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Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov p.s. 
U Kasáren 111, 38101 Český Krumlov   
tel. 606 270 047,  
e-mail: bukacek@zachranari.com 
bankovní spojení 238526432/0300 
IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 
www.zachranari.com 

 
V Dolní Vltavici dne 1.5. 2021 

     Počet listů:  28 
Výtisk číslo:   jediný.  

Přílohy:  1. Prezenční listina     2 
  2. Plné moci             17 

  
Zápis Valné hromady  VZS  ČČK Č. Krumlov p.s. ze dne 1.5. 2020 

 
Počet členů celkem – 40, přítomných členů - 23,  

Nepřítomno – 17 (předáno zplnomocnění - 17), přítomno (včetně zplnomocnění) 100 %;  
z 11 čekatelů přítomno 8.  

 
Místo: VS  VZS Dolní Vltavice  

  
Úvod:  
- Přivítání, příprava občerstvení   
 
Program: 
Volba návrhové komise                        - Bukáček 
 
Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2020    - Bukáček 
 
Zpráva o činnosti PS za rok 2020         - Bukáček, Toman 
 
Zpráva o hospodaření a stavu pokladny                 - Krbcová 
 
Zpráva revizní komise         - Dvořák 
 
Zpráva o činnosti a úkoly VZS ČČK (prezídium)                              - Jirsa    
 
Odměnění nejaktivnějších členů za rok 2020, vyhlášení záchranáře r.2020 - Bukáček 
 
Plán činnosti na rok 2021                                     - Bukáček 
 
Volba delegátů na konferenci VZS                                                             - návrhová  
 
Schválení čekatelů a nových členů PS VZS                  -návrhová  
 
Schválení rozpočtu na rok 2021                   -návrhová  
 
Diskuse                       - Bukáček  
 
Usnesení Valné hromady                   - návrhová  
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1.  Volba návrhové komise _ Bukáček 
Byla navržena návrhová (mandátová) komise ve složení: 
- Předseda: Šebesta Zdeněk 
- Členové: Štěpán Šesták,  Petra Smetanová         
                                                                                                                    schváleno -  100 % hlasů 
Návrhová komise oznámila, že dnešní Valná hromada 2021 je za přítomnosti 23 členů (57,5%)   
a vystavených 17 ks plné moci (dohromady 42,5%) usnášení-schopná. Dále z 11 čekatelů přítomno 8. 

 
 
 

2. Zpráva o kontrole plnění usnesení  Valné hromady 2020 _ Bukáček 
 
 
Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov konaná dne 1.5. 2021 schvaluje: 
 

• Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2021. – splněno kromě rodina Jahn,  Štěpán Beneš, 
Jiří Dvořák  

• Za evidenci brigádnických hodin odpovídá Kolouch Jan. – splněno  
• Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s organizací aktivit ve prospěch PS minimálně 

2 akcí za kalendářní rok - za evidenci účasti odpovídá Lenka Krbcová – díky opatření Covid - splněno 
částečně  
 

• úkoly: 
 Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2020. – zodpovídá revizní komise; - splněno 

 Do Valné hromady 2021 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2019 a předá revizní 
zprávu představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS zodpovídá MUDr. Tomáš 
Dvořák; - splněno  

 Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá 
Petr Michalík, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2020; - splněno hlavně díky P.Michalíkovi   

 aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na 
mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů  
a trávení volného času - zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně; - splněno jen částečně 
z důvodu opatření COVID  

 Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání dotací 
a grantů – zodpovídá M. Bukáček, Zorka Jilečková – splněno  

 držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu 
1.7. 2020 - zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Bc. Jiří Dvořák  - nesplněno z 
důvodu opatření COVID  

 

 pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá 
Jan Wimmer a Zora Jilečková – splněno  

 pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS - termín 
průběžně, zodpovídá Štěpán Šesták a Veronika Valhová. – nesplněno  



3 

 připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2020 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; - 
splněno  

 připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2020; zpracovat plán soustředění do 
plánu činnosti, termín do 10.3. 2020 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; - splněno 

 CP do 14 dnů odeslat v elektronické podobě D. Zemanové a M. Bukáčkovi, do 1 následujícího 
měsíce odevzdat v písemné podobě nebo s e-podpisem D. Zemanové – zodpovídá každý člen PS, 
termín plnění průběžně; - splněno 

 zahájit a dokončit stavbu ČOV a úpravu přístaviště v závislosti na finančních prostředcích - 
odpovídá Bukáček, Jirsa; termín dokončení listopad roku 2020 -splněno jen ČOV, přístaviště 
přesunuto na 2021 

 v případě zájmu o členství musí zájemce podat přihlášku nejpozději do 31.8. tohoto roku, aby se 
mohl ucházet o členství v PS už na nastávající Valné Hromadě. – plněno  

 
 
 

 

3. Zpráva o činnosti PS za rok 2020  _ Bukáček, Toman  
 
 

 
Výroční zpráva o činnosti VZS ČČK Český Krumlov za rok 2020 

 
Rok 2020 vstoupí do dějin lidstva ve znamení opatření  „COVID“. Tyto opatření pak  negativně ovlivnily 

také činnost naší organizace. I přesto můžeme hodnotit tento rok jako vcelku vydařený co do splnění poslání 
VZS a částečně i hlavních vytýčených cílů a úkolů, a to především díky osobní aktivitě a nasazení většiny z 
Vás.  

