
Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu ČSK sekce vodní turistiky konanou 26. 11. 2022 

V průběhu roku 2022 se revizní komise scházela podle plánů, které upravují činnosti a náplň práce 

revizní komise v jednotlivých sekcích a také operativně podle podnětů, které obdržela ze strany 

vedení ČSK nebo ze strany členů. Zástupce revizní komise se pravidelně zúčastňoval schůzí výboru 

sekce VT ČSK a valné hromady AVTS, které je ČSK členem.                                       

Na schůzích sekce VT bylo projednáváno zejména finanční zabezpečení sekce, činnost celé sekce VT,  

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

zabezpečení vytipovaných jezů a udržování vodáckých aktivit v Národních parcích.  Výbor sekce 

prostřednictvím svého zástupce aktivně spolupracuje na aktualizaci webových stránek ČSK, které 

využívají všechny sekce. Zlepšila se propagace činnosti sekce výrobou a prezentací vlastních 

propagačních bannerů. 

V roce 2021 došlo NSA k vypsání dotačního titulu s názvem „Můj klub 2022“, kde se již  žádosti 

podávaly přes Rejstřík sportu NSA. Žádosti o tuto dotaci v roce 2023 (2 varianty) musí být podány do 

konce listopadu tohoto roku. Provozovatelé sportovních zařízení mohli pro letošní rok podat žádost i 

v programu Provoz a údržba, který byl pro rok 2022 vypsán až v srpnu letošního roku. Osud této 

dotace je stále nejasný, podle předběžných informací NSA ale tuto dotaci časově nezvládne (cca 2500 

žádostí). Stále je nutno věnovat pozornost Rejstříku sportu NSA a zde přesné uvedení všech nutných 

informací tj. zejména u členské základny. Údaje uvedené v Rejstříku sportu NSA jsou v dalších krocích 

porovnávány s Evidencí obyvatel ČR a proto je třeba věnovat tomuto úkolu mimořádnou pozornost. 

Se zaplacenými příspěvky je třeba, aby oddíly provedly aktualizaci své členské základny a uvedly je do 

souladu se zaplacenou částkou. V současné chvíli z 55 oddílů registrovaných v sekci VT u 23 oddílů 

nesouhlasí zaplacená částka s dosud registrovanými členy. Novinkou v podávání žádostí je již od 

letošního srpna NSA požadované podávání prostřednictvím datové schránky! 

Hospodaření sekce proběhlo v souladu s rozpočtem a řídilo se i prioritami schválenými poslední 

valnou hromadou sekce VT. Vše bylo v souladu s předepsanou metodikou a obecnými účetními 

předpisy. V této souvislosti revizní komise znovu upozorňuje a vyzývá oddíly předkládající vyúčtování 

dotace k uvádění řádného a obhajitelného účelu čerpání!   Pro financování i organizaci činnosti v roce 

2022 byly všechny oddíly sekretariátem řádně obesílány a informovány, včetně zasílaných tiskopisů 

nebo odkazů pro podání žádostí o dotace. V souvislosti s realizací plánovaných akcí RK vyzývá 

pořádající oddíly k uvážení vyjímek z pravidel, krácení soutěžních tratí, objektivní posouzení 

aktuálních vodních stavů nebo v případě Českého poháru v eskymáckých obratech co největší 

zastoupení regionů (krajů).  

Celkový počet členů sekce VT ČSK činí v současnosti 2982 členů/56 oddílů ( v roce 2021 to bylo 

2913 členů/54 oddílů). Pro úplnost celý ČSK má v současnosti celkem 10919 členů v e 180 oddílech či 

klubech.  

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

v rozporu se Stanovami ČSK. Hospodaření ČSK jako celku lze označit za bezproblémové a je možné jej 

odsouhlasit. 
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