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Zápis z valné hromady ČSK – VT 

 
konané dne 23.11.2019 konané v objektu TJ Kotva Braník 

 

 

Před vlastním zahájením valné hromady ČSK-VT se uskutečnilo vyhlášení celkových 

výsledků Českého poháru vodáků r. 2019 

 

Jednání valné hromady zahájil v 13:45 hod. a delegáty přivítal předseda sekce ČSK-VT J. 

Hodic 

 

1) Účast – viz presenční listina 

- na VH bylo pozváno  53 zástupců oddílů 

- prezentováno   30 zástupců oddílů 

 

2) Předseda ČSK – VT J. Hodic tlumočil pozdrav Mgr. Jana Boháče, předsedy ČSK. 

 

3) J. Hodic předložil návrh jednacího řádu 

M. Svoboda navrhl úpravu čl. 2.4: 

K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem většiny 

přítomných vystoupit v diskusi. 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

upravený návrh byl schválen 

 

 

4) J. Hodic předložil návrh volebního řádu 

Po diskusi o navrhovaných úpravách J. Vachta navrhl projednání volebního řádu 

přesunout před bod Doplňovací volby členů výboru sekce VT ČSK. 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

 

 

5) J. Hodic předložil návrh programu jednání členské schůze: 

Zahájení členské schůze 

Schválení jednacího řádu 

Schválení programu 

Volba: mandátové komise  

návrhové komise 

volební komise 

Zpráva o činnosti a hospodaření sekce ČSK-VT za r. 1019 

Zprávu revizní komise 

Návrh činnosti a priorit ČSK-VT pro činnost 

Rozpočet na r. 2020 ČSK-VT 

Diskuse k předneseným zprávám       

Zpráva mandátové komise 

Zpráva volební komise 

Schválení volebního řádu 

Doplňovací volby členů výboru sekce VT ČSK 

Volba delegátů a náhradníků na konferenci ČSK v r. 2019 

http://www.kanoe.cz/
http://www.kanoe.cz/
mailto:canoe@cstv.cz
mailto:canoe@cstv.cz
mailto:mokry@cstv.cz
mailto:mokry@cstv.cz
mailto:pavelkova@cstv.cz
mailto:pavelkova@cstv.cz
mailto:eichler@cstv.cz
mailto:eichler@cstv.cz


ČESKÝ SVAZ KANOISTŮ  
                                                                            
   

ČSK – Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6  Internet – www.kanoe.cz    E-mail: canoe@cstv.cz  IČO: 00537730  

DIČ:CZ00537730 

Sekce rychlost + turistika – telefon/fax: +420 242 429 252, E-mail: mokry@cstv.cz  pavelkova@cstv.cz   

Sekce slalom a sjezd – telefon/fax: +420 242 429 254  telefon:+420 242 429 245 E-mail: eichler@cstv.cz  

      Různé 

Usnesení členské schůze ČSK-VT 

Závěr 

hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

6) Volba komisí: 

mandátová:   Jiří Mrkos, Jiří Oliverius, Tomáš Antonín 

návrhová:      David Fojtík, Petr Dittrich, Lubomír Ulč 

volební:      Jiří Mrkos, Jiří Oliverius, Tomáš Antonín 

hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

 

7) Delegáti schválili: 

- Zprávu o činnosti výboru ČSK-VT - přednesl J. Hodic a informacemi doplnili: 

P. Šálek – suché jezy a nebezpečné jezy 

M. Blahník se dotázal na Agenturu pro sport a Asociaci VT a sportu, vysvětlil J. Hodic a P. 

Šálek 

J. Šťastný, M. Svoboda – podali informace o školení instruktorů VT 

J. Hodic vyzval zástupce oddílů k zasílání návrhů k pravidlům ČPV 

P. Dittrich přednesl návrh na zřízení dorosteneckých kategorií a námitky k uznávání  

neoprávněných protestů  

hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

- Zprávu o hospodaření výboru ČSK-VT k 20.11.2018 (přednesl J. Hodic) 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

 

8) Delegáti vzali na vědomí zprávu revizní komise přednesenou J. Mrkosem 

 

9) J. Hodic přednesl návrh činnosti ČSK – VT na rok 2020 a priorit ČSK – VT pro činnost a 

hospodaření sekce: 

- zajištění Českého poháru vodáků r. 2020 

- podpora a organizace školení instruktorů VT a seminářů bezpečnosti a záchrany ve 

vodní turistice 

- organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží 

- ostatní akce pořádané oddíly, rozvoj, podpora a propagace vodní turistiky 

- bezpečnostní opatření na vodních dílech a stavbách, prevence 

- projekt Suché jezy 

- zajištění příjmové stránky rozpočtu, získávání dotací pro činnost a vybavení 

- podpora celostátní soutěže Český pohár v eskymování 

- vydání kalendáře akcí vodní turistiky pro r. 2020 

- aktivně spolupracovat s ostatními subjekty v oblasti vodní turistiky 

- hájení zájmů VT v národních parcích 

- uspořádání Kanufestu 

hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Návrh na doplnění – podpora a pomoc při hájení zájmů oddílů – J. Hodic doporučil řešit 

individuálně s právníkem ČUSu, požádal o zaslání písemného podnětu. 