Negativně se nás dotkly Covid opatření v oblasti financí a hospodaření ve vztahu omezených příjmů 
na jedné straně a na druhé straně nutných výdajů k zajištění chodu spolku. Vytvořené finanční rezervy nám 
pomohly výpadek příjmů zvládnout. Jak dlouhodobě upozorňuji, je alarmující a nepochopitelné, že jsme 
nuceni k zajištění chodu naší hlavní činnosti k záchraně lidských životů, získávat finanční prostředky vedlejší 
činností.  

Naše organizace se podílela celoročně na plnění hlavních úkolů Vodní záchranné služby ČČK v souladu 
se stanovami a svým posláním. Po několik let tradičně patříme k těm nejpočetnějším, nejaktivnějším, 
nejlépe organizovaným a vybaveným skupinám VZS v ČR. Viditelnou aktivní činností je posilování významu 
VZS na regionální, národní i na mezinárodní úrovni, především v Rakousku. Přispíváme zásadní měrou 
k rozvoji cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence. Od počátku opatření COVID jsme 
vyčlenili záchranné týmy v celkovém počtu 23 osob, který byl připraven v hotovosti k zásahu po 
personální i materiálové stránce ve prospěch opatření. 

  
V roce 2020 jsme registrovali celkem 108 členů z toho 61 z řad mládeže  

do 18 let. V současné době je na rok 2021 registrováno 91 členů a 3 čekatele, z toho  42 mládež (důvod  
především opatření COVID a dovršení 18 let)!!. Negativně nás zasáhlo úmrtí Jitky Jegorovové. Čest její 
památce.  

 
Aktivní činností, profesionalitou a spolehlivosti jsme nepostradatelnou součástí IZS a důležitým 

subjektem v oblasti prevence, záchrany a poskytování první pomoci. Prioritou naší činnosti byl v letní 
sezoně výkon stálých služeb v Dolní Vltavici, ale také v zimních měsících na ledové dráze. Působíme ve 
prospěch záchrany lidských životů jak při výkonu služeb, tak také při zabezpečování zdravotního a 
záchranného dozoru především při sportovních akcích.  
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Díky opatření Covid se v letní sezoně, oproti minulým létům, rapidně zvýšil počet návštěvníků 
Lipenska a v důsledku toho i počet zásahů. Celkem bylo v roce 2020 provedeno 73 záchranných akcí, 
z toho 70 při letních službách.  Celkem bylo zachráněno  121 osob a ošetřeno. Z  toho 42 se týkalo 
záchrany osob v přímém ohrožení života.  

 
Výrazným úspěchem je pak bezproblémové obsazovaní letních služeb v požadovaném složení 1+2 

s povinnou kvalifikací. Přínosem bylo také aktivní zapojení  rakouských vodních záchranářů ve službách. 
Zde bych chtěl vyzdvihnout aktivitu Petra Michalíka, který sloužil v několika turnusech a zároveň se 
podílel na přípravě služeb jak po personální, tak po materiálové stránce. Jsou tu pak naopak další členové, 
jako O. Kamír, J. Tůma, Adéla Černá a další, kteří si našli ve svém kalendáři volné místo, aby se na službách 
podíleli. Potěšitelné je také aktivní zapojení do služeb mládežníků jako Štěpána Šestáka, Michala Svobody, 
Radka Tomana, Jana Hojera.  

 Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a úspěšných zásahů za každých 
povětrnostních podmínek. Podařilo se nám uplatňovat dodržování zásadní podmínky pro sloužící členy, a 
to minimální kvalifikace Záchranářského minima pro volnou vodu, Vůdce záchranářského plavidla.  

Dle Stanov VZS je jedním ze zásadních kritérií pro členství VZS ČČK od roku 2020 získání minimálně 
kvalifikace Záchranářské minimum. Bohužel díky opatření COVID nebylo dovoleno zorganizovat kurzy k 
získání kvalifikací pro nové členy a čekatele. Z rozhodnutí prezídia byly však prodlouženy kvalifikace získané 
v minulosti.     

