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Zápis z jednání Výboru (Předsednictva)  ČSK konaného dne  21. 4. 2022  
 
Přítomni: J. Pollert, J. Boháč, S. Ježek 
Přizváni: J. Adam, M. Pavelková, R. Sadílková 
Omluveni: J. Hodic, I. Eichler 

• Kontrola zápisů z minulé schůze Předsednictva ČSK – sekretariát provede kontrolu zápisů z minulých 
čtyř schůzí a zaměří se na nesplněné úkoly 

• Aktualizace zápisu ve veřejném rejstříku (justice.cz) – sekretariát provede aktualizaci zápisu ve veřejném 
rejstříku po Konferenci ČSK, zapíše nově zvoleného předsedu ČSK a předsedu Revizní komise ČSK 

• Kontrola zápisu údajů svazu v rejstříku skutečných vlastníků – kontrola byla provedena, J. Boháč 
upozornil sekretariát na nutnost aktualizace zápisu údajů v rejstříku po Konferenci ČSK, která je 
v letošním roce volební 

• Výsledek hospodaření a vyúčtování státních dotací 2021 – podána informace o vyúčtování státní dotace 
NSA 2021, reporting podle metodiky NSA mírně upraven na doporučení pověřence pro GDPR. Zatím bez 
reakce NSA. Výsledek hospodaření ČSK za rok 2021 v podobě ztráty 485.841,- Kč bude předložen 
konferenci ke schválení. Výsledek hospodaření společných výdajů ČSK (účet 11) skončil jako vyrovnaný. 

• Plán schůzí Předsednictva ČSK 2022 – Termín příští schůze byl stanoven na úterý 24. 5. ve 14:00 před 
Konferencí ČSK. 

• Kontrola Usnesení Konference ČSK z r. 2021 – sekretariát provedl kontrolu usnesení Konference ČSK a 
podal zprávu o zapsání povinných dokumentů ve veřejném rejstříku. Všechna usnesení jsou průběžně 
plněna. 

• Příprava Konference 2022 – termín Konference ČSK byl stanoven na čtvrtek 16. 6.2022 v 16:00., 
sekretariát připraví oznámení o konání Konference ČSK a pozvánku, delegátům bude rozesláno 25. 4. 
2022. Písemné podklady (jednací řád, volební řád, zprávu o hospodaření společného účtu, účetní závěrku 
a výroční zprávu, přihlášky/odhlášky oddílů, informace o vyrovnání NOC VS Račice a CEMEX) k jednání 
sekretariát připraví do příští schůze Předsednictva ČSK, zároveň do termínu příští schůze výbory 
jednotlivých sekcí předloží návrh kandidátů pro volbu předsedy ČSK a předsedy Revizní komise ČSK. 
Všechny sekce také vypracují a do termínu příští schůze dodají sekretariátu k dalšímu zpracování písemné 
zprávy o činnosti. Veškeré písemné podklady pro jednání budou delegátům rozeslány 10 dní před 
konáním Konference ČSK. Sekretariát zajistí zamluvení místnosti pro Konferenci ČSK. 

• Informace z ICF – J. Boháč podal informaci o návštěvě presidenta ICF T. Konietzka v Praze, byla 
projednána přípravy na SP 2022 v rychlostní kanoistice a ve vodním slalomu, diskutovala se další možná 
spolupráce ICF s ČVUT o stavbách a rekonstrukcích slalomových tratí včetně tratí pro OH. 

• Nabídka na pořádání závodů ECA – J. Boháč informoval o přidělení ME seniorů a para v rychlostní 
kanoistice Račice 2025, o pořadatelství rozhodl Board ECA 5. 3. 2022.  

• Schválené závody ICF a ECA v ČR – předsednictvo vzalo na vědomí stav příprav SP 2022 ve slalomu v Troji 
a ve sprintu v Račicích a MEJ 2022 v Č. Budějovicích. Žádosti o dotaci NSA na tyto významné sportovní 
akce byly podány, samostatně o dotaci na SPM Praha 2022 po domluvě s ČSK zažádal organizátor KVS 
Praha. J. Boháče informoval po jednání s NSA,  že přidělení dotací v požadované výši je vzhledem ke 
krácení sportu ve státním rozpočtu 2022 nejisté. Předseda ČSK J. Boháč odeslal NSA dopis o významnosti 
podniků SP v rychlostní kanoistice a vodním slalomu a nutnosti jejich podpory ze strany NSA, prozatím 
bez odezvy. 