 

Rozpočet ČSK-VT na r. 2020 

J. Hodic přednesl návrh rozpočtu sekce ČSK – VT na r. 2020: 
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 Příjmy vč. převodu zůstatku z r. 2019: 1.813.000,- Kč 

Výdaje:     1.813.000,- Kč 

Rozpis a podmínky hospodaření dle přílohy, změněna podmínka pro regionální akce – 

uveřejnění v Kalendáři nejpozději měsíc před konáním akce 

VH ukládá výboru ČSK-VT provádět příslušná rozpočtová opatření s ohledem na aktuální 

vývoj příjmů a v souladu se stanovenými prioritami 

hlasování: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

 

 

10) Zpráva mandátové komise 

30 zástupců oddílů prezentováno, momentálně 29 přítomných, valná hromada je 

usnášeníschopná 

 

11) J. Hodic předložil znovu návrh volebního řádu 

Členové výboru komentovali okolnosti zvolení osobnosti vodní turistiky pro r. 2019. 

Po diskusi J. Vachta předložil návrh na změnu programu – odvolání předsedy a členů 

výboru sekce VT-ČSK 

     hlasování: 12 pro, 16 proti, 1 se zdržel 

Návrh nebyl schválen. 

 

J. Hodic se dotázal M. Svobody, zda nechce vzít zpět svou rezignaci na člena výboru 

sekce VT-ČSK. 

M. Svoboda požádal valnou hromadu o vyslovení důvěry jeho osobě. 

     hlasování: 26 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

 

M. Svoboda oznámil, že nehodlá svou rezignaci vzít zpět. 

J. Šťastný oznámil, že rezignuje na funkci člena výboru sekce VT-ČSK. 

 

12)  J. Hodic předložil návrh volebního řádu 

hlasování: 24 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

 

 

13) Doplňovací volby výboru sekce VT ČSK 

 

J. Hodic konstatoval že k dnešnímu dni má výbor sekce VT - ČSK 6 členů, další místa se 

uvolní k 4.12.2019 (1x) a 23.1.2020 (1x). 

Byl doručen písemný návrh: Adam Šindler a podány ústní návrhy: Renata Neumannová a 

Tomáš Stehlík. 

Jednotliví kandidáti se představili. 

 

J. Hodic přednesl návrhy usnesení: 

valná hromada sekce VT-ČSK volí členem výboru sekce VT-ČSK Renatu Neumannovou 

hlasování: 26 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

 

valná hromada sekce VT-ČSK volí s účinností od 5.12.2019 členem výboru sekce VT-ČSK 

Adama Šindlera 

hlasování: 23 pro, 0 proti, 3 se zdržel 
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valná hromada sekce VT-ČSK volí s účinností od 24.1.2020 členem výboru sekce VT-ČSK 

Tomáše Stehlíka 

hlasování: 25 pro, 0 proti, 2 se zdržel 

 

 

14) Volba delegátů a náhradníků na konferenci ČSK v r. 2020 

Delegáti: Jiří Hodic, Pavel Šálek, Martin Jirka, Renata Neumannová, Adam Šindler, 

Tomáš Stehlík, David Fojtík, Tomáš Antonín, Jiří Oliverius, Petr Zitko 

Náhradníci na konferenci ČSK:  Jiří Mrkos, Petr Dittrich, Lubomír Ulč, Bohumil Šarka 

hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

15) Různé: 

Úkoly pro výbor sekce VT-ČSK: 

- Připravit a rozeslat informaci o systému školení instruktorů VT. 

- Zprostředkovat právní pomoc 

- Před příští valnou hromadou zajistit prověření předkládaného jednacího a volebního řádu 

právníkem ČUSu 

     hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

16) Předseda návrhové komise přednesl schválená usnesení valné hromady 

      

17) Předseda sekce ČSK – VT Jiří Hodic poděkoval všem přítomným za účast a v 17:45 hod. 

ukončil jednání valné hromady ČSK – VT. 

 

 

Zapsal:       Jiří Hodic - předseda sekce ČSK – VT 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Jednací řád valné hromady sekce vodní turistiky ČSK 

- Zpráva výboru sekce vodní turistiky ČSK o činnosti za r. 2019 

- Schválené priority sekce vodní turistiky ČSK pro r. 2020 

- Schválený rozpočet sekce vodní turistiky ČSK pro r. 2020 

- Usnesení valné hromady sekce vodní turistiky ČSK schválené dne 23.11.2019 

- Zpráva o hospodaření výboru ČSK-VT k 20.11.2019 

- Volební řád valné hromady sekce vodní turistiky ČSK 
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