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Zápis z jednání Předsednictva  ČSK konaného dne  24. 5. 2022  
 
Přítomni: J. Boháč, S. Ježek, J.Hodic , J. Pollert 
Přizváni: J. Adam, I.Eichler, M. Pavelková, R. Sadílková 
 

• Kontrola zápisů z minulé schůze Předsednictva ČSK – kontrola Usnesení Konference ČSK a zápisů 
z minulých schůzí Předsednictva ČSK – J. Adam a I. Eichler potvrdili, že kontrola plnění usnesení 
konference ČSK byla provedena, uložené úkoly byly splněny. Kontrola zápisů z minulých schůzí 
Předsednictva ČSK – úkol trvá, řeší se aktualizace všech směrnice svazu. Výbor vzal na vědomí. 

• Příprava Konference ČSK 2022 – projednán stav připravenosti konference, svolané na 16. 6. 2022, 
delegátům konference včas odesláno oznámení o konání Konference, a pozvánka s programem. Sekce 
obdržely výzvu k podávání kandidatur do voleb. Delegáti obdrží nejpozději 26. 5. všechny písemné 
podklady (volební, řád, jednací řád, výsledky hospodaření, výroční zprávu ČSK za rok 2021, principy 
narovnání mezi NOC-VS Račice a Cemex, a.s.). Podána informace o navržených kandidátech do voleb ČSK. 
Výbory všech tří sekcí navrhují na volbu předsedy ČSK Stanislava Ježka a předsedy revizní komise Jiřího 
Mrkose. Předseda J. Boháč informoval o jednáních vedení areálu v Račicích s těžařskou společností 
Cemex o přípravě smlouvy o narovnání. J. Adam informoval o žádostech klubů o přijetí do ČSK, po 
projednání a kontrole splnění podmínek výbor jednu ze žádostí nedoporučí k přijetí. Rozhodnuto o 
předložení všech pěti žádostí, se stanoviskem výboru. Notář pro potvrzení voleb je objednán. Dotaz na 
složení komisí volební, návrhová, mandátová odpověď J. Boháč. Sekce zajistí účast svých delegátů podle 
stanov ČSK. 

• Dotace ČSK 2022 – J. Boháč informoval, že po složitém doplňování žádosti dorazilo od NSA rozhodnutí o 
přidělení dotace s podmínkami a prostředky dorazily na účet svazu v pondělí 23.5.2022. Sekretariát 
upozorněn na nové podmínky v Rozhodnutí NSA pro čerpání dotací v roce 2022. Dotace je v celkovém 
objemu o 5% nižší než v roce 2021. Nejvyšší pokles je v programu „Organizace sportu“ o 9%. 

Byl předložen a projednán návrh na rozdělení státních dotací mezi sekce ČSK a Sportovně technické 
komise (STK) dalších ICF sportů v ČSK. Výbor rozhodl o použití stejné metodiky dělení dotací jako 
v minulém roce. U reprezentace bude zachována stávající priorita olympijských disciplín. Po projednání 
přidělení částek STK dalších sportů a na společné výdaje svazu byl návrh rozdělení dotací v rámci 
struktury ČSK schválen podle předlohy. Pro STK dračích lodí 370 tis. Kč, pro STK kanoepola 50 tis. Kč, pro 
STK paddleboardistů 80 tis. Kč, pro STK ocean paddling 80 tis. Kč, pro STK freestylu 70 tis. Kč a rezerva 20 
tis. Kč s tím, že většina uznatelných nákladů by měla být čerpána z dotace na reprezentaci a jen 
nejnutnější z dotace na organizaci sportu. 

J. Boháč upozornil na možné budoucí změny ve financování reprezentace a talentované mládeže po 
prioritizaci sportů očekávané v r. 2023-24 ze strany NSA směrem k olympijským disciplínám. U NSA bude 
urgováno potvrzení žádosti o výjimky použití dotace v roce 2022 – zajistí sekretariát.  

• Vypořádání půjček svazu – projenáno a schváleno, že půjčka z rezervního fondu svazů ČUS a mimořádná 
půjčka z vlastních zdrojů ČUS, kryté osobní směnkou předsedy ČSK, budou bez prodlení splaceny, včetně 
příslušenství. Zajistí sekretariát. 

