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Zápis z valné hromady ČSK - VT 

konané dne 25.11.2017 konané v objektu TJ Kotva Bráník 

zahájení v 13:05 hod. 

 

Před vlastním zahájením valné hromady ČSK-VT se uskutečnilo vyhlášení celkových 

výsledků Českého poháru vodáků r. 2017 

 

1) Účast – viz presenční listina 

- na VH bylo pozváno  62 zástupců oddílů 

- prezentováno   28 zástupců oddílů 

 

2) Předseda ČSK – VT J. Hodic tlumočil pozdrav Mgr. Jana Boháče 

Přítomné pozdravil Michal Ježek, čestný předseda ČSK 

 

3) Volba komisí: 

- mandátová:  Miloslav Svoboda, Markéta Rohanová, Veronika Holubová 

- návrhová:   Jiří Šťastný, David Fojtík, Tomáš Antonín  

- volební:  Pavel Šálek, Petr Dittrich, Vilém Klepač 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

4) J. Hodic předložil návrh programu jednání členské schůze: 

Volba: mandátové komise  

návrhové komise 

volební komise 

Schválení jednacího a volebního řádu 

Zpráva o činnosti výboru ČSK-VT 

Zpráva o hospodaření výboru ČSK-VT k 20. 11. 2017 

Zprávu revizní komise 

Priority ČSK-VT pro činnost a hospodaření ČSK-VT 

Příspěvek členským oddílům na členskou základnu 

Rozpočet na r. 2018 ČSK-VT        

Zpráva mandátové komise 

Volba delegátů a náhradníků na konferenci ČSK v r. 2018 

Volba předsedy VT 

Volba členů výboru VT 

Volba člena revizní komise ČSK 

      Diskuse, různé 

Návrh a schválení usnesení členské schůze ČSK-VT 

Závěr 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

  

5) J. Hodic předložil návrh jednacího řádu a volebního řádu 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

6) Delegáti schválili: 

- Zprávu o činnosti výboru ČSK-VT (přednesl J. Hodic a informacemi doplnili J. 

Šťastný, M. Svoboda, J. Mrkos 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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- Zprávu o hospodaření výboru ČSK-VT k 20. 11. 2017 (přednesl J. Mrkos) 

- Zprávu revizní komise (přednesl J. Mrkos) 

S informací o činnosti CNAWRu vystoupil V. Klepač 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

7) Priority SVT ČSK pro činnost a hospodaření ČSK-VT 

J. Hodic přednesl návrh činnosti ČSK – VT na rok 2018 a priorit ČSK – VT pro činnost a 

hospodaření sekce: 

- zajištění Českého poháru vodáků r. 2018 

- podpora a organizace školení instruktorů a cvičitelů VT a seminářů bezpečnosti a 

záchrany ve vodní turistice 

- organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží 

- ostatní akce pořádané oddíly, rozvoj, podpora a propagace vodní turistiky 

- bezpečnostní opatření na vodních dílech a stavbách, prevence 

- projekt Suché jezy 

- zajištění příjmové stránky rozpočtu, získávání dotací pro činnost a vybavení 

- podpora CNAWRu 

- podpora celostátní soutěže Český pohár v eskymování 

- vydání kalendáře akcí vodní turistiky pro r. 2018 

- aktivně spolupracovat s ostatními subjekty v oblasti vodní turistiky 

- hájení zájmů VT v národních parcích 

- založení další atraktivní soutěže 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

8) J. Hodic přednesl návrh výboru nepoukazovat oddílům ročně částku 10,- Kč/člena 

hlasování: 26 pro, 2 proti, 0 se zdržel 

 

9) Rozpočet ČSK-VT na r. 2018 

J. Hodic přednesl návrh rozpočtu sekce ČSK – VT na r. 2018: 

 Příjmy vč. převodu zůstatku z r. 2017: 1.730.000,- Kč 

Výdaje:     1.730.000,- Kč 

Rozpis a podmínky hospodaření dle přílohy 

VH ukládá výboru ČSK-VT provádět příslušná rozpočtová opatření s ohledem na aktuální 

vývoj příjmů a v souladu se stanovenými prioritami 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

      

10) Schválení delegátů a náhradníků na konferenci ČSK v r. 2018 

Delegáti: Antonín, Šálek, Mrkos, Jirka, Ulč, Fojtík, Svoboda, Hodic, Rohan, Blahník, 

Náhradníci: Oliverius, Neumannová, Šťastný 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

14:00: vzdálil se 1 delegát 28 – 1 = 27 přítomných delegátů 

 

11)  Předsedou sekce VT ČSK  na volební období r. 2017 – 2021 navrhuje výbor VT Jiřího 

Hodice 

Jmenovaný s kandidaturou souhlasí.  

Volba byla v souladu s volebním řádem provedena aklamací. 

hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
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12) Členy výboru ČSK-VT na volební období 2017 – 2021 byli svými oddíly navrženi: 

David Fojtík 

Martin Jirka 

Miloslav Svoboda 

Pavel Šálek 

František Vyhňák 

Jiří Šťastný – navržen výborem VT-ČSK 

 

Všichni jmenovaní s kandidaturou souhlasí.  

Volba byla v souladu s volebním řádem provedena aklamací. 

hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

13) Členem revizní komise ČSK navrhuje oddíl Jiřího Mrkose 

Jmenovaný s kandidaturou souhlasí.  

Volba byla v souladu s volebním řádem provedena aklamací. 

hlasování: 26 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

J. Hodic jménem nově zvoleného výboru poděkoval delegátům za vyslovenou důvěru 

 

14) Zástupce mandátové komise oznámil, že je nyní přítomno 27 zástupců oddílů, v souladu 

s platnými stanovami je VH usnášeníschopná. 

 

15) Diskuze: 

- informace k ČPV – připomínky k pravidlům poslat do 31.12.2017 na adresu: 

cpv@kanoe.cz 

- informace ke kalendáři akcí VT (povinnost nahlásit termíny závodů ČPV do 31.12.2017 

a ostatní akce do 31.1.2018 na adresu: vodackykalendar@kayak.cz) 

- P. Šálek poděkoval VK Slavia Hradec Králové za pořádání Hameráčku. 

- P. Dittrich sdělil, že na r. 2018 připravují na trati Hameráčku uspořádání závodu 

dospělých (mimo ČPV) 

       

16) Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení valné hromady 

     hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

usnesení valné hromady bylo schváleno 

 

17) Předseda sekce ČSK – VT Jiří Hodic poděkoval všem přítomným za účast a v 14.45 hod. 

ukončil jednání valné hromady ČSK – VT. 

 

Zapsal:       Jiří Hodic - předseda sekce ČSK – VT 

 

 

Přílohy: 

- Jednací řád valné hromady sekce vodní turistiky ČSK 

- Volební řád valné hromady sekce vodní turistiky ČSK 

- Zpráva výboru sekce vodní turistiky ČSK o činnosti za r. 2017 

- Schválené priority sekce vodní turistiky ČSK pro r. 2018 

- Schválený rozpočet sekce vodní turistiky ČSK pro r. 2018 

- Usnesení valné hromady sekce vodní turistiky ČSK schválené dne 25.11.2017 

- Zpráva o hospodaření výboru ČSK-VT k 20. 11. 2017 
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