
                                                                                                                   V Praze, 19.11.2020 
 

ZÁPIS 
z 5. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 19.11.2020 prostřednictvím videokonference. 
 

Schůzi zahájil J. Hodic v 18:00 hod.  
Přítomni: 
Jiří Hodic, David Fojtík, Renata Neumannová, Tomáš Stehlík, Martin Jirka, členové výboru, 
Jiří Mrkos, člen revizní komise, Marie Pavelková, sekretariát 
Omluven: Pavel Šálek 
výbor VT ČSK je usnášeníschopný 
Program: 

1) Valná hromada Sekce vodní turistiky ČSK – příprava: 
a) Program valné hromady 
b) Hospodaření sekce VT ČSK 
c) Návrh priorit sekce VT ČSK pro r. 2021 
d) Návrh rozpočtu sekce VT ČSK na r. 2021 
e) Jednací řád valné hromady 

2) Různé 
 
 

1) Výbor sekce VT ČSK s ohledem na mimořádná opatření vlády a ministerstva 
zdravotnictví schválil uspořádání valné hromady sekce prostřednictvím mailů „per 
rollam“ s tímto programem: 

- Program valné hromady 
- Jednací řád valné hromady 
- Zpráva výboru o činnosti sekce za r. 2021 
- Hospodaření sekce za r. 2020 
- Zpráva revizní komise 
- Priority sekce na r. 2021 
- Rozpočet sekce na r. 2021 
- Schválení delegátů na valnou hromadu ČSK v r. 2021 
Výbor sekce VT ČSK schválil: 
- Hospodaření sekce k 19.11.2021 
- Priority sekce pro r. 2021 
- Návrh rozpočtu sekce na r. 2021 
- Jednací řád valné hromady 

hlasování: 5 pro   návrh byl schválen 
 
 

2) Různé 
Členové výboru zašlou J. Hodicovi doplnění zprávy pro valnou hromadu, a to do 
21.11. T. Stehlík dopracuje návrh jednacího řádu valné hromady a zašle členům 
výboru. 



Příští schůze výboru sekce se uskuteční 24.11. v 16:00 hod. 
 
J. Hodic ukončil schůzi v 19:00 hod. 
 
                                                                                                                          Ing. Jiří Hodic 
                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 
 
 
Přílohy: a) Hospodaření sekce VT ČSK 

b) Návrh priorit sekce VT ČSK pro r. 2021 
c) Návrh rozpočtu sekce VT ČSK na r. 2021 
d) Jednací řád valné hromady 



Hospodaření  1.1.- 19.11.2020

° Převod z roku 2019 815.337,00

° Příjmy roku 2020
- členské příspěvky 25.450,00
- Úroky z běžného účtu 4.170,00
- MŠMT - Program V - organizace sportu 943.464,00
Celkem 973.084,00

Středisko Výdaje      Předpoklad

° Materiál - Matuška - lana, podkovy 14.735,00
                AlpinePRO - mikiny 99 ks 59.057,00
                Samolepky na záchranné prostředky na řekách 1.997,00
                Poháry, medaile, diplomy VH 0,00 9.000,00
                Dezort - 4ks beden na záchranné podkovy 0,00 18.000,00
                HIKO - dárkové poukazy 64.100,00

° Cestovné
- Cestovné výboru VT 21.335,00 5.000,00
- Cestovné VH 0,00

° - Školení 
- pronájem USD 1.000,00
- školení cestovné 4.250,00
- pronájem vodáckého vybavení 2.910,00

° Závody Českého poháru vodáků
- Otava  - závod zrušen 20.000,00
- Sázava - závod zrušen 0,00
- Svratka - závod zrušen 0,00 10.000,00
- Jihlava - závod zrušen 0,00 10.000,00
- Letní Blanice - závod zrušen 0,00
- Teplá 0,00 38.353,00
- Střela 45.000,00
- Úhlava 45.000,00
- Hamerský potok - závod zrušen 0,00 25.000,00
- Hamerský potok mládeže - závod zrušen 17.000,00

