
                                                                                                                      V Praze, 19.4.2018 

 

ZÁPIS 
z 3. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 19.4.2018  v sekretariátu ČSK v Praze na Strahově. 

 

Schůzi zahájil J. Hodic v 16:00 hod.   

Přítomni: 

Jiří Hodic, Miloslav Svoboda, Martin Jirka, Pavel Šálek, František Vyhňák, David Fojtík 

členové výboru, Jiří Mrkos, předseda revizní komise 

Omluven Jiří Šťastný, výbor ČSK-VT je usnášeníschopný 

Host Vilém Klepač 

 

Program: 

1) Hospodaření sekce VT 

2) Akce Roudnice 

3) Český pohár vodáků r. 2018 

4) Informace ze schůze ČSK 

5) GDPR 

6) Konference ČSK 

7) Vodák roku 2018 

8) Kalendář VT 2018 

9) Návrh rozdělení dotace MŠMT (Organizace sportu) 

10) Různé 

 

1) Hospodaření sekce VT 

Výbor sekce vzal na vědomí informaci o hospodaření sekce ČSK-VT k 19.4.2018 

 

2) Akce Roudnice 

T: 20. – 22.7. 

Vilém Klepač představil návrh programu, do 31.5.2018 zašle výboru sekce rozpočet akce 

nákladů a propozice k uveřejnění 

Výbor sekce schvaluje maximální dotaci na tuto akci ve výši 40.000,- Kč a maximální výši 

účastnického poplatku (startovného) 200,- Kč/osobu 

       6 pro   návrh byl schválen 

 

3) Český pohár vodáků r. 2018 

a) J. Mrkos informoval o stavu příprav na závod „OTAVA“ 

b) Dosud nebyly doručeny bannery od společnosti Gumotex, a.s. 

c) závod „Teplá“ je z technických důvodů přeložen na 27.5. 

       

4) Informace ze schůze výboru ČSK 

J. Hodic informoval o schůzi výboru ČSK konané 10.4. 

 

 



5) GDPR 

J. Hodic informoval o dopisu ČUS k otázkám GDPR 

Výbor sekce doporučuje pořadatelům akcí (závodů), u kterých budou podávány jmenovité 

přihlášky, aby přihlášeným účastníkům, kteří nejsou členy ČSK-VT, prokazatelně předali 

příslušně upravené upozornění o zpracování osobních údajů a zároveň od nich získali souhlas 

se zpracováním osobních údajů 

       5 pro, 1 se zdržel návrh byl schválen 

 

 

6) Konference ČSK 

Dne 17.5. se koná konference ČSK 

Výbor sekce doporučuje zvolit Mgr. Jana Boháče předsedou ČSK na další volební období. 

       6 pro   návrh byl schválen 

 

7) Vodák roku 2018 

a) osobnost vodní turistiky 

výbor sekce určil osobnost vodní turistiky pro rok 2018 

       6 pro   návrh byl schválen 

b) nejúspěšnější oddíl VT za r. 2018 

Byly diskutovány možnosti hodnocení, členové výboru připraví své návrhy na příští schůzi 

výboru VT 

 

8) Kalendář VT 

J. Hodic informoval o dohodě s P. Ptáčkem. 

Výbor sekce schvaluje jako oficiální kalendář vodní turistiky kalendář uveřejňovaný na webu 

raft.cz. 

Výbor sekce rozhodl, že podmínkou získání případné dotace na veřejnou akci pořádanou po 

1.5.2018 je její uveřejnění v kalendáři na webu raft.cz a to nejpozději do 30.4.2018. 

       6 pro   návrh byl schválen 

 

9) Návrh rozdělení dotace MŠMT (Organizace sportu) 

Výbor sekce projednal návrh rozdělení dotace MŠMT (Organizace sportu) 

 

Různé 

- P. Šálek podal informaci o zabezpečení nebezpečných jezů (pořízení ochranných 

beden) 

- Informace o nových publikacích z oblasti VT 

 

- Příští termín jednání výboru VT: 14.6 v 16:00;  

 

  

Schůzi ukončil J. Hodic v 18:30 hod.   

                                                                                                                        Ing. Jiří  Hodic 

                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 