 
Držitelé vyšších kvalifikací jsou pak následovně:  
• 18 členů ZM a ZM VV  
• 11členů ZIII    
• 6 (8) členů Z VZS 
• 3 členi Z II  
• 4 členi lektoři - důležitou součástí vzdělávacího procesu je získání pedagogických kvalifikací 

Milana Bukáčka, Adély Černé, Jiřího Dvořáka a Libora Jirsy.  
Začátek letních služeb provázely problémy s komunikační aplikací GINA, které byly způsobené 

uvolněním nedostatečně otestované nové verze. Bezvadné zvládnutí její obsluhy každým členem, je 
nutností pro výkon služeb. Zároveň plníme úkoly dle smlouvy se ZZS JK "First response" v aplikaci 
záchranka. Zde jsme se potýkali s problémem přijetí výzvy od dispečinku. 

 
Bez problémů funguje vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS, což pro 

legitimnost zásahů zásadní. Výhodou je možnost zasílat informace o zásahu I. Bartoňové která zprávu 
uložila do databáze.  

Věnovat pozornost je třeba zápisům v Knize předání a převzetí, kdy některé služby nedodržují 
stanovaná pravidla. Výhrady mám také k předávání služeb, především pak k provedení kvalitního úklidu.  

 
          Děkuji všem sloužícím členům za obětavý a profesionální výkon služeb především v letních a 
zimních měsících.  

 
Děkuji také stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo a s velkým odhodláním 

zapojili do služeb v letních měsících. Děkuji službám za organizaci jejich aktivního zapojení do služeb, 
výcviku a vzdělání.  

 
Jako nejlepšího záchranáře pro rok 2020 vyhlašuji na návrh představenstva PS Petra Michalíka 

 
Výborná je spolupráce se složkami IZS (i ve vztahu k záchrannému týmu), především pak s HZS JK. 

Větší požadavky jsou na nás kladeny ze strany HZS na spojení po celou dobu zásahu.  
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Záchranný tým je ve složení 1+16. Členové záchranného týmu jsou vybaveni základním osobním 
materiálem (vesta, přilba, karabiny, HP atd.) a podílí se na hlavních činnostech PS a organizaci kurzů a aktivit 
pro různé subjekty a veřejnost. Patří k těm nejaktivnějším a nejlépe vycvičeným členům.  

 
Tzv. „Covidový klid“ jsme využili k zlepšení prostředí a prostorů základny. V loděnici jsme 

dodavatelsky vybudovali regály k uložení kajaků, padleboardů a materiálu, částečně opravili sypané 
molo.  

Za finančního přispění  NADACE ČEZ (180.000,-) a obce Dolní Dvořiště (100.000,-) a materiálové 
pomoci Osma Komorovice, Kámen písek, Povodí s.p., Kamír Borová jsme vybudovali čističku 
odpadních vod v celkových nákladech téměř 400.000,-. Úpravu terénu jsme provedli samostatně. 
Liknavý přístup Městského úřadu Č. Krumlova způsobil to, že jsme dostali kolaudační rozhodnutí až po 
několikáté urgenci (14.4.2021). Velké poděkování patří Liborovi Jirsovi a Ondrovi Kamírovi a mládežníkům. 

Koupili jsme kvalitní čtyřkolku Stels 800, a tu starou Articat jsme výhodně odprodali. V této 
záležitosti děkujeme Michalu Sládkovi (Propagační podnik) za záchranný prostředek Snow dog, saně, 
naviják, polepy na Freemont a další materiálovou podporu.  

 
Postavili jsme pergolu, která nám zlepší podmínky pro služby a aktivity ve výdajích cca 130.000,-. 

Stále řešíme její zakrytí z boku s možností srolování.  
 
Brigádnicky jsme vybudovali především dělnými rukama Radka Tomana úložný prostor pod stropem 

loděnice a podlahu pergoly a také úložný prostor v technologické místnosti. Zde patří velký dík Petrovi 
Michalíkovi. Dále pak vystavěli polní kuchyň a připravili podmínky pro přivedení vody a elektriky k ní, 
sprchám a k břehu. Výdaje jsme hradily z vlastních zdrojů.  

 
Pořídili jsme novou myčku a další potřebný materiál a služby potřebné především pro výkon služby.   
Opravu a vybudování přístaviště a pořízení malého motorového člunu jsme přesunuli na letošní rok 

v předpokládaných celkových výdajích přesahující 400.000,-. Získali jsme dotaci od NADACE ČEZ  ve výši 
250.000,- a Obce Dolní Dvořiště ve výši 100.000,- Kč. V plánu je také koupě loděnice, kterou máme 
v pronájmu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech nemovitých.  

 
 Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti při organizování a účasti v plaveckých, 
záchranářských a ploutvových soutěžích (M. závod v DP).  

 
Zásadním způsobem ovlivnilo negativně opatření Covid organizaci kurzů a školení, vzdělávacích 

aktivit a teambuldingů jak pro naše členy, složky IZS ČR a také jiné subjekty.  S velkým úsilím se nám 
podařilo však zorganizovat zimní a letní kurz pro studenty Jihočeské univerzity a také kurz Záchranářského 
minima pro městskou policii Č. Krumlov a  Lipno Line.  

