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Zápis ze zasedání valné hromady 
České windsurfingové asociace – ČWA z.s. 

 
se sídlem Pod Klikovkou 2677/3, Praha 5, 150 00,  IČ: 18626939, zapsané ve spolkovém  rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2085  
konaného dne 4.9.2021 

 

Pozvánkou, jejíž znění je přílohou tohoto zápisu, bylo prezídiem České windsurfingové asociace 
– ČWA z.s. (dále jen „ČWA“), se sídlem Pod Klikovkou 2677/3, Praha 5, 150 00, IČ: 18626939, 
svoláno zasedání valné hromady ČWA, které se konalo dne 4.9.2021 na adrese Vodní nádrž Nové 
Mlýny, YC Dyje Břeclav. Pozvánka na toto zasedání valné hromady byla doručena členům ČWA 
zveřejněním na webových stránkách ČWA dne 20.7.2021. 
 
Bod 1 
Zasedání valné hromady zahájil prezident Prezídia ČWA pan Marek Raška, který konstatoval, že 
valná hromada je schopna se usnášet, neboť na jejím zasedání je přítomno 33 z 51 členů starších 
18 let, tj. většina zletilých členů ČWA. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu. 
 
Bod 2 
Poté bylo přikročeno k dalšímu bodu zasedání valné hromady a tím je volba funkcionářů valné 
hromady, a to předsedy zasedání valné hromady a zapisovatele valné hromady.  
 
Do funkce předsedy zasedání valné hromady byl navržen pan Marek Raška. Bylo tedy hlasováno, 
kdo je pro, aby předsedou tohoto zasedání valné hromady byl pan Marek Raška. Hlasování bylo 
provedeno zdvižením ruky. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo odevzdáno 33 hlasů 
přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel. 
 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, že předsedou tohoto zasedání valné 
hromady je pan Marek Raška. 
 
Do funkce zapisovatele zasedání valné hromady byl navržen přítomným členům Ing. Pavel 
Kamenský. Bylo tedy hlasováno, kdo je pro, aby zapisovatelem byl Ing. Pavel Kamenský. Hlasování 
bylo provedeno zdvižením ruky. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo odevzdáno 33 
hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel. 
 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, že zapisovatelem je Ing. Pavel Kamenský. 
 
Bod 3 
Předseda zasedání valné hromady uvedl další bod programu tohoto zasedání valné hromady, a 
tím je volba členů statutárního orgánu ČWA, tj. Prezídia asociace, které má dle platných stanov 
2 členy, a to Prezidenta a Víceprezidenta, neboť uplynulo řádné funkční období stávajících členů 
Prezídia.  
 
Předseda zasedání valné hromady vyzývá přítomné členy ČWA, aby hlasovali o zvolení členů 
Prezídia asociace a navrhuje, aby prvním členem Prezídia asociace a jejím Prezidentem byl pro 
následující funkční období zvolen pan Jan Skřepek a druhým členem Prezídia asociace a jejím 
Víceprezidentem Ing. Roman Hrubý.  
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Předseda valné hromady vyzval přítomné členy, aby vznesli případné dotazy, připomínky nebo 
protesty k přednesenému návrhu. Žádné připomínky, dotazy nebo protesty nebyly vzneseny, a 
proto bylo hlasováno, kdo je pro schválení předloženého návrhu. Hlasování bylo provedeno 
zdvižením ruky.  
 
Nejprve bylo hlasováno o panu Janu Skřepkovi. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 32 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se 1 zdržel. Valná 
hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila pana Jana Skřepka členem 
Prezídia asociace ve funkci Prezidenta. 
 
Dále bylo hlasováno o Ing. Romanu Hrubém. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 27 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se zdrželo 6 členů. 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Ing. Romana Hrubého 
členem Prezídia asociace ve funkci Víceprezidenta. 
 