• Žádost o dotace ze státního rozpočtu na r. 2022 – sekretariát podal informaci o stavu podané žádosti o 
dotaci ze státního rozpočtu 2022 – na činnost svazu, na talentovanou mládež a na státní reprezentaci. 
Žádost o dotaci je registrována, po vyzvání NSA byla žádost doplněna. Zatím není známá výše podpory. 
Očekává se cca 80-90% roku 2021. 
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• Vyúčtování státní dotace 2021 – podána informace o podaném vyúčtování státní dotace 2021, 
vyúčtování bylo připraveno v požadovaném rozsahu, ale v anonymizované verzi v souladu s GDPR.  

• Asociace Vodní turistiky a sportu – zástupcem ČSK pro jednání VH AVTS 23. 3. 2022 byl určen P. Šálek.  

• Půjčka z rezervního fondu – J. Boháč informoval o vyčerpání téměř všech svazových rezerv a o 
předpokladu obdržení státních dotací 2022 v měsíci květnu. Informoval o připravené případné půjčce 
ČSK pro případ nouze z NOC VS Račice. Výbor projednal a požádal sekci VT ČSK o solidární půjčku ze svého 
účtu pro sekce KR a KDV a to do výše, aby nebyla ohrožena činnost sekce VT. 

• Informace o činnosti sekce rychlostní kanoistiky – J. Boháč informoval o činnosti sekce, závodní sezona 
2022 je připravena, vzato na vědomí.  

• Informace o činnosti sekce KDV – S. Ježek informoval o činnosti sekce, sezona je připravena, činnost 
začíná omezovat zdržení státní dotace, vzato na vědomí.  

• Informace o činnosti sekce  vodní turistiky – J. Hodic mailem informoval o činnosti sekce, sekce je 
připravena na sezonu, vzato na vědomí.  

• Informace z TK malých sportů – J. Boháč informoval o průběžném jednání se zástupci STK jednotlivých 
dalších sportů v ČSK, zastřešovaných ICF - Dračí lodě, Ocean racing, Kanu Polo, Freestyle, SUP. Zmínil 
různou intenzitu komunikace a reportingu k ČSK. Finanční podpora pro STK bude spolu s rozpočtem ČSK 
schválena po obdržení státní dotace. Předpoklad květen – červen 2022.  

• Nájmy povodí za pronajaté pozemky loděnic – J. Boháč podal informaci o dramatickém navýšení 
nájemného za pronajaté pozemky Povodí některým oddílům. Přes email proběhla analýza cen pronájmu 
pozemků oddílů ČSK v jednotlivých povodích, ze kterého vyplynulo, že se problém netýká pouze povodí 
Vltavy. J. Boháč jedná s ostatními dotčenými svazy (jachting, veslování) a společně budou jednat s GŘ 
všech povodí a Ministerstvem zemědělství ČR, jako zřizovatele povodí o tomto skokovém růstu a řešení  
nájemného pro spolky, které se zabývají výchovou talentované mládeže. 

• Správa majetku ČSK – J. Boháč podal informaci o postoupení nájmu na Císařské louce na jiného nájemce, 
firmu Exkurzo, s.r.o., ovládanou stejnou fyzickou osobou. Ve smlouvě o postoupení, vypracovanou 
advokátní kanceláří, je zakotveno plnění podmínek, včetně ručení ze strany nájemce vzešlého 
s výběrového řízení. Dále informoval o probíhajícím jednání o znění smlouvy o narovnání NOC VS Račice 
s těžařskou společností CEMEX v souvislosti s ukončením těžby písku na sousedících pozemcích a stále  
probíhajícími soudními spory, které by smlouva o narovnání ukončila.  

• Podmínky DPP, DPČ a OSVČ ze státní dotace – sekretariát zapracoval nové limity pro státní dotace 2022 
do uzavírání nových DPP, DPČ a smluv s OSVČ, žádost o výjimky pro nadlimitní hodnoty byla na NSA 
podána spolu s žádostí o dotaci na činnost svazu, talentovanou mládež a státní reprezentaci 2022. 

• Registrační systém ČSK  - Podána informace o spuštění nového registračního systému ČSK ve zkušebním 
provozu, ve spolupráci s právním oddělení ČUS byla vypracována aktualizovaná vnitřní směrnice o 
evidenci členské základny, kterou Předsednictvo ČSK schválilo. Je nutné přepracovat Registrační řád ČSK, 
zajistí sekretariát spolu s STK jednotlivých sekcí. Sekretariát zajistí finanční vyrovnání s autorem a 
správcem systému v rozsahu předem dohodnutého cenového rámce. 