 
Součinnostní výcvik záchrany osob pomocí vrtulníku s leteckou záchrannou službou a SAR AČR a 

složkami IZS proběhl pouze v lednu na ledové ploše.  
 

V omezení Covid jsme také pracovali s mládeží v aktivitách sportovní a branné přípravy, 
smysluplného trávení volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. Přesto se nám s velkým 
úspěchem podařilo zorganizovat např. aktivitu pro MŠ Větřní, ZŠ Lhenice a veřejnost (pionýrák), dětský den 
v Lipně atd.  

 
Co se týče činnosti oddílu mládeže, jedná se o další z důležitých aktivit naší organizace, kdy hlavním 

cílem je zapojit mládež do smysluplné činnosti a vychovávat z ní budoucí záchranáře a občany připravené 
pomoci v nouzi. Opatření Covid se zásadně promítlo i do aktivit celé skupiny VZS Český Krumlov vč. oddílu 
mládeže. Hodně činností a aktivit bylo omezeno, nebo úplně zrušeno. Do začátku března a část října byly 
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tréninky vedeny tradičně na bazéně v Č. Krumlově, pak již s jejich uzavřením od května ve volné vodě 
především v rybníku v ČK a v Dolní Vltavici. Poděkování zde patří za celoroční práci Lence Krbcové, Radkovi 
Tomanovi, Petrovi Michalíkovi a dalším. Stále trvá obrovský zájem rodičů zapojit své děti. 

 
Organizací letního a měsíčních soustředění mládeže šlo především o výchovu a přípravu mládeže na 

záchranářskou praxi v terénu. V závěru soustředění jsou děti přezkušovány podle Vzdělávacího programu 
VZS a následně získávají osvědčení o splněné mládežnické kvalifikace Z7 – Z5 dle věku. Někteří z mládežníků 
mají z plavání na volné vodě obavy a těžko zvládají malou viditelnost a chladnou vodu. Zásadní je vybavit 
mládež neopreny a více trénovat v přírodní vodě. Pro rok 2021 plánujeme dovybavit plošně mládež 
potřebným vybavením a část tréninků přesunout ven. Úspěšné zvládnutí tréninků jde za obrovským 
nasazením Radka Tomana, Štěpána Šestáka, Antonína Patče, Bohumila Jahna a Pavla Štěcha. Moc jim za 
to děkuji.  

 
Další součást činnosti je účast mládeže na vzdělávacích, branných a sportovních aktivitách 

organizované pro cizí subjekty. 
 
Sportovní připravenost měla možnost mládež prokázat v závodech v plážových a mořských 

disciplínách organizovaných v Táboře, kdy jsme obsadili 7x 2.místo a 4x 3.místo a dále pak na 
Mezinárodních závodech v dálkovém plavání. Ostatní soutěže byly zrušeny.  

   K naplňování činnosti oddílu mládeže tradičně získáváme podporu v rámci dotací MŠMT, 
Jihočeského kraje a města Český Krumlov.  

 
Součástí naší činnosti je také účast našich členů v záchranné kynologické činnosti a připravenosti pro 

využití psů k zásahu především na vodní hladině. V současné době máme v týmu tři psovody- Zorka 
Jílečková, Milan Bukáček, Jan Wimmer. ZT opustila do psího nebe skvělá záchranářka Hissimo History 
Kelečský poklad. Příslibem může být výcvik její nástupkyně štěněte Queens. Podílíme se na výcviku 
záchranářských psů ve vodních pracích, vyhledávání utonulých osob a na ojedinělém projektu výcviku 
záchranářských psů pro záchranu osob na zamrzlé hladině. Spolupráci s Jihočeskou záchrannou brigádou 
kynologickou vidím v této oblasti jako prioritní.  

 
Zlepšilo se plnění brigádnických hodin a zapojení do aktivit VZS. Přesto se část členů zúčastňuje jen 

akcí pro vlastní prospěch nebo vůbec.  
 

Důležitým faktorem zviditelnění naší činnosti je prezentace spolku, a to všemi dostupnými 
prostředky. Jako velice důležité vnímám naše výstupy na seminářích, konferencích, tiskových konferencích, 
v televizi a rozhlase atd. 

 
Díky Janu Wimmerovi je na solidní úrovni aktualizace webových stránek zachranari.com Stejně tak i 

stránek  lipenak.cz, které slouží k prezentaci půjčovny a nabídce SVAK (Stmelovací výcvikové adrenalinové 
kurzy). Zde významně pomohla Michaela Petrů. Pozitivní je i to, že se zlepšila jejich návštěvnost našimi 
členy a využívání ve prospěch informovanosti.  

 
Poděkování patří za aktuálnost nástěnky ve vestibulu bazénu, kterou měla v odpovědnosti Dana 

Hopfingerová. 
 

Poděkování za starostlivost o meteor stanici patří Jaromírovi Berounskému.  
 