° Dotace oddílům
- Oddíly mládeže 5.000,00 10.000,00
- Oddíly dospělých 6.000,00 9.000,00
- Aktivita oddílů mládeže 95.900,00 84.200,00
- Regionální akce - pořadatelské oddíly 91.658,00 99.430,00
- Český pohár v eskymování - závod zrušen 0,00
- Kanufest Roudnice nad L. 20 35.000,00
- Údržba SW výsledky ČPV 15.000,00

° Bankovní poplatky 1.791,00 500,00
Odměny výbor 7+1 64.368,00
Celkem 482.633,00 446.951,00

Rekapitulace

° Převod z roku 2019 815.337,00
° Příjmy roku 2020 973.084,00
° Výdaje do 31.12.2020 -929.584,00

Předpokládaný převod do roku 2021 858.837,00



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priority ČSK – sekce vodní turistiky pro r. 2021 
 

 
- zajištění Českého poháru vodáků r. 2021 
- podpora a organizace školení instruktorů 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 celostátní soutěže Český pohár v eskymování 
- vydání kalendáře akcí vodní turistiky pro r. 2021 
- aktivně spolupracovat s ostatními subjekty v oblasti vodní turistiky 
- hájení zájmů VT v národních parcích 
- uspořádání Kanufestu 

 
 
 
Schváleno valnou hromadou sekce vodní turistiky dne xx.xx.2020 
 

 
 
 
 
výbor sekce VT ČSK 

 



Návrh rozpočtu ČSK - VT na rok 2021

PŘÍJMY
dotace MŠMT 940.000 Kč
převod zůstatku z r. 2021 830.000 Kč
členské příspěvky 30.000 Kč
úroky                                                                                                           3.000,- Kč 3.000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 1.803.000 Kč

VÝDAJE
zajištění Českého poháru vodáků r. 2021 465.000 Kč
školení instruktorů, semináře bezpečnosti a záchrany 50.000 Kč
organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží 125.000 Kč
ostatní akce regionálního významu pořádané oddíly 125.000 Kč
bezpečnostní opatření, prevence, projekt „Suché jezy“ 30.000 Kč
podpora Českého poháru v eskymování 30.000 Kč
údržba SW výsledky ČPV 15.000 Kč
členská schůze 30.000 Kč
odměny oddílům ČPV 30.000 Kč
cestovné 30.000 Kč
vyhlášení výsledků ČPV 65.000 Kč
Kanufest 2020 35.000 Kč

VÝDAJE CELKEM 1.030.000 Kč
REZERVA 773.000 Kč
VÝDAJE + REZERVA 1.803.000 Kč

V případě neuskutečnění některého ze závodů ČPV, převedou se nevyčerpané finanční 
prostředky přednostně na soutěž oddílů mládeže a regionální akce.

Podmínky hospodaření s rozpočtem

Dotace budou oddílům přidělovány pouze z dotací Národní sportovní agentury (NSA) a při splnění podmínek stanovených NSA.

Podmínkou je zaplacení členských příspěvků do 31. 3. 2021. Podmínkou je splnění všech zákonných povinností (uveřejnění listin 
apod.).

Podmínkou poskytnutí dotací pořadatelům akcí je uvedení akce v Kalendáři Sekce vodní turistiky ČSK (ČPV do 28.2.2021, 
ostatní akce nejpozději měsíc před konáním akce).

Schváleno Valnou hromadou sekce vodní turistiky ČSK dne xx.xx.2020



 

 
 

Jednací řád valné hromady 
Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů 

pro hlasování per rollam 
 

Preambule 
 
1. Výbor Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů (dále jen „sekce“), který je dle 

Stanov Českého svazu kanoistů vrcholným reprezentantem sekce rozhodl, že valná 
hromada sekce v roce 2020 proběhne vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per 
rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím 
souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 

2. Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např. 
per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena v zakladatelském právním 
jednání daného spolku (stanovy), vyplývá z § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o 
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o 
změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“). 

 
3. Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní 

jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu 
statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům 
orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“. 

 
4. Výbor sekce v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání valné hromady vzdáleně 

s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel stanovených tímto 
jednacím řádem. 

