Zápis z jednání Konference ČSK konané 16.6. 2022 v Praze na
Strahově
V souladu se Stanovami Českého svazu kanoistů z.s. (ČSK), svolalo Předsednictvo ČSK svým rozhodnutím ze
dne 21. 4. 2022 řádnou konferenci ČSK na čtvrtek 16. června 2022 od 16:00 hod., do sídla České unie
sportu v Praze, na adrese Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov. Konference proběhla v souladu
s předpisy ČSK a právním řádem ČR. Členské subjekty byly včas informovány o termínu a programu
konference.
Jednání se účastnili delegáti tří sekcí ČSK ve stanovami určeném počtu, jejichž nominace byla schválena na
valných hromadách jednotlivých sekcí ČSK, členové Výboru ČSK (všichni byli současně delegáty VH),
členové Revizní komise ČSK, pracovníci sekretariátu ČSK a přizvaní hosté a (dle prezenční listiny).
Přítomni: viz přiložená prezenční listina konference
Program:
1) Zahájení
2) Schválení jednacího řádu
3) Schválení programu konference
4) Volba komisí: mandátové, návrhové, volební
5) Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období
6) Schválení účetní závěrky za rok 2021
7) Zpráva revizní komise
8) Zpráva mandátové komise
9) Přijetí nových členů ČSK
10) Schválení volebního řádu a volba předsedy Revizní komise ČSK
11) Diskuse a projednání celosvazových záležitostí - Projednání a schválení návrhu vnitřního předpisu
ČSK pro konání VH sekcí
12) Schválení usnesení Konference ČSK
13) Závěr
Zahájení:
Jednání zahájil v 16:07 hodin předsednictvem ČSK pověřený řídící konference předseda ČSK Jan Boháč,
přivítal přítomné delegáty. Vysvětlil účel konání Konference ČSK, kterým je jednak splnění právních
povinností spolků a projednání potřebných záležitostí. Zmínil hlavní body programu – schválení výroční
zprávy o činnosti svazu, projednání a schválení zprávy o hospodaření včetně účetní závěrky ČSK za rok
2021, volby předsedy ČSK a předsedy Revizní komise ČSK a dále přijetí nových členů do ČSK. Zdůraznil
potřebu transparentnosti hospodaření ČSK a jeho sekcí. Následně delegáti vyslovili souhlas se jmenováním
navržených skrutátorů a se zapisovatelem konference. Skrutátory byli navrženi pracovníci sekretariátu ČSK
Marie Pavelková a Jakub Adam, a zapisovatelem I. Eichler.
Schválení skrutátorů Konference ČSK – jednomyslně schváleno
Schválení Jednacího řádu (JŘ) Konference ČSK:
JŘ byl předložen delegátům v předstihu písemně, k návrhu nebylo připomínek – JŘ byl jednomyslně
schválen ve všech sekcích, celkovým poměrem hlasování 3:0.

Schválení programu Konference ČSK:

Návrh programu předložen delegátům písemně více jak 30 dní před konáním konference. K návrhu nebyly
připomínky. Program byl delegáty konference jednomyslně schválen ve všech sekcích, celkovým poměrem
hlasování sekcí 3:0.
Volba komisí:
Následně byly v souladu s jednacím řádem konference ČSK zvoleny orgány konference. Předložený návrh
Předsednictva ČSK na složení Návrhové komise (pracovního předsednictva) a Mandátové komise nebyl
z pléna doplněn ani připomínkován, hlasováno jednotlivě, celkovým poměrem hlasování sekcí 3:0
schváleno složení:
- Mandátová komise – Tomáš Antonín, Tomáš Ježek, Jaroslav Volf
- Návrhová komise – Martin Jirka, Pavel Bednář, Milan Bílý
- Volební komise – Tomáš Stehlík, Zdeněk Krpata, Pavel Foukal
Všechny komise jednomyslně zvoleny.