Zvláštní poděkování patří Drahomíře Zemanové, ekonomce a účetní naší organizace,  

za obětavou a profesionální činnost. 
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Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně Lipenské vodní záchranné služby 
jako sesterské organizace. Aktivně prosazujeme rozvoj infrastruktury turistického ruchu  v regionu 
v Turistickém spolku Lipenska (TSL).  

 
Zásadní otázkou pro naši činnost je získávání financí a materiálové podpory. Tradiční podpory se náš 

spolek těší ze strany Nadace ČEZ, Jihočeského kraje, města Český Krumlov, obce Černá v Pošumaví, obce 
Dolní Dvořiště, Kámen a písek spol. s r.o., ČR Beton s.r.o.,  Propagační podnik s.r.o., Povodí Vltavy s.p., 
Lipno – Line s.r.o, Vojenské lesy a statky, Linde pohony, Mudr. Kouba, Hotel Relax a Wolfi Vok a dalších.  

 
Získávání dalších příjmů z vedlejší činnosti se nedařilo z důvodu opatření Covid. V minulých létech to 

byly příjmy především z organizování zdravotních kurzů a SVAK. Opakem byla půjčovna kajaků. Zde je však 
třeba zlepšit propagaci.  
 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za obrovské úsilí, nasazení a také za obětavost ve 
prospěch záchrany lidských životů. O to více si vážím, že jsme prokázali i v nelehké době opatření Covid, 
silný tým a smysl pro obětavost. Přeji všem zdraví, optimismus, dobrou a spolupracující partu a co nejvíce 
úspěšných zásahů. 

 
V mottu “Je to honička být v době Covidu nejen na Lipně jednička“ … 

 
děkuji za pozornost,   
 

 
 
 
 
   
        předseda Ing. Milan Bukáček 

 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti mládeže za rok 2020  
 
 

                                                                        
Oddíl mládeže příslušný k místní skupině Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov čítal v roce 2020 

celkem 61 registrovaných členů. Tento počet rozdělujeme do tří skupin: 
 
1) Mládežníci aktivní celoročně a na všech vyhlašovaných akcích – cca 30 
2) Mládežníci aktivní pouze na bazénových trénincích – cca 20 
3) Mládežníci neaktivní – takoví, které rodiče přihlásili, ale děti se aktivit přesto nezúčastnily. 
 
Rok 2020 byl rok velmi zvláštní, poznamenaný pandemií koronaviru ve všech oblastech života. To 

se promítlo samozřejmě i do aktivit celé skupiny VZS Český Krumlov vč. oddílu mládeže. Hodně činností a 
aktivit bylo omezeno, nebo úplně zrušeno. 

 
Oddíl je založen a veden proto, abychom mládeži předávali zkušenosti v oblasti vodní záchrany a 

ostatních činnostech s tím souvisejících, jako je zdravověda, plavání, ovládání plavidel, hydrologie, potápění 
atd. Toto se děje na pravidelných plavecko-záchranářských trénincích v bazénu, na otevřené vodě (Lipno, 
Vltava) a v rámci víkendových a letních soustředěních mládeže. Z těchto činností jsou děti přezkušovány 
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podle Vzdělávacího programu VZS a následně získávají osvědčení o splněné mládežnické kvalifikace Z7 – Z5 
dle věku.  

 
Náš plán byl celý rok trénovat v bazénu a pořádat soustředění. Tréninky byly z nařízení vlády zrušeny 

hned v březnu 2020. V květnu a červnu jsme chodili trénovat na hornobránský rybník s průměrnou účastí 
20 mládežníků. Většinou byla mládeži zima a někteří i s velkými obavami plavali v rybníkové vodě. Zde je 
velký  prostor ke zlepšení. Mládež by se měla lépe vybavit neopreny a více trénovat v přírodní vodě. Pro 
rok 2021 plánujeme dovybavit plošně mládež potřebným vybavením a část tréninků přesunout ven. 

Soustředění se v zimě a na jaře odehrála pouze čtyři z plánovaných sedmi. Dvě z toho na základně v 
Dolní Vltavici. V létě jsme při rozvolnění vládních opatření zvládli zorganizovat dvě letní soustředění pro 
skupinu mladších a starších mládežníků v počtu 15 a 20. Na podzim jsme ze čtyř plánovaných soustředění 
nezvládli už ani jedno. 

 
Další část činnosti je účast mládeže na vzdělávacích, branných a sportovních aktivitách organizované 

pro cizí subjekty zaměřené na děti. Snažíme se tím široké veřejnosti, především dětem ukázat, že je 
normální pracovat dobrovolnicky pro společnost a předávat vědomosti, zkušenosti a radost ostatním. Naše 
mládež je v obrandovaných žlutých mikinách při těchto činnostech hodně vidět a dělají velmi dobré jméno 
našemu spolku ve vztahu s veřejností. Z účasti na deseti plánovaných akcích zbyla však pouze jenom jedna. 
Ostatní dětské dny, akce v projektu Mladý vodní záchranář a ukázky pro školy byly zrušeny. 