• Významné sportovní akce ČSK v ČR – podána informace o uskutečněném SP v rychlostní kanoistice 
v Račicích a o přípravě SP ve vodním slalomu v Tróji a MEJ ve vodním slalomu v Českých Budějovicích. 
Dosud není známo zda a v jaké výši bude přidělena státní dotace z NSA. Na SP ve vodním slalomu jsou 
v procesu žádosti o samosprávní dotace (MHMP). 

• Informace o činnosti sekce vodní turistiky - J.Hodic informoval o zahájené sezoně VT. Vyzvedl, že po 
dlouhé době proběhla akce na Otavě. 

 



Zápis ČSK 03/2022 Stránka 2 
 

 

• Informace o jednání s Povodími – J.Boháč informoval o posunu v jednání s povodími ve věci prudkého 
zvýšení požadovaných nájmů za pozemky a zakotvená zařízení. Proběhlo jednání s povodími na ČOV, kde 
bylo dohodnuto řešit podmínky pro svazy olympijských vodních sportů. Závěry jednání jsou konstruktivní, 
povodí preferují zápůjčku před nájmy, je ale nutné vyjednat podmínky se zřizovatelem povodí – MZ ČR. 
Společně bude proto připraveno memorandum svazů, povodí, NSA, ČOV a MZ ČR na základě kterého 
budou upraveny vnitřní předpisy pro povodí tak, aby dostaly možnost výpůjčky poskytovat. Nebude se 
vztahovat na komerční aktivity. Výbor vzal na vědomí. 

• Registrace členů ČSK – informace o funkčnosti a zkušebním provozu systému podal S.Ježek. Dotaz na 
možnost „hostování“ od J.Hodice. Tento institut ve stanovách ani vnitřních předpisech ČSK neexistuje, 
nepracuje s ním ani SW registrace. 

• Granty MHMP – projednán další postup zasmluvnění klubů (realizátorů grantu) po podpisu smlouvy ČSK 
s MHMP. Smlouvy s oddíly je nutné doručit na magistrát ve stanovené lhůte 60 dní od podpisu smlouvy 
ČSK-MHMP. Smlouvy tentokrát podepsány pouze na 6 měsíců do konce roku 2022, pro přechod na 
období leden – prosinec. Zajistí sekretariát.     

• Reprezentační smlouvy – podána informace o stavu podpisů smluv ČSK s reprezentanty, podpisy smluv 
se všemi reprezentanty zajistí sekretáři sekcí. v jednání – kontrola u všech RD. Řeší jednotlivá RD. 

• Programová konference ČOV – o uskutečněné konferenci informoval J. Boháč, S. Ježek doplnil další 
informace z jednání – bez zásadního dopadu na činnost ČSK.  

• Konference MZV ČR k užívání názvu státu při sportovní reprezentaci – Informace o obsahu konference 
podali J. Boháč a S. Ježek, stručně zrekapitulovali argumentaci státu a doporučení přijeté konferencí. ČSK 
schválil doporučení konference pověřit NSA a ČOV přípravami k užití názvu Česko / Czechia na OH 2024 
a k vytvoření doporučených vzorů pro užívání ve svazech.  

• Informace o jednání s Alpine Pro – J. Boháč informoval o stavu dodávky materiálu pro období 2022 – 
2024 pro reprezentace ČSK. Část materiálu již je v ČR, část stále v Číně pro potíže s výrobou a dopravou 
do ČR. Z důvodu pozdní dodávky budou pro 2022 využity zásoby ČSK a u dodavatele snížen objem 
objednávky. Označení výstroje proběhne v ČR. Po upřesnění rozsahu dodávky bude dohodnut způsob a 
rozložení úhrady včetně slevy v podobě reklamního plnění vůči dodavateli. 

• Informace o pomoci ukrajinským spotovcům v ČR – J. Boháč a S. Ježek informovali o pobytech sportovců 
z ukrajinských klubů v ČR v rámci součinnosti s ukrajinskou federaci, náklady subjekty, které pomoc 
nabídly (kluby, svaz). Skupině v Račicích byla nabídnuta pomoc na tři měsíce. Doplnil J. Pollert informací 
o částečné podpoře z ECA a minimální podpoře z ICF. 

• Informace k ODM v Olomouci 2022 – soutěží se zúčastní  S. Ježek. 

• Informace z jednání Boardu ECA - J.Pollert informoval o jednání ECA – OH kvalifikace v Krakově 

 

 

 
 Zapsal I. Eichler  Schválil: J. Boháč 
  


