
Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu ČSK sekce vodní turistiky konanou 21. 11. 2015 

Revizní komise v roce 2015 pracovala podle potřeby a zástupce revizní komise se pravidelně zúčastňoval 

všech schůzí výboru sekce vodní turistiky ČSK. 

Výbor sekce VT ČSK se scházel na pravidelných schůzích, kde bylo zejména projednáváno finanční 

zabezpečení ČPV, školení bezpečnosti na vodě a dalších, organizace závodů ČPV včetně jejich průběhu, 

protestů, pravidel apod. Někteří činovníci výboru sekce se podíleli na zabezpečení vytipovaných jezů a 

udržování vodáckých aktivit v Národních parcích Šumava a Krkonoše aj. Účast některých členů výboru na 

schůzích není možno hodnotit jako dobrou.  

Výbor sekce VT rovněž prostřednictvím svého člena aktivně spolupracoval na aktualizaci webových stránek 

kanoe.cz, které využívají všechny sekce ČSK. 

V souvislosti s předkládanými protesty k jednotlivým závodům ČPV  byl  zdokonalen jednotný postup při 

jejich vyřizování. Pro regulérní průběh závodů  byla přijata řada opatření omezující pohyb nezávodících lodí 

na trati v během závodu. 

Celkový počet členů ČSK činí 11669, sekce VT ČSK má v současnosti 3568/vloni 3554 členů. Z toho 546/vloni 

561 mládeže.   

KRK znovu upozorňuje na platnost NOZ a povinnost od 1.1.2014, že sportovní organizace (nově spolek) 

vyvíjející svou činnost v právní formě občanských sdružení musí této zákonné úpravě přizpůsobit svoji 

činnost - zejména stanovy, případně další předpisy. Sice se připravuje novela tohoto zákona, ale podle stále 

platné verze je třeba do konce roku 2015 upravit název a do konce roku 2016 i stanovy (při neplnění-možné 

problémy se získáním dotace). ČSK tyto změny provedl na své konferenci, která se konala 3.11.2015. 

Pro financování činnosti v roce 2015 a v této chvíli i v r. 2016 byly všechny oddíly sekretariátem řádně 

obeslány a informovány o všech připravovaných změnách včetně zaslaných tiskopisů pro podání žádostí o 

dotace. (To se týká zejména IV. Programu na provoz a údržbu, který ČSK rozděluje podle kritéria finanční 

hodnoty spravovaného majetku a nově VIII. Programu na činnost, který bude v roce 2016 vyřizován přímo 

MŠMT. O tuto dotaci mohla požádat pouze ta sdružení, která organizují více jak 20 členů z řad mládeže).             

KRK doporučuje výboru sekce VT a zejména CNAWRu rovněž věnovat pozornost  přidělování finančních 

prostředků prostřednictvím ČOV (jedná se o peněžité dary ČOV ze sázkových společností, které ČOV 

rozděluje na sport mládeže. Podle kritérií nezáleží na tom, zda jde o olympijské či neolympijské sporty nebo 

tělovýchovné organizace. 

Závěrečné konstatování: 

Revizní komise neshledala žádné závady či jiné okolnosti, které by byly v rozporu se 

Stanovami ČSK. Je třeba zlepšit účast a spolurozhodování některých členů výboru na schůzích 

výboru sekce VT a provést a zpřístupnit zápisy jednotlivých jednání výboru. 

Jiří Mrkos 

V Praze 21. 11. 2015 

 

 