 
Důležitá aktivita pro mládež a zároveň velké zviditelnění oddílu na republikové úrovni a v médiích je 

účast reprezentačního družstva, v počtu cca. 15 osob, na závodech v záchranářském sportu po celé 
republice a v Rakousku. V konkurenci oddílů, které se soustředí převážně na plavání, jsou naši mládežníci 
hodně vidět a pravidelně vozí medaile.  

 
 
V roce 2020 se však z plánovaných 15 závodů, kterých jsme se chtěli zúčastnit, konaly pouze dva. Z 

Plážových disciplín v Táboře přivezli mládežníci 11 medailí, na závodu v dálkovém plavání v Dolní Vltavici 
získali medailí 8. 

 
Nezanedbatelnou aktivitou je účast starších mládežníků (zhruba od 13-14 let) při běžných činnostech. 

Jedná se hlavně o účast na letních hlídkových službách na základně VZS Č.K. v Dolní Vltavici na Lipně, kde 
mládež pomáhá a bez kterých si dnes již některé činnosti neumíme představit, stejně tak pomáhají při 
zajištění závodů a aktivit pro širokou veřejnost.  

 
Za přípravu mládežníků ke všem výše uvedeným činnostem patří veliký dík skupině trenérů a všech 

dospělých členů, kteří se dětem věnují, pod vedením velitele M. Bukáčka. 
 
V důsledku pandemie a restriktivních opatření, omezení prezenční školní docházky, sportovní činnosti 

a ostatních zájmů a díky zlenivění, se mnoho mládeže pro rok 2021 z oddílu odhlásilo. Jde však hlavně o 
mládež neaktivní a ty, které v době nečinnosti nebyly rodiči důsledně vedeny. Z tohoto stavu však vytěžíme 
kvalitu, která nám zůstala. Zatím není jasné, jak dlouho a v jaké podobě budou v roce 2021 a dále přetrvávat 
různá omezení a vládní opatření. Je však nutné na stávající situaci reagovat a směřovat aktivity do 
venkovního prostředí. Věřme, že nás silné tato situace posílí ještě víc a v republikovém srovnání spolků a 
oddílů mládeže budeme stále na špičce v dosahovaných výsledcích a poskytování služeb veřejnosti. 

 
Vypracoval :  Radek Toman                                                 V Českém Krumlově 16.4.2021 
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4. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny _ Krbcová 
  

Účetní základ daně je za rok 2020 plus 710.254,- Kč. Přiznání k dani z příjmu ještě není uzavřené – 
termín máme do konce května 2021. 

 
Celkové příjmy v roce 2020   ve výši 2.934 tis.Kč 
 
Z toho jsme dostali od Města ČK 67 tis. Kč na mládež a 28.800,- Kč příspěvek na bazén. 
Od JK jsme dostali dotaci ve výši 314 tis. Kč /365 tis. Kč na činnost a 49 tis. Kč na mládež/ 
od MŠMT byla dotace na 112 tis. Kč. činnost mládež  
Nadace ČEZ na MPZ 35 tis. Kč,  
od Prezidia VZS Praha  60 tis. Kč na letní služby 
 
V roce 2020 byly teprve uplatněny dary na  výstavbu loděnice ve výši 900 tis. Kč,  
• z toho 650 tis. Kč Nadace ČEZ,  
• 150 tis. Kč JK,  
• 50 tis. Kč Kámen písek a 50 tis. Kč ČR beton  
Dar Nadace ČEZ 180 tis ČOV,  
ostatní přijaté dary v roce 2020 činily 56 tis. z toho  
Linde pohony 20 tis Kč,  Mudr. Kouba 14 tis Kč, Wolfi vok 5 tis. Kč  
obec D. Dvořiště dar ve výši 100 tis. Kč na ČOV,  budou zohledněny v účetnictví až  v roce 2021.  
 
V tomto roce nám také byla teprve proplacená dotace od EU, která se podávala v roce 2019 – a to v 
plné výši - 367 tis. Kč 
 
Příjmy získané vlastním přičiněním /kurzy, tábor apod/ jsou ve výši 1.081 tis. Kč 
• Kurzy, startovné, ubytování, tábor – 699 tis. Kč 
• Prodej MT,HIM a zboží – 204 tis. Kč 
• Příspěvky 178 tis. Kč  
 
 
 
Celkové náklady za rok 2020  ve výši 2.224 tis.Kč 
 
Z toho: 
nákup materiálu 772 tis. Kč 
Energie  70 tis. Kč 
nákup zboží 115 tis. Kč  
Opravy 226 tis. Kč - za SA asi 21 tis. Kč ,    za čtyřkolku 7 tis. Kč, molo,  pergola  
Cestovné 51 tis. Kč 
Služby 383 tis. Kč,  jímka 30 tis.  Kč, bazén atd.  
Mzdové náklady – HPP a DPP 385 tis. Kč 
Pojištění 82 tis. Kč  
Ostatní /daně, poplatky, kurz.rozdíly/ 140 tis. Kč se týká nákladů,  
 