Bod 4 
Předseda zasedání valné hromady poté uvedl další bod programu tohoto zasedání valné 
hromady, a tím je volba dalších funkcionářů Spolku dle platných stanov, tj. hospodáře, členů 
sportovně technické komise (STK), zástupců tříd a zástupce pro média, neboť stávajícím 
funkcionářům uplynulo řádné funkční období.  
 
Předseda zasedání valné hromady vyzývá přítomné členy ČWA, aby hlasovali o zvolení uvedených 
funkcionářů Spolku a navrhuje, aby: 
- hospodářem byl pro následující funkční období zvolen Ing. Roman Hrubý a 
- členem STK byl pro následující funkční období zvolen Ing. Pavel Kamenský a 
- zástupcem třídy Raceboard byl pro následující funkční období zvolen Mgr. Jiří Král a  
- zástupcem třídy Techno 293 byl pro následující funkční období zvolen Jan Štěpánek a  
- zástupcem třídy Fun byl pro následující funkční období zvolen Marek Raška a 
- hlavním měřičem ČWA byl pro následující funkční období zvolen Lubomír Mielec a 
- zástupcem třídy iQFOiL byl pro následující funkční období zvolen Jan Skřepek a 
- zástupcem pro média byl pro následující funkční období zvolen Jan Skřepek  
 
Předseda valné hromady vyzval přítomné členy, aby vznesli případné dotazy, připomínky nebo 
protesty k přednesenému návrhu. Žádné připomínky, dotazy nebo protesty nebyly vzneseny, a 
proto bylo hlasováno, kdo je pro schválení přeloženého návrhu. Hlasování bylo provedeno 
zdvižením ruky.  
 
Nejprve bylo hlasováno o Ing. Romanovi Hrubém. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh 
bylo odevzdáno 32 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se 1 zdržel. 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Ing. Romana Hrubého 
hospodářem. 
 
Dále bylo hlasováno o Ing. Pavlovi Kamenském. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 32 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se 1 zdržel. Valná 
hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Ing. Pavla Kamenského členem STK. 
 
Dále bylo hlasováno o Mgr. Jiřímu Královi. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 19 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se zdrželo 14 členů 
ČWA. Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Mgr. Jiřího Krále  
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zástupcem třídy Raceboard. 
 
Dále bylo hlasováno o Janu Štěpánkovi. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 32 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se 1 zdržel. Valná 
hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Jana Štěpánka zástupcem třídy 
Techno 293. 
 
Dále bylo hlasováno o Marku Raškovi. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 32 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se 1 zdržel. Valná 
hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Marka Rašku zástupcem třídy Fun. 
 
Dále bylo hlasováno o Lubomíru Mielecovi. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 33 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel. 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Lubomíra Mielece hlavním 
měřičem ČWA. 
 
Jako další kandidát na zástupce třídy iQFOiL byl navržen František Švík. 
 
Dále bylo hlasováno o Janu Skřepkovi jako zástupci třídy iQFOiL. Bylo konstatováno, že pro 
předložený návrh bylo odevzdáno 30 hlasů přítomných členů ČWA, proti byl 1 hlas, hlasování se 
2 členové zdrželi. Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Jana Skřepka 
zástupcem třídy iQFOiL. 
 
Dále bylo hlasováno o Janu Skřepkovi jako zástupci pro média. Bylo konstatováno, že pro 
předložený návrh bylo odevzdáno 32 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, 
hlasování se 1 zdržel. Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým zvolila Jana 
Skřepka zástupcem pro média. 
 
Bod 5 
Předseda zasedání valné hromady poté uvedl další bod programu tohoto zasedání valné 
hromady, a to projednání a schválení návrhu celostátní termínové listiny (CTL) na rok 2022. 
Návrh nového znění CTL na rok 2022 zveřejnilo Prezídium na webových stránkách ČWA spolu 
s pozvánkou na toto zasedání valné hromady. 
 
