
Dílčí zápis z jednání předsednictva Českého veslařského svazu_ 
IČO:48136794, se sídlem: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

 
č. 10 / 2019 

 
Datum:   20. 9. 2019 od 19:00 
Místo konání:  zasedací místnost Sportcentrum Račice  
Přítomni:    D. Macháček, P. Hlídek, P. Šveňha, Z. Žaba, J. Makovička 
Omluveni: M. Polášek 
Zápis:  J. Johánek 
Hosté :  V. Maleček – do 19:40 
 
Body jednání:     

1. Informace V. Malečka o personální situaci v ASD Dukla Praha. 
2. Projednání neuspokojivého stavu výkonnosti seniorské reprezentace a návrh řešení ve vztahu k 

nadcházející závodní sezóně. 
3. Výběr nového ÚT s mandátem od 9/2020 
 
 

K jednotlivým bodům: 
 
Ad 1) V. Maleček informoval P-ČVS o personální situaci v ASD Dukla Praha. V. Maleček požádal ČVS o podporu v 
oslovení nových trenérů schopných pro ASD v budoucnu pracovat. 
 
Ad 2) P-ČVS zhodnotilo výsledky z MS, ale i ME potažmo z MS a ME do 23 let daleko za očekáváním a konstatovalo, 
že se nenaplnila očekávání vložená do mise ÚT. S ohledem na situaci se jeví jako rozumná varianta ukončit 
dosavadní spolupráci s ÚT. ÚT S. Cox situaci chápe, nezříká se zodpovědnosti za výsledky a je připraven spolupráci 
ukončit. 
 
S ohledem na potřebu zachovat běh přípravy reprezentace na novou sezónu není reálné provést výběr nového ÚT 
s dlouhodobým mandátem v krátkém časovém horizontu pro nastávající sezónu. 
 
Předsednictvo proto vyzvalo místopředsedu pro sport J. Makovičku, aby za pomoci jím vybrané pracovní skupiny v 
krátkém časovém horizontu připravil koncepci seniorské reprezentace na závodní sezónu 2019 / 2020 včetně 
návrhů na personální obsazení. Tu pak předloží k oponentuře a projednání předsednictvu ČVS. 
  
Ad 3) P-ČVS projednalo a souhlasilo se záměrem provést s dostatečným předstihem výběrové řízení na nového 
ÚT s mandátem od 9/2020. 

 
 
Předsednictvo ČVS schvaluje: 
 
1. Ukončení kontraktu se S. Coxem za dodržení smluvních podmínek a ustanovení Zákoníku práce. Potřebné formality 

budou vyřízeny do 30.9.2019.  
 hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel 

2. Připravit výběrové řízení na kontrakt s ÚT s mandátem od 9/2020  hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel 
   

3. Pověřuje místopředsedu pro sport J. Makovičku, aby do 5.10. 2019 navrhl kroky, strategii a personální obsazení 
sportovní přípravy seniorské reprezentace na dobu do 30.8.2020 a předložil P-ČVS k projednání. P-ČVS ho dále 
pověřuje vyřízení nezbytných operativních rozhodnutí k zachování chodu seniorské reprezentace do doby 
odsouhlasení výše uvedeného.  
  hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel 

4. Podporu olympijských disciplín v seniorských kategoriích. Podpora konkrétních disciplín v kategorii U23 bude 
dodefinována. Forma a objem podpory kategorií LV a jejich nominace na ME, MS bude součástí nově navržené 
strategie. 

 hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel 
5. Rozdělení přípravy seniorské reprezentace na 3 skupiny:  

- Nominované posádky na OH 
- Posádky, které budou usilovat o start v dokvalifikaci na OH 
- Zbývající posádky  
  hlasování 5 pro, 0 proti, 0 zdržel 
  

  
 
Zapsal: J. Johánek      20. 9. 2019 