 
V roce 2020 jsme opět investovali:  
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Byla dodělána a zkolaudována loděnice a začala se budovat ČOV. Byla prodána stará čtyřkolka s 
příslušenstvím a byla zakoupená nová za 253 tis. Kč 
 
Na pokladně k 31.1.2020 bylo 3.207,- Kč a na bank. účtech 849 tis. Kč 
Pohledávky činily k 31.12.2020 29.100,- Kč,  jedná se o jednu fa za kurz, která není do dnešního dne 
placená. 
Závazky k 31.12.2020 byly 57 tis. Kč  – zde se jedná o pozastávku na budování ČOV. 
 
Zpráva o hospodaření LVZS za rok 2020 
 
Účetní i daňový základ daně za rok 2020 je ztráta 83 tis. Kč, tím pádem jsme mohli vyúčtovat 
uspořenou daň z příjmu z let minulých. 
 
Celkové příjmy činily 144 tis. Kč  – z toho dotace MO 52 tis. Kč, ostatní příjmy jsou za kurzy a tábor. 
Náklady byly celkem 227 tis. Kč. Investice žádné v tomto roce nebyly. 
Pokladna je k 31.12.2020 2.721,- Kč, na bank. účtu je 273 tis. Kč. 
Pohledávky ani závazky nejsou. 
 
 
 

Dne 24.3.2021                                                          Zapsala:   Zemanová – účetní VZS a LVZS 
 
 
 
 
 
 

5. Zpráva revizní komise _ Dvořák T. 
 

Revizní komise v průběhu roku 2020 prováděla opakovaně kontrolu materiálu dle inventárního 
soupisu propůjčeného materiálu ve vlastnictví VZS ČČK, z.s. a materiálu ve vlastnictví VZS ČČK Český Krumlov, 
p.s. 

 
Závěr:   Při této kontrole neshledala nedostatků či pochybení.  
 
Revizní komise opakovaně doporučuje důsledně dodržovat pravidla pro používání záchranářského 

vybavení. 
Jmenovitě důsledné používání prostředků pro oblékání a bezpečné svlékání suchých obleků, které 

šetří těsnící manžety a zamezuje tak zbytečným škodám. 
 

Kontrola účetnictví za rok 2019 
Revizní komise provedla zevrubnou kontrolu účetnictví za rok 2019. Kontrolovala zaúčtované faktury přijaté 
a vydané, účtenky za zboží a služby a finanční pohyby na jednotlivých účtech VZS ČČK Č. Krumlov, p.s. 

 
238526432/0300 – účet ČSOB pro neziskové organizace 
240872772/0300 – spořící účet ČSOB 
238526774/0300 – devizový účet ČSOB – euro 
 

Zároveň provedla kontrolu vyúčtovaných cestovních příkazů a knih jízd. 
RK upozorňuje na nutnost důsledného zapisování všech jízd (km, trasa, účel).  
Závěr:   Revizní komise neshledala závažné nedostatky. Veškeré připomínky byly průběžně napraveny. 
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 Revizní komise provedla kontrolu smluvních vztahů. 
 Závěr:   Revizní komise neshledala závad 
 

Dne 1.5.2021, MUDr. Tomáš Dvořák, předseda revizní komise VZS ČČK Č. Krumlov, p.s.    
 
 
 

6. Zpráva o činnosti a úkoly VZS  ČČK (Prezidium) _ Jirsa  
 
 

 Udrželi jsme provoz v celé loňské sezoně i s ohledem na Covid 
 

Po několikaletém snažení a mnoha dopisech, což byla práce zejména Davida, jsme od dubna letošního 
roku (tuším s platností od 6.4.) zařazeni do vyhlášky mezi organizace, které mohou používat modré majáky. 
Doposud bylo vlastně nelegální. Ještě řešíme v jakém režimu a kdo bude smět tato vozidla používat. 
 

Pro letošní a příští rok máme přislíbenou dotaci od MV (čerpáme přes hasiče) pouze 5 mil. Kč místo 
dosavadních 20 mil.Kč ročně. Ukončil se totiž pětiletý cyklus, který byl nastaven na 20 mil Kč každý rok. K 
novému prodloužení nedošlo. Na žádost prezidia o navýšení alespoň na 8 mil. Kč však nepřišla žádná 
odpověď. Žádost byla adresována na premiéra ČR. 
 