Předseda zasedání valné hromady vyzval členy ČWA, aby vznesli případné dotazy, připomínky 
nebo protesty k přednesenému návrhu. Žádné připomínky, dotazy nebo protesty nebyly 
vzneseny, a proto bylo hlasováno, kdo je pro schválení přeloženého návrhu ve znění, v jakém byl 
předložen. Hlasování bylo provedeno zdvižením ruky. Bylo konstatováno, že pro předložený 
návrh bylo odevzdáno 33 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se nikdo 
nezdržel. 
Valná hromada podporuje konání Mistrovství České republiky všech mládežnických lodních tříd 
na jednom společném závodu, který se v roce 2022 bude pořádat na Nechranicích. 
 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým schválila návrh CTL na rok 2022. 
 
Bod 6 
Poté předseda zasedání Valné hromady vyzval členy k diskusi, která následně proběhla. Členové 
vznesli své dotazy a připomínky k průběhu valné hromady. Z diskuse vyplynuly tyto závěry a 
informace pro členy spolku: 
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Ing. Roman Hrubý podal zprávu o hospodaření. Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. 
 
Jiří Král přednesl zprávu o průběhu Mistrovství Světa ve třídě Raceboard. Radim Kamenský a Karel 
Lavický na něm dosáhli medailových umístění a bylo jim gratulováno. 
 
Patrik Hrdina přednesl zprávu o Mistrovství Světa ve třídě iQFOil. Dále pojednal o výběru do 
reprezentace v této třídě. Na příští rok se bude jednat o možnosti získání juniorského vybavení 
třídy iQFOil. Patrik Hrdina zmínil také účast závodníků, kteří mají zapůjčeno vybavení a o nutnosti 
zvýšit jejich počet na závodech. 
 
Karel Lavický přednesl krátký report o své účasti na olympiádě v Tokiu. 
 
Vánoční večírek s vyhlášením konečných výsledků sezóny 2021 proběhne ve firmě Hyundai 
v Brně, Maříkova 46 (u Globusu). Přesný termín vánočního večírku bude upřesněn. 
 
Byl přednesen návrh na zaplacení příspěvku na vánoční večírek za osobu nad 18 let ve výši 300,- 
Kč. 
 
Bylo hlasováno o předneseném návrhu. Bylo konstatováno, že pro předložený návrh bylo 
odevzdáno 33 hlasů přítomných členů ČWA, proti nebyl žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel. 
Valná hromada tedy většinou hlasů přijala usnesení, kterým schválila zaplacení příspěvku na 
vánoční večírek za osobu nad 18 let ve výši 300,- Kč. 
 
Lubomír Mielec zmínil, zda by bylo možné propagovat dosažené výsledky více v médiích. Jan 
Skřepek mu odpověděl o způsobu zveřejňování a o spolupráci s PR Evou Skořepovou v ČSJ. 
 
V dalším roce by se dále měla na závodech vypisovat také třída/kategorie Techno 293 Plus, která 
je určena pro závodníky nad 17 let. Ve světě je tato třída rozšířená a podporovaná a je výhodná 
jako dostupné pokračování ve třídě Techno 293. 
 
Výše a splatnost členských příspěvků se pro rok 2022 nemění. 
 
ČWA připravuje novou koncepci podpory mládeže a plánuje užší a transparentnější spolupráci 
s ČSJ. 
 
Bod 7 
Dále předseda zasedání valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že tímto byl vyčerpán 
veškerý program zasedání valné hromady ČWA, ukončuje toto zasedání valné hromady. 
 
O konání tohoto zasedání valné hromady byl sepsán tento zápis, který byl podepsán předsedou 
zasedání valné hromady a zapisovatelem. 
 
Příloha:  Pozvánka na zasedání valné hromady 
  Presenční listina 

Celostátní termínová listina na rok 2022   
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V YC Dyje Břeclav dne 4.9.2021 
 
 
 
………………………….     ……………………… 
Marek Raška      Ing. Pavel Kamenský 
předseda zasedání valné hromady   zapisovatel 


