
Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu ČSK sekce vodní turistiky konanou 24. 11. 2018 

Zástupce revizní komise se pravidelně zúčastňoval schůzí výboru sekce vodní turistiky ČSK. 

Bylo na nich projednáváno zejména finanční zabezpečení sekce VT,  činnost celé sekce VT,  

školení bezpečnosti na vodě a další, organizace závodů ČPV a případné protesty, účast 

činovníků  sekce na zabezpečení vytipovaných jezů a udržování vodáckých aktivit 

v Národních parcích Šumava a Krkonoše.  Výbor sekce prostřednictvím svého zástupce 

aktivně spolupracuje na aktualizaci webových stránek ČSK, které využívají všechny sekce. 

Zlepšila se propagace činnosti sekce výrobou vlastních propagačních bannerů, které 

prezentují ČSK na všech akcích ČPV a aktualizace dokumentů sekce na webu ČSK. 

V roce 2018, došlo k vypsání dotačního titulu s názvem „Můj klub“ , kde se žádosti podávají 

přes IS Sport MŠMT. Žádosti o tuto dotaci v roce 2019 měly být podány do konce října 

tohoto roku. Žadatelé musí mimo řádně vyplněnou žádost předložit vyúčtování letošní 

dotace včetně zprávy. Pozornost je rovněž nutno věnovat přihlášení do Rejstříku sportu 

MŠMT a zde uvedení všech nutných informací tj. zejména členské základny s jejich jmény, 

daty narození, adresou bydliště, členstvím od-do aj.  Obdobou je IS Sport ČUS, který vede 

rovněž tyto údaje. Údaje uvedené v Rejstříku sportu MŠMT budou v dalších krocích 

porovnávány s Registrem obyvatel ČR a proto je třeba věnovat tomuto úkolu mimořádnou 

pozornost. ČSK již do Rejstříku zanesl údaje o všech klubech ve kterých jsou naši členové a 

dalším krokem bude jako u TJ či klubů uvedení všech členů. 

Pro další rozvoj naší činnosti byla podpořena akce KanuFest v Roudnici n.L.  jako jedna 

z možných dalších forem soutěží, které by  „přitáhly“ více mladých účastníků, nebyly tolik 

ohroženy nejistými vodními stavy, prohloubily by vztahy mezi členy a oddíly (celodenní akce 

na jednom místě) a byly by změnou či doplněním činnosti sekce VT, příležitostí k proškolení 

bezpečnosti na vodě apod.  

Celkový počet členů sekce VT ČSK činí v současnosti 3184 členů z toho 694 členů kategorie 

mládeže a 61 oddílů. V roce 2017 měla sekce VT 3838 členů/652 mládeže z 62 oddílů. V roce 

2016 to bylo 3794 členů z toho bylo 628 členů mládeže.   

Pro financování i organizaci činnosti v roce 2018 byly všechny oddíly sekretariátem řádně 

obesílány a informovány-případně včetně zaslaných tiskopisů nebo odkazů pro podání 

žádostí o dotace.  

Závěr: 

Revizní komise dále neshledala žádné závady či jiné okolnosti v činnosti sekce, které by byly 

v rozporu se Stanovami ČSK. 
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