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Zápis z jednání Předsednictva  ČSK konaného dne  20. 9. 2022  
 

Přítomni: S. Ježek, J. Boháč, , J. Hodic  
Přizváni: J. Adam, I. Eichler, M. Pavelková, R. Sadílková 
 

• Kontrola Usnesení Konference ČSK – splněno – J. Adam a I. Eichler potvrdili, že kontrola plnění usnesení 
přijatých konferencí ČSK v červnu 2022 byla provedena, uložené úkoly byly splněny. 

• Administrativní procesy se změnou předsedy ČSK – I. Eichler informoval, že potřebné úkony byly 
provedeny (rejstřík NSA, justice, banka, apod.) Průběžně se doplní / změní nové kontaktní adresy na 
předsedu ČSK podle potřeb. 

• Vnitřní směrnice ČSK – v reakci na změny cen pohonných hmot byla po projednání schválena nová 
směrnice o náhradách cestovného ČSK dle nových sazeb MF ČR. 

• Dotace ČSK 2022 – podána aktuální informace o administraci dotací NSA. Vše, co měl svaz zažádáno, bylo 
od NSA přiděleno. Aktuálně se dokončuje čerpání podle podmínek Rozhodnutí NSA. Čeká se na vyjádření 
od NSA k úpravě rozpočtu pro koncové příjemce. J. Boháč informoval o postupu NSA k jednotlivým 
žádostem.  

• Provozní náklady na svazové kanceláře – předsednictvo uložilo sekretariátu připravit změnu rozpočtu 
nákladů na rok 2022 i na rok 2022 – a zapracovat požadavky do rezerv do společných výdajů. Připravit 
návrh rozpočtu sekce na rok 2023. 

• Vratka půjček – podána informace o vrácení půjček, čerpaných z RF svazů ČUS a vlastních zdrojů ČUS 
k 30.9.2022 na překlenutí období bez státní dotace z NSA. 

• Inventury 2022 – předsednictvo potvrdilo složení inventarizační komise ČSK, schválené v mezidobí 
jednání předsednictva metodou per rollam schválenou inventarizační komisi. Složení komise - 
……………………………………. . 

• Disciplinární řád – projednána příprava jednotného disciplinárního řádu ČSK, bude aktualizován DŘ sekce 
RK, budou zapracovány i nové procedury dle směrnic ADV ČR. S právníkem bude řešena implementace 
nových předpisů ADV ČR a kompetencí Národního rozhodčího soudu pro sport ve vnitřních předpisech 
ČSK. Bude schváleno na příštím jednání. 

• Informace k Významným sportovním akcím (VSA) – předsednictvo konstatuje dobrou realizaci letošních 
akcí ČSK, PS a MEJ, včetně dobrého hodnocení od ICF, účastníků i ze strany médií.  

• Vyúčtování státní dotace – pro splnění nových podmínek NSA, přípravu hodnotících a závěrečných zpráv 
a dalších povinností byla ustavena hodnotící pracovní skupina čítající 7 členů (???? To musí být sedm ?) 
Sekretariát zajisti včasnou informovanost NSA v souladu s podmínkami dotace (do 15.2.2023, 10 dnů 
předem). 

• Seminář NSA k dotačním programům NSA pro svazy – za ČSK se semináře 27.9.2022 zúčastní J. Boháč a 
S. Ježek. 

• Informace o činnosti sekcí ČSK – za jednotlivé sekce podali průběžnou zprávu o aktivitách a plnění 
ročních plánů jednotlivých sekcí předsedové J. Hodic, S. Ježek, a J. Boháč. Doplnili další pracovníci 
sekretariátu. Předsednictvo vzalo informace na vědomí. Předsednictvo zhodnotilo sezonu ČSK 2022 po 
sportovní stránce jako úspěšnou. 

• Jednání s Povodím v ČR – J. Boháč informoval o zdlouhavých jednáních s Povodími ve věci nastavení 
spolupráce při užívání státních pozemků, spravovaných povodími, k činnosti členských subjektů ČSK. 
Příprava memoranda společně s Min. zemědělství ČR není dokončena. 

• Vyúčtování grantů MHMP za rok 2022 – vzhledem ke zkrácené půlroční době čerpání sekretariát 
upozorní příjemce financí z grantu MHMP na doložení podkladů k vyúčtování. Od 1.1. bude grant MHMT 
poskytován na celý běžný kalendářní rok. Předsednictvo zvalo informaci na vědomí s tím, že dosavadní 
období 1.7. – 30. 6. bylo pro kluby v praxi výhodnější, překlenovalo období bez státní dotace z NSA. 
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• Reprezentační smlouvy – projednána příprava smluv na další sezonu – obsahově zůstává smlouva dle 
vzoru 2022, aktualizují se přílohy – seznam partnerů ČSK. 