 
5. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím 

souvisejícího nestandardního způsobu konání valné hromady jsou na program jednání 
zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či 
důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
 
 

I. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost 
 
1. Za okamžik svolání valné hromady se považuje odeslání pozvánky s návrhem 

programu, a to formou emailové zprávy na emailové adresy členských oddílů sekce 
evidované v seznamu členů pro účely běžné elektronické komunikace. 

2. Povinnou přílohou pozvánky je: 
a) tento jednací řád,  
b) návrh usnesení k jednotlivým bodům programu, 
c) podklady k jednotlivým bodům programu. 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

3. Statutární orgán členského oddílu sekce je oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne svolání 
valné hromady oprávněn označit osobu, která bude členský oddíl při hlasování 
zastupovat a její emailovou adresu, označení osoby musí být provedeno z emailové 
adresy oddílu dle odst. 1 nebo musí být podepsáno elektronickým podpisem a může být 
provedeno pouze jednou; v případě, že členský oddíl sekce tak ve stanovené lhůtě 
neučiní, platí, že členský oddíl hlasuje prostřednictvím svého statutárního orgánu 
z emailové adresy dle odst. 1 tohoto článku jednacího řádu. 

4. V případě zastoupení členského oddílu jinou osobou než statutárním orgánem, je třeba 
ve lhůtě dle čl. II odst. 1 zaslat scan plné moci výboru sekce na emailovou adresu sekce 
pavelkova@cuscz.cz. Zastupovat členský oddíl může takto pouze jeho člen. 

5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování účastnila nadpoloviční většina 
všech členů sekce. Za účast na hlasováno se považuje, pokud takový člen sekce, který 
hlasuje způsobem a ve lhůtě stanovených tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu 
programu. 

6. Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a 
zjednodušení průběhu valné hromady není možné předkládat protinávrhy k předloženým 
návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu. 

 
 
 

II. Průběh konání valné hromady 
 
1. Hlasování probíhá elektronicky formou emailové zprávy. Členové sekce hlasují zasláním 

emailové zprávy z elektronické adresy dle čl. I odst. 3 tohoto jednacího řádu na 
elektronickou adresu sekce pavelkova@cuscz.cz, a to jednou emailovou zprávou ke 
všem bodům programu, přičemž v rámci takové emailové zprávy hlasují samostatně ke 
každému bodu programu, a to uvedením pořadového čísla usnesení a označením „PRO, 
PROTI nebo ZDRŽEL SE“. 

2. Lhůta pro hlasování je tímto jednacím řádem stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne 
svolání členské schůze/valné hromady, tj. do _______ 23:59:59 hod. Za rozhodný se 
považuje okamžik doručení emailové zprávy na předmětnou elektronickou adresu. 

3. Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina 
přítomných členů sekce. Za přítomného se člen sekce považuje tehdy, hlasoval-li 
alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovených 
tímto jednacím řádem. 
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III. Postup výboru sekce po ukončení hlasování 
 
1. Po vypršení lhůty pro hlasování dle čl. II tohoto jednacího řádu provede výbor sekce 

vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že: 
a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly 

stanovenými tímto jednacím řádem, 
b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla valná hromada 

usnášeníschopná, 
c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu 

2. Výbor sekce provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. 
3. Výbor sekce uloží výsledky hlasování, tj. všechny došlé emailové zprávy od každého 

z hlasujících, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě, aby bylo možné provést 
kontrolu průběhu hlasování valné hromady. 

4. Výbor sekce zveřejní do 10 kalendářních dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování 
výsledky hlasování valné hromady, a to rozesláním těchto výsledků emailovou zprávou 
na elektronické adresy všech členů sekce dle čl. I. odst. 1 tohoto jednacího řádu. 

 
IV. Náhradní valná hromada 

 
1. Zjistí-li statutární výbor sekce postupem podle čl. III tohoto jednacího řádu, že valná 

hromada nebyla usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 
257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že pro jednání náhradní valné 
hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně, přičemž taková 
valná hromada je usnášení schopná i v případě, že se hlasování účastnil menší počet 
než nadpoloviční většina všech členů sekce. 
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