• Spolupráce ČSK s časopisem Pádler – spolupráce se specializovaným vodáckým časopisem Pádler běží, 
bylo zmíněno chybějící termíny soutěží SRK na vloženém plakátu s termíny všech vodáckých akcí 2022 
v ČR.  

• Přihláška nových členů (oddílů) do ČSK. – přihlášky eviduje sekretariát, informace o podaných žádostech 
o přijetí do ČSK připraví sekretariát na příští jednání předsednictva, po schválení výborem budou 
předloženy ke schválení Konferenci ČSK. 

 



Zápis ČSK 02/2022 Stránka 3 
 

• Granty Magistrát hl.m. Prahy – Podána informace o podpisu dotační smlouvy na další období (1. 7. – 31. 
12. 2022), sekretariát připraví rozdělení grantu mezi kluby a zajistí odeslání vzorové smlouvy 
s realizátorem projektu na MHMP podle podmínek smlouvy. J. Boháč informoval o vypsání nového 
grantu pražským klubům – na energie, podmíněno navýšením nárůstu energií o 50%. 

• Disciplinární řád ČSK – diskutován aktuální disciplinární řád, využívaný zřídka. Pro potřeby všech sekcí 
bude připraveno univerzální znění (aplikovatelný je užívaný řád SRK ČSK). Zajistí sekretariát. 

• Spolupráce ČSK s Alpine Pro 2022-2024 – J. Boháč podal informaci o podmínkách kontraktu s AP, 
partnerem svazu pro oblečení reprezentacím, kde je problematická dodávka nových sad výbavy RD, 
v důsledku Covic-19 uzávěrami v Číně a tím kolapsem výroby a globální dopravy. Objednávky budou 
opožděné a pro část sezony se musí využít starých zásob. Úměrně tomu bude snížena objednávka nových 
sad a upravena smlouva. Správce skladu ČSK M. Bouší provedl inventuru zásob a předložil k posouzení 
reprezentačním trenérům přehled souprav pro zajištění úvodu reprezentační sezony. 

• Spolupráce ČSK s pojišťovnou UNIQUA – S. Ježek podal informaci o využívání této partnerské nabídky 
členy ČSK.  

• Reprezentační smlouvy na rok 2022 – podána informace ze sekcí KR a KDV – reprezentační smlouvy 2022 
jsou připraveny a postupně uzavírány se všemi členy RD ještě před prvními reprezentačními starty.  

• Financováni činnosti svazu v době rozpočtového provizoria – Sekce ČSK stále pracují s předběžně 
připraveným rozpočtem v rozpočtovém provizoriu, projednány možnosti svazu s využitím rezerv a 
dostupných půjček k zajištění zdrojů do obdržení státní dotace na rok 2022. Způsob výpočtu rozdělení 
dotace mezi sekce ČSK a malé sporty bude je připraven, bude využit stávající vyhovující výpočet, použitý 
pro 2021 a předchozí roky. 

• Dotaz k realizaci projektu z programu Erasmus + - J. Boháč vznesl dotaz ke stavu realizace / přidělení 
prostředků na projekt, k jehož žádosti ČSK vydával stanovisko a garance (projekt J. Busty) – sekretariát 
zjistí potřebné informace. 

• Informace z České unie sportu - J. Boháč informoval o službách ČUS využívaných svazem, o hospodaření 
ČUS a o připravované VH ČUS 22. června. Na VH proběhne dodatečná volba člena VV ČUS z důvodu změny 
předsedy FAČR. 

• Ukrajinští kanoisté – projednána možnost dočasné registrace ukrajinských kanoistů, uprchlíků před 
válkou a jejich možnost účasti na domácích soutěžích. Po diskuzi bude stanovena metodika, jak tyto 
uprchlíky před válkou z Ukrajiny registrovat v ČSK, stejný postup bude uplatňován i v případech běženců 
před režimy z Běloruska a Ruska. Postup bude zveřejněn. 

• Programová Konference ČOV – J. Boháč podal informaci a zrekapituloval hlavní požadavky ČSK na 
fungování ČOV. 

 

Příští schůze Předsednictva ČSK je plánována 24. 5. 2022 14:00 

 

 

 
Zapsal J. Adam  Schválil: J. Boháč 
  


