
Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu ČSK sekce vodní turistiky konanou 25. 11. 2017 

Revizní komise ČSK se v roce 2017 sešla 2x  a zástupce revizní komise se pravidelně 

zúčastňoval schůzí výboru sekce vodní turistiky ČSK. 

Schůze výboru sekce VT ČSK se konaly v průběhu letošního roku pravidelně na Strahově a 

případné naléhavé záležitosti byly mezi jednotlivými schůzemi operativně řešeny el. 

korespondencí většiny jeho členů. Bylo na nich projednáváno zejména finanční zabezpečení 

sekce VT,  činnost celé sekce VT,  školení bezpečnosti na vodě a další, organizace závodů ČPV 

včetně jejich průběhu a případných protestů, účast činovníků  sekce na zabezpečení 

vytipovaných jezů a udržování vodáckých aktivit v Národních parcích Šumava a Krkonoše. 

Účast jednotlivých členů výboru při schůzích je možno hodnotit jako dobrou. Že tyto aktivity 

nevychází naprázdno potvrzuje fakt, že např. NPŠ na náš podnět pokračuje v projednávání 

podmínek pro splouvání dosud zakázané řeky Křemelné, která protéká jeho územím a 

zvažuje zrušení průvodců při splouvání Teplé Vltavy-což by se mělo mj. promítnout do 

nižšího poplatku za její splutí, zlepšováním bezpečnosti dalších jezů, jejich splavnosti aj.  

Výbor sekce prostřednictvím svého zástupce aktivně spolupracuje na aktualizaci webových 

stránek ČSK, které využívají všechny sekce. Za další pozornost zde stojí aktualizace některých 

dokumentů sekce jako např. Stanovy v sekci VT z r. 2008, v adresáři (Česnek), doplnění 

zápisů ze schůzí výboru apod. Zlepšila se propagace činnosti sekce výrobou vlastních 

propagačních bannerů, které prezentují ČSK na všech akcích ČPV. Rovněž byla vyrobena nová 

startovní čísla.  

Finanční zabezpečení bohužel proběhlo pouze z programu státní podpory MŠMT Program 

č.V pro činnost. Program č.IV pro provoz a údržbu byl sice vypsán, ale nakonec byl zrušen, 

znovu vypsán, ale s podmínkami, které nesplňují naše oddíly, kluby či TJ. S nejistým 

výsledkem je už podruhé stále „ve hře“ případná dotace v Programu X MŠMT. Další dotace 

mohly TJ a oddíly získat přímo žádostí na MŠMT v Programu VIII, který byl určen na podporu 

sportující mládeži. Jak z poslední informace MŠMT vyplývá je třeba do 15.2.2018 poslat jeho 

vyúčtování a to prostřednictvím IS Sport MŠMT, který na to bude připraven od začátku 

prosince 2017. Současně je třeba poslat vyúčtování písemně-poštou. Protože jsou 

v posledních týdnech předmětem značného zájmu dotační Programy IV a VIII v roce 2018, 

dojde podle dosavadních informací k jejich spojení pod jeden s názvem „Můj klub“ a žádosti 

by se měly začít podávat přes IS Sport MŠMT. Programy by měly být schváleny 28.11.2017 a 

žádosti o ně podány do konce ledna 2018.   

Formou propagace ČSK VT i k informování širší veřejnosti a získávání nových členů slouží 

vlastní webové stránky jednotlivých vodáckých oddílů a proto dává revizní komise znovu 

podnět ke zvážení podpořit tyto např. vyhlášením a vyhodnocením 3 nejlepších (třeba 

z hlediska aktuálnosti, přehlednosti a grafiky). Pro další rozvoj naší činnosti předkládá RK  

k diskuzi a zvážení podporu a organizaci dalších forem soutěží jako např. obdobu krosu či 

sprintu na kanálech, 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 možná vítanou změnou či doplněním činnosti sekce VT, příležitostí 

k proškolení bezpečnosti na vodě apod. Vzhledem k tomu, že je mnoho vyhlášených 

dotačních titulů orientováno především na podporu mládeže a sportování veřejnosti, měly 

by tyto akce snáze zajištěnou podporu a forma závodů přitáhne další nové (mladší) členy.  

Celkový počet členů sekce VT ČSK činí v současnosti 3838 členů/62 oddílů. V roce 2016 to 

bylo 3794 členů.  Z toho činí počet mládeže 652. V roce 2016 to bylo 628 členů mládeže. Do 

31.3.2017 uhradilo poplatky 39 oddílů a mají tak podle usnesení VH nárok na zpětné 

vyplacení příspěvku. Pro zajímavost celý ČSK má  celkem 11669 členů, z toho činí počet 

dospělých 9258 a mládeže 2411.   

Členské příspěvky ČSK nezaplatilo a ke konci října dlužilo 9 oddílů (Kajak Děčín, Lužnice 

Tábor, Přetejk Stráž p.R., Sokol Pražský, Spoje Praha, Lipník n.B., Duha Ústí n.O.,Vodáci 

Choceň, SK.cz Havířov). Toto je třeba zlepšit, v případě dlouhodobého neplnění základních 

povinností člena ČSK oficiálně ukončit členství podle příslušného ustanovení Stanov ČSK. 

Pro financování i organizaci činnosti v roce 2017 byly všechny oddíly sekretariátem řádně 

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

žádostí o dotace. KRK znovu upozorňuje nejen na splnění podmínek NOZ a povinnost 

sportovní organizace (spolku) přizpůsobit této zákonné úpravě své stanovy, případně další 

předpisy.  V této chvíli především dodržovat zákonné předpisy jako je ukládání výsledků 

hospodaření a dalších změn do sbírky listin příslušného spolku u Rejstříkového soudu. 

Dodržení těchto předpisů je mj. podmínkou pro přidělování dotací apod.  Ještě informace 

k dříve zmiňovaným dotacím MŠMT apod. - zde je třeba, aby měli všichni žadatelé všechny 

informace o sobě zadány v IS ČUS, který by měl sloužit nejen ČUS, ale i městům, krajům a 

snad i MŠMT jako zdroj informací o žadatelích. 

Závěr: 

Pro dobrou informovanost členské základny je třeba průběžně zveřejňovat zápisy ze schůzí 

sekce VT ČSK na web. stránkách kanoe. cz. Ve vyúčtování akcí nebyly shledány vážnější 

nedostatky a drobné nesrovnalosti byly neprodleně opraveny.  

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

v rozporu se Stanovami ČSK. 

 

V Praze 25. 11. 2017 

Jiří Mrkos/KRK 

 

 