Náklady na provoz kanceláře a objektu prezidia činí cca 2,5 mil Kč ročně. Sherlog a pojištění lodí a 
vozidel v současné době cca 0,5 mil. Kč ročně. V tomto nejsou obsaženy servisy a opravy lodí a vozidel. Nadále 
považuji tuto situaci za neudržitelnou a požaduji důsledné přenesení těchto nákladů na jednotlivé PS. V této 
myšlence je se mnou zatím zajedno Šrahůlek. Vozidla zatím mají servis v rámci kupní smlouvy a záruky, ale 
po skončení? Prostě na to nebudou peníze. Bylo by hezké, abychom jako prezidium fungovali jako servisní 
organizace pro PS, ale není možné s tímto rozpočtem. 
 

Ke konci roku, snad, dostaneme slibované vozidlo. Je zbytečné se ptát na podrobnosti výbavy. Již 
jsem mnohokráte vysvětloval, jak složité je získat vozidlo za podmínek, které musíme splnit s ohledem na 
čerpání státních peněz. 

 
Byl zakoupen skůtr. Jednám o jeho využití pro náš PS v období mimo sezonu. 

 
  
 

7. Ocenění záchranáře roku, nejaktivnějšího člena za rok 2021 _ Bukáček 
  

• Záchranář roku     - Petr Michalík  
• Nejaktivnější člen   - Radek Toman 
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8. Plán činnosti na rok 2021 _ Bukáček 
 
 
8.1. Plán činnosti VZS ČČK Český Krumlov, p.s. na rok 2021                                           

 

  
 

       

Datum Akce Místo Účast Zodpovídá Poznámka 
leden- květen 

st,pá, so Plavecký a potápěčský výcvik bazén 
členové Krbcová, Bukáček,    

průběžně  Výcvik členů ZT a PS   ZT a zájemci Michalík dle plánu  

celoročně Zabezpečení chodu Výcvikového střediska a 
základny VZS D. Vltavice 

členové Krbcová, Bukáček,     
průběžně  Nábor nových členů bazén zájemci Bukáček,    

průběžně  Zdravotní školení BOPz JK 
různé subjekty 

Bukáček, Habi,  
Kolouch   

leden - 
březen Služby na ledové dráze a údržba  ledové dráhy  Vltavice 

společné ZT Michalík  
 do 4.1. zaslat Michalíkovi 
termíny 

22. - 24.1.  Kurz otužování záchrany z ledu   Vltavice 

zájemci  Bukáček, Michalík    

23.1.  Workshop záchrana z ledu  Windy point  

zájemci  Bukáček, Michalík    

zrušeno  Kurz činností v krizových situacích led  pro 
Jihočeskou univerzitu  

Kyselov, D. 
Vltavice 

vybraní lektoři Bukáček 
Michalík, Dvořák J., 
Štěch,  Novák, Krbcová 

zrušeno  Kurz činností v krizových situacích pro UPOL Kyselov, D. 
Vltavice 

vybraní lektoři Bukáček   
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zrušeno  "COVIDE nezlob mě"  - otužování a ukázky  Vltavice 

zájemci  Bukáček + 4   

zrušeno  Soustředění mládeže - starší   Vltavice 

mládež Toman, Štěch,Patč výcvik na ledu 

1.5.  Výroční valná hromada Vltavice 
členové Bukáček od 15.00 hod 

  Závody v záchranářském sportu - Mladá Boleslav M.Boleslav mládež Krbcová   

  Závody v záchranářském sportu mládež MS VZS 
ČK - organizace MS VZS ČK 

bazén ČK mládež + 
dospělí Toman,Štěch,Patč 8-13h 

  Výcvik potápění Nusdorf am 
Attersee Potápěči Dvořák T. 8 členů  

   Konference  VZS Rakouska Nussdorf am 
Attersee 6 členů Bukáček   

  Jarní cena Neratovic, Nominační závody na ME 
mládeže  

Neratovice družstvo 
mládeže Toman, Patč   

zrušeno  Kurz divoké vody - Otava Čeňkova Pila zájemci Tůma, Šebesta Michalík 

zrušeno  Soustředění mládeže - bazén ČK  bazén ČK 

mládež Toman, Štěch, Patč  
příprava na zkoušky 
Mladý záchranář 

zrušeno  Kouzelný Krumlov ČK zájemci   6 mládežníků  

8.5. Zlatý Rak Č.B. 
zájemci 

Berounský, Dvořák 
T.   

  Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání 
K. hastrman Č. Krumlov 

zájemci 
Berounský, Dvořák 
T.   

14.- 16.5. 
případně 28. 

- 30.5.  
Kurz  Záchranářské minimum  VV ČK 

členové  
Bukáček, Dvořák, 
Wimmer  dle plánu  

22. - 23.5. Výcvik řeka aneb splujeme Vltavu z Č.B až  na 
přehradu Orlík ?  (87 km)  ČB - Orlík  

členové  Michalík, Jirsa   
motorový člun, kajaky, 
kánoe 
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  MR mládeže v záchran. sportu    Sokolov 
mládež     

4.- 9.6.  Potápěčské soustředění   Pag - Stara 
Novalja 

potápěči a 
zájemci  Dvořák T.   

zrušