Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu ČSK sekce vodní turistiky konanou 23. 11. 2019
V průběhu roku 2019 se revizní komise ČSK sešla 2x a zástupce revizní komise se pravidelně
zúčastňoval schůzí výboru sekce vodní turistiky ČSK.
Schůze výborů sekce VT ČSK se konaly v průběhu roku pravidelně na Strahově za účasti
většiny jeho členů. Případné naléhavé záležitosti byly mezi jednotlivými schůzemi operativně
řešeny el. korespondencí většiny jeho členů. Zápisy z těchto jednání jsou průběžně
zveřejňovány na stránkách kanoe.cz. Na schůzích bylo 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. Až na
vyjímky je účast většiny členů výboru při schůzích možno hodnotit jako dobrou. Aktivity
členů výboru nevychází naprázdno, dochází ke zlepšování podmínek pro splavnost a
bezpečnost jezů a jejich možné splouvání, NPŠ bude na náš podnět pokračovat v přerušeném
projednávání podmínek pro splouvání dalších řek v NP. Výbor sekce prostřednictvím svého
zástupce aktivně spolupracuje na aktualizaci webových stránek ČSK, které využívají všechny
sekce a slouží tak jako kvalitní zdroj informací nejen pro členy ČSK. Zlepšila se propagace
činnosti sekce výrobou vlastních propagačních bannerů, které prezentují ČSK na všech akcích
ČPV. Pro zdárný průběh ČPV je třeba doplnit několik chybějících startovních čísel, některá
opravit a třeba doplnit jednotným označením start a cíl.
3. 7. 2019 ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci člena výboru Fr. Vyhňák a 4. 10. 2019
rezignoval na funkci člena výboru Mil. Svoboda. Oddíly byly následně opakovaně vyzvány
k předložení jejich návrhů na doplnění členů výboru sekce VT.
3. 4. 2019 proběhla ustavující schůze Asociace vodní turistiky a sportu za účasti člena výboru
sekce VT ČSK jejímž platným členem se později stal i ČSK. Ve zkratce: Cílem Asociace je ochránit
vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení.

Finanční zabezpečení sekce VT proběhlo pouze z programu státní podpory MŠMT Program
„Organizace sportu 2019“. Čerpání prostředků proběhlo plně v souladu s valnou hromadou
schválenými „Prioritami sekce VT pro rok 2019“. Další dotace mohly TJ a oddíly získat přímo
žádostí na MŠMT v Programu „Můj klub“, který je určen na podporu sportující mládeži. Jak
z poslední informace MŠMT vyplývá je třeba do 15. 2. 2020 poslat jeho vyúčtování a to
prostřednictvím IS Sport MŠMT, který na to bude připraven od začátku prosince 2019.
Současně je třeba poslat vyúčtování písemně-poštou. Doba pro podávání žádosti o dotaci
z tohoto programu v roce 2020 již běží.
Pro další rozvoj naší činnosti RK dále doporučuje 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), byly by změnou či doplněním činnosti sekce VT a
příležitostí např. 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 3139 členů/53 oddílů. Z toho činí počet
mládeže do 18 let 683 členů. Členské příspěvky ČSK nezaplatilo a dluží 1-2 roky 10 oddílů.
V případě neplnění základních povinností člena ČSK je třeba oficiálně ukončit jeho členství
podle příslušného ustanovení Stanov ČSK a průběžně aktualizovat adresář oddílů.
Pro financování i organizaci činnosti v roce 2019 byly všechny oddíly sekretariátem řádně
obesílány a informovány-případně včetně zaslaných tiskopisů nebo odkazů pro podání
žádostí o dotace. KRK znovu upozorňuje nejen na plnění 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.
Závěr:
V plnění usnesení poslední VH sekce VT nebyly shledány nedostatky a drobné nesrovnalosti
ve vyúčtování akcí byly neprodleně opraveny.
Revizní komise dále neshledala žádné závady či jiné okolnosti v činnosti sekce, které by byly
v rozporu se Stanovami ČSK.
RK doporučuje doplnění členů výboru sekce VT na původních min. 7 členů.
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