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Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu ČSK sekce vodní turistiky 

konanou 10.12.2020 

 

V letošním roce, v souvislosti s epidemií Covid 19, projednávala revizní komise ČSK většinu 

záležitostí telefonicky či písemně.  

Schůze výboru sekce VT ČSK se konala na Strahově za účasti většiny jeho členů pouze jednou. 

Ostatní záležitosti a řízení sekce probíhalo přes organizované videokonference, jichž se až na 

menší výjimky zúčastňovali všichni členové výboru. 

Zápisy z těchto jednání jsou zveřejněny na stránkách kanoe.cz. Vlastní jednání výborů 

průběžně řešilo zejména finanční zabezpečení sekce, činnost celé sekce, školení bezpečnosti na 

vodě a další, organizaci závodů ČPV včetně jejich průběhu a případných protestů, rovněž účast 

zástupce  sekce na zabezpečení vytipovaných jezů a udržování vodáckých aktivit v Národních 

parcích. Práce členů výboru nevychází naprázdno, zlepšují se podmínky pro splavnost a 

bezpečnost jezů, NPŠ upravil/prodloužil období pro splouvání Vydry, sjednotil termíny 

splouvání na některých úsecích Teplé Vltavy tak, aby je umožnil navštívit v tom samém 

termínu. Budeme pokračovat v přerušeném projednávání podmínek pro splouvání dalších řek 

v NP (Křemelné) a minimálně celoroční splouvání Vydry v povoleném úseku ve shodě s 

Otavou.  Zástupce sekce VT spolupracuje na aktualizaci webových stránek ČSK, které 

využívají všechny sekce a slouží tak jako kvalitní zdroj informací nejen pro členy ČSK.  

Pokračuje propagace činnosti sekce prostřednictvím vlastních propagačních bannerů, které 

prezentují ČSK na všech akcích ČPV. Je třeba doplnit chybějící startovní čísla pro ČPV , 

některá opravit a bylo by vhodné doplnit jednotným označením start a cíl závodů. 

Pro lepší finanční zabezpečení ČPV stojí za úvahu a úsilí získání alespoň jednoho „silného“ 

sponzora, který by minimálně pomohl zajistit dostatek kvalitních cen pro jednotlivé závody a 

vyhlášení celkových výsledků. To by mohlo významně ulehčit rozpočtu sekce. 

V roce 2019  se na ustavující schůzi Asociace vodní turistiky a sportu stal platným členem i 

ČSK. Cílem Asociace je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci 

místních vodoprávních řízení. 

Sekce VT čerpala finanční podporu z programu MŠMT programu „Organizace sportu 2020“. 

Čerpání prostředků proběhlo plně v souladu s valnou hromadou schválenými „Prioritami sekce 

VT pro rok 2020“. 7 oddílům byly dotace pozastaveny do splnění podmínek vyplývajících ze 

zákona tj. vložení povinných dokumentů (finančních závěrek apod.). Ke dni vyhotovení této 

zprávy mají téměř všechny kluby (až na dva) povinnost splněnu a dotace se vyřizují. Další 

podporu mohly TJ a oddíly získat přímo žádostí na MŠMT v Programu „Můj klub“, který je 

určen na podporu sportující mládeži. V roce 2021 a dalších již nebudou vyřizovány přes 

MŠMT, ale přes Národní sportovní agenturu, která má již s současné době vypsáno několik 

programů mj. Můj klub a připravuje se otevření Programu na provoz a údržbu tělovýchovných 

zařízení. 

Pro rozvoj naší činnosti RK doporučuje další podporu a organizaci vodáckých soutěží jako 

např. formou krosu či sprintu (zde se rýsuje možnost seriálu závodů v Č.Budějovicích, 

Roudnici n.L. a v Praze-Troji) na některých kanálech, které by „přitáhly“ více mladých 

účastníků, nebyly tolik ohroženy nejistými vodními stavy, prohloubily by vztahy mezi členy a 

oddíly (celodenní či víkendová akce na jednom místě), byly by změnou či doplněním činnosti 

sekce VT a příležitostí např. k proškolení bezpečnosti na vodě apod.  

 

 



 

 

 

 

 

 

RK upozorňuje, že v případě neplnění základních povinností člena ČSK je třeba oficiálně 

ukončit jeho členství podle příslušného ustanovení Stanov ČSK a průběžně aktualizovat adresář 

oddílů. 

Pro financování i organizaci činnosti v roce 2020 byly všechny oddíly sekretariátem řádně 

obesílány a informovány. Revizní komise znovu upozorňuje na plnění podmínek NOZ a 

povinnost sportovní organizace (spolku) přizpůsobit této zákonné úpravě své stanovy, případně 

další předpisy jako povinné ukládání důležitých dokumentů do Sbírky listin příslušného spolku 

u Rejstříkového soudu. Neplnění této povinnosti může být mj. sankcionováno pokutou 100 

tis.Kč. a dodržení těchto nařízení je mj. podmínkou pro přidělování dotací.   

Závěr: 

V plnění usnesení poslední VH sekce VT nebyly shledány nedostatky. 

Revizní komise neshledala žádné závady či jiné okolnosti v činnosti sekce, které by byly 

v rozporu se Stanovami ČSK. 

 

V Plzni 24. 11. 2020 

Jiří Mrkos/RK 
 