Informace předsedy o činnosti a hospodaření svazu za uplynulé období:
Předseda J. Boháč ve zprávě stručně shrnul činnost svazu za poslední rok, aktivity oddílů i v těžkém
covidovém období. Ocenil, že činnost po pandemii se pomalu rozběhla takřka k normálu. Poděkoval za
dosažené výsledky z OH v Tokiu (3 medaile), které pomáhají svazu získávat relativně dostačující státní
podporu. Vidět je i vodní turistika, která přivádí další zájemce o kanoistiku do našeho hnutí.
K financování činnosti ČSK doplnil předseda písemně předložené informace. Komentoval státní dotace od
NSA za rok a 2021. Na rok 2022 je dotace od NSA snížena cca o 10%. Ze státního rozpočtu dostala Národní
sportovní agentura na rok 2022 cca jednu čtvrtinu dlouhodobě plánovaných příjmů. Kanoistiky se toto
snížení díky vysoké úspěšnosti na OH zásadně nedotklo. Dotace pro oddíly Můj klub jsou NSA vypsány a
oddíly prostředky postupně od NSA dostávají a čerpají.
Upozornil na zvýšenou administrativu dotací od NSA. Složitost žádostí a dlouhé zpracování na NSA. Dotace
pro svaz dorazily koncem měsíce května a tím byl svaz na začátku roku v problémech s financováním – bylo
nutné, aby si svaz vzal půjčku z rezervního fondu svazů ČUS.
Investice od NSA 2021 – dotace na materiálně technickou základnu – v r. 2021 pozdě vypsáno (během září)
a z toho důvodu byla část dotace nutné vrátit, nešla použít v souladu s metodikou..
Velké soutěže v ČR v roce 2021 – SP ve vodním slalomu a OH naděje v rychlostní kanoistice – velmi úspěšné
organizačně i výsledky.
Zazněla výzva oddílům k dodržování metodiky čerpání státních i obecních dotací oddílech a klubech ČSK,
budou častější kontroly NSA.
Byl zmíněn úspěch Ankety „Kanoista roku 2021“ – velmi úspěšná s významným mediálním ohlasem.
Ve zprávě bylo prezentováno, že svaz má aktuálně následující zastoupení v mezinárodních
federacích. J.Pollert je místopředsedou ECA, A.Mašková členka slalomové komise ICF a M.Dognerová
členkou rychlostní komise ECA.
Krátce byla předsedou zmíněna správa majetku ČSK, byla podána informace o správě objektů ČSK a
informace k marketingu svazu. Jsou uzavírány smlouvy s reprezentanty a spolupráce funguje s manažery
sportovců i s partnery svazu.
Dále byla podána informace o aktivitách a finanční podpoře dalších kanoistických sportů,
zastřešených ICF a z toho titulu v ČR působících pod ČSK. Jednotlivé sportovně technické komise pracují
s kolísavou aktivitou, stabilně s ČSK komunikuje STK dračích lodí, ocean paddling, SUP a freestyle, kanoe
polo. V ČR se letos uskuteční MS dračích lodí v Račicích kdy ČSK je náhradní pořadatel za Ukrajinu.
V závěru zprávy byly tlumočeny informace o klubech žádajících o přijetí do ČSK.
Komentář S. Ježka za sekci KDV ke zprávě předsedy ČSK.
Komentář J. Hodice za sekci VT. Informace k podpoře mládeže v oddílech VT.

J. Boháč komentoval i předem písemně předložené informace k hospodaření svazu. Hospodaření sekcí je
projednáváno a schvalováno v sekcích na jednotlivých VH.

Hospodaření společných nákladů svazu (poplatky MF, účast na kongresech, společné svazové akce, na
administrativu apod. probíhá na jednáních Předsednictva ČSK. Ke zprávě o hospodaření nebylo připomínek
ani dotazů.
Zpráva revizní komise:
Zprávu RK ČSK přednesl předseda revizní komise Jiří Mrkos. Okomentoval činnost RK ČSK a činnost
revizních komisí sekcí v roce 2021. Většina aktivit komise se odehrála on-line. Vyjmenoval oblasti, na které
se kontrolní činnost zaměřovala, a konstatoval, že nálezy byly bez vážnějších problémů, které nevyžadovaly
zásah RK. Hlavní důraz byl kladen na správnost vyúčtování směrem k NSA a preventivní činnost. Všechny
dotace od NSA byly vyčerpány, kromě dotace na podporu na strojní investice. Připomněl povinnost
členských klubů zveřejňovat dokumenty spolku na justice.cz. Proběhla kontrola dat klubů ČSK v rejstříku a
komise konstatovala, že se velmi zlepšila tato činnost a oddíly si ve velké většině své povinnosti plní. Ke
zprávě předsedy Revizní komise ČSK jinak nebylo dotazů. Předseda ČSK poděkoval komisi za jejich práci.
Informace o činnosti v Račicích 2021
Předseda informoval o činnosti těžařské firmy Cemex v areálu Národního olympijského centra vodních
sportů v Račicích. Těžba končí a nyní se řeší následky důlních škod a především pokles hladiny v kanále.
Jedná se o mimosoudním vyřešení vzájemných soudních sporů NOC a Cemexu, formou připravované
dohody o vzájemném vyrovnání. J. Boháč okomentoval principy připravované dohody o narovnání, které
obdrželi delegáti v předstihu písemně.
Schválení účetní uzávěrky ČSK 2021
Komentář k předloženým účetním výkazům přednesl J.Boháč a vyzval delegáty k dotazům. Nebylo dotazů
ani připomínek.
Zpráva mandátové komise
Určený mluvčí mandátové komise podal delegátům informaci, že na Konferenci bylo pozváno 10 delegátů
z každé sekce (celkem 30). Přítomno je 27 delegátů:
- sekce kanoe rychlost (dále jen KR) – přítomno 9 delegátů
- sekce kanoistiky na divokých vodách (dále jen KDV) – přítomno 9 delegátů
- sekce vodní turistiky (dále jen VT) – přítomné 9 delegátů
Přizváno 30, celkem přítomno 27, v každé sekci byl přítomen nadpoloviční počet delegátů, celkem 90%
delegátů. Konference je podle stanov ČSK usnášeníschopná. Protokol a prezenční listiny jsou uloženy na
sekretariátu ČSK.
Volba předsedy ČSK
Předseda J. Boháč okomentoval svoje osmileté působení ve funkci předsedy svazu a poděkoval za
spolupráci sekretariátu a jednotlivým sekcím, a vyzval delegáty k volbám. J.Hodic poděkoval předsedovi za
součinnost ve svazu.
Mluvčí volební komise Z. Krpata okomentoval zaslané kandidatury od sekcí, kdy všechny tři sekce
nominovaly totožné kandidáty, a to na předsedu ČSK ing. Stanislava Ježka a na předsedu RK Jiřího Mrkose.
Následně s odkazem na volební řád řídil provedení volby, hlasováním postupně v jednotlivých sekcích.
Volba předsedy ČSK – ing. S.Ježek
Sekce KR – souhlas jednomyslně
Sekce KDV – souhlas jednomyslně 1x se zdržel
Sekce VT – souhlas jednomyslně
Volba předsedy Revizní komise ČSK - ing J.Mrkos:
Sekce KR – souhlas jednomyslně
Sekce KDV – souhlas jednomyslně
Sekce VT – souhlas jednomyslně 1x se zdržel
Přijímání nových členů do ČSK :