• Informace o jednání s Alpine Pro – J. Boháč informoval o dodávkách výstroje reprezentačních družstev 
na novou sezonu. Připravuje se smlouva, je dohoda na fakturaci, dolaďuje se plnění svazových povinností 
ze strany sekce. Proběhne dohoda sekcí na úhradě nákladů. 

• Informace o pomoci ukrajinským sportovcům – J. Boháč podal informaci o pomoci skupině ukrajinských 
uprchlíků s pobytem od března do června v NOC Račice. Obdobně bylo postupováno v areálu v Tróji. 
Bude připraven návrh finančního vypořádání části nákladů, které tím pro ČSK vznikly.  

• Informace k OH kvalifikací na EH v Krakově – využití evropské soutěže pro kvalifikaci na OH 2024 zatím 
není známé, čeká se na rozhodnutí ICF. 

• Účast na Kongresu ICF 2022 – projednána a schválena účast delegace ČSK, na žádost nového předsedy 
ICF nevyužije svaz možnosti on-line účasti a zástupci se účastní kongresu osobně - S. Ježek, J. Boháč.  
Sekretariát zajistí potřebné rezervace (2.11 příjezd a odjezd 5.11. večer). 

• Spolupráce ČSK s časopisem Pádler – Předsednictvo vyhodnotilo spolupráci jako velmi přínosnou a 
projednalo a schválilo pokračování spolupráce s časopisem PÁDLER i na r. 2023. 

• Oponentury plánů RSC – předsednictvo projednalo hlavní záměry sekcí pro nadcházející sezonu přípravy 
reprezentantů v RSJ, požadavky budou uplatněny v rámci jednotlivých oponentních jednání. 

• Kandidatury ČSK na VSA pořádané ICF a ECA – projednán rozsah kandidatur ČSK na pořádání akcí ICF a 
ECA v ČR, svazem schválené jsou kandidatury na 2023, 2024 – SP vodní slalom a ME a Olympic Hopes 
2025 rychlost.  J. Boháč upozornil na zpřísnění podmínek dotací NSA které by měly nově být podmíněné 
předběžným souhlasem NSA s kandidaturou. 

• Povinné datové schránky pro spolky – projednána změna legislativy od 1.1.2023, kdy jsou DS pro 
právnické osoby povinné, NSA ale v předstihu vyžaduje podávání žádostí klubů (dotace Můj klub 2023) 
pouze cestou DS. Rozeslat výrazné upozornění členským klubům ČSK. 

• Anketa „Kanoista roku 2022“ – stanoven termín 24.10.2022, projednán harmonogram příprav a okruh 
kandidátů ocenění i hodnotitelů pořadí. Režie T. Budka, B. Žehanová. Realizace v Paspově sále 
Smíchovského pivovaru. Je třeba určit počet ocenění a zadat výrobu. Každá sekce navrhne jména pro 
ocenění. 

• Spokojenost s činností AVTS – svaz vyhodnotil aktivity AVTS k pohledu prospěšnosti pro organizovanou 
i neorganizovanou kanoistiku a bude pokračovat podpoře činnosti AVTS, včetně úhrady členského  
příspěvku. Činnost subjektu je značně závislá na angažovanosti P.Ptáčka a P. Šálka. 

• Příspěvky členské ČSK – proběhla diskuse k návrhu sjednocení, výše a data výběru členských příspěvků 
ČSK – diskuse bude pokračovat na příští schůzi. 

• Členství ČSK v organizacích – pro projednání uloženo aktualizovat členství ČSK ve všech dalších 
právnických osobách v rejstříku NSA. 

• Školení a akreditace VT - J. Hodic podal informaci o aktuální situaci ve školení příslušných specializací pro 
vodní turistiku na FTVS 

• Informace k změnám podmínek pro vlastníky autobusů – J. Hodic upozornil na novou podmínku 
elektronického tachografu (cca do 2 let povinný) což způsobí problém pro některé oddíly VT. 

• Splouvání veřejnosti při závodech na DV – diskuse k otázce otevřené sekcí VT umožnit při pořádání 
závodů na divoké vodě splouvání i pro veřejnost. Zjistit kompetece a odpovědnost jednotlivých účastníků 
akce, hledat legislativní možnost bez ohrožení pořadatle závodů na DV. Projedná J. Hodic se S. Ježkem, 
případně právníkem. 

 
 Zapsal I. Eichler                                             Ověřil: J. Boháč
   


