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Zápis z jednání Předsednictva  ČSK konaného dne  9. 2. 2023  
 

Přítomni: S. Ježek, J. Boháč, , J. Hodic  
Přizváni: J. Adam, I. Eichler. 
 

• Hodnocení Dotace NSA – PSS22 – projednána a odsouhlasena hodnotící zpráva o užití dotací – zpráva je 
součástí vyúčtování dotace NSA. 

• Kontrola zápisu – řešení disciplinárního řádu ČSK. Návrh použít původní řád dle sekce KR pro celý ČSK.  
Předsednictvo s připomínkami schvaluje. Nutno zkoordinovat se zněním dalších předpisů ČSK. 

• Dopingová pravidla – dořeší J. Boháč s právním oddělením – doplnění role Národního rozhodčího soudu 
pro sport do příslušných předpisů svazu (směrnice o antidopingové prevenci ?). 

• Registrační řád – zatím je platná Směrnice o evidenci členské základny. Bude řešeno na příští schůzi 
předsednictva. Předjednat s právníky souběh se směrnicí. 

• Ceny nájmů pozemků Povodí – informace J. Boháč, proběhlo jednání na Ministerstvu zemědělství. 
Ministerstvo je neutrální, neklade Povodím limity. Ministerstvo projedná s Povodími o mantinely nájmů 
státních pozemků. Týká se převážně povodí Labe a Vltavy. 

• Informace z ECA a Evropským hrám v Krakově - informoval J. Pollert – podmínky OH kvalifikace. Potíže 
s dráhou pro KR. Další EH – asi v Záhřebu – CRO. Návrh z ECA – ne OH disciplíny každé dva roky – potíže 
s hledáním pořadatelů. Navýšení akreditačního poplatku při ME slalom – 150 EUR (jednorázově). 

• Dotace NSA 2023 – informace sekretariát, doplnil J. Boháč – žádost o dotaci na NSA 2023 – podána, 
požadovaná doplnění zaslána agentuře, požadavky na informace jsou neúměrné, NSA nově neuznává 
detašovaná pracoviště SCM. 

• ECA kongres na Krétě – projednáno a schváleno, účast S. Ježek, J. Pollert. 

• Mediální skupina – informace J. Boháč, S. Ježek. Hledá se cesta financování těchto služeb. Bude částečně 
hrazeno ze společných prostředků – z nákladů sekcí. Rozsah zatím v jednání. 

• Investiční dotace z NSA – (max. 6,5 mil. Kč za svaz). Sekce KR 1x 4kajak + 2x singl kajak + cílovou kameru. 
Sekce KDV – mikrobus, časomíry (komplety – 2x). Pořadí 1.lodě, 2.mikrobus, 3.cílovou kameru 
4.časomíry. 

• Malé sporty – informace  J. Boháč – řešení působnosti samostatných republikových svazů versus STK 
malých sportů při ČSK. Preference, aby malé sporty vystupovaly jako členové ČSK nikoliv samostatně. 

• Jednání z NSA – informace J. Boháč, novela zákona o podpoře sportu nic zásadního pro sport nepřináší. 

• informace z ADV – požadavek na kontakty ze svazů – trvá – bude řešeno během sezony. Bude předáno 
pro SCM (talentovaná mládež). Sekce si určí zástupce na seminář J. Prskavec + P. Hottmar. 

• Stanovisko ke startu ruských a běloruských sportovců na OH 2024 – předsednictvo nesouhlasí u účastí. 

• Fakturace IT služeb - J. Boháč navrhl řešení odměn dlouholetému dodavateli služeb (web, registrační 
systém, účelové SW), který je nyní ve funkci předsedy ČSK. Schváleno, úhrada ze společného účtu v rámci 
rozpočtu ČSK 2023. 

• 110 let ČSK – diskuse k pojetí připomenutí výročí - budou zadány diplomové práce z FTVS UK. Bude 
řešeno v rámci ankety Kanoista roku 2023 na podzim. FB, SP Praha, Kanoista roku. 

• Stav registračního systému – informace S. Ježek, rozšíření o potvrzení placení členských příspěvků – 
schváleno. 

 
Zapsal I. Eichler                                             Ověřil: J. Boháč
  