V podkladech byly delegátům rozeslány žádosti klubů o přijetí do ČSK. Přijetí bylo předjednáno v sekcích a
Předsednictvu ČSK. Předseda sdělil, že Předsednictvo ČSK žádosti projednalo, sekretariát prověřil splnění
podmínek spolkové legislativy a stanovami dané členství v ČSK ze strany žadatelů, a Předsednictvo ČSK
souhlasil s předložením žádostí splňujících požadavky delegátům konference ČSK k rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí za členy ČSK.
Předložen byl návrh na přijetí těchto oddílů do ČSK :
- Extreme Kayak Club z.s. , IČO: 22724621, zaměření KDV, VT
- KVA Horažďovice z.s. , IČO: 61781371, zaměření na VT
- Vodní sporty Ostrava z.s. , IČO: 13984331, zaměření KDV
- D.O.S. z.s. , IČO: 48135925, zaměření na VT
Diskuse a projednání celosvazových záležitostí:
L.Jílek – dotaz na volební období – zda je 3 či 4 leté – odpověď J.Boháč. Podle Stanov ČSK je čtyřleté a
volební období končí v červnu 2026.
E.Šálek poděkoval za podporu svazu k činnosti AVTS a za pomoc při ochraně bezpečných řek.
Stanovení úkolů pro další období:
Předseda přednesl soubor úkolů, které budou součástí usnesení konference. Hlavním cílem je zabezpečit
rozvoj kanoistiky. Návrh na doplnění nebyl předložen.
Schválení Usnesení Konference ČSK:
Návrh usnesení konference ČSK přednesl předseda návrhové komise P.Bednář.
J. Boháč poděkoval komisi za finalizaci Usnesení Konference jehož návrh předložilo Předsednictvo ČSK
návrhové komisi. K doplněnému návrhu usnesení nebylo připomínek, dotazů ani jiných návrhů. O Usnesení
konference ČSK 2022 bylo hlasováno takto:
Sekce KR 9 hlasů pro / 0 proti / 0 se zdržel,
Sekce KDV 9 hlasů pro / 0 / 0 se zdržel,
Sekce VT 9 hlasů pro / 0 / 0 se zdržel.
Usnesení konference ČSK 2022 bylo v jednotlivých sekcích schváleno jednomyslně, celkově bylo schváleno
jednotlivými sekcemi poměrem 3:0. Usnesení Konference tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.
Závěr.
Na závěr konference bývalý předseda Jan Boháč všem poděkoval přítomným delegátům za účast na
konferenci a dále poděkoval všem přítomným za jejich obětavou práci pro kanoistiku, popřál všem
delegátům a novému předsedovi do další činnosti co nejvíce úspěchů a uspokojení z působení v kanoistice
v dalším období.
Nový předseda Stanislav Ježek poděkoval delegátům za důvěru a podporu a požádal i o další podporu a
spolupráci při své činnosti.
Řídící po vyčerpání všech bodů programu jednání ukončil konferenci v 17:21 hodin.

Zapsal: Mgr. Ivo Eichler – sekretář sekce KDV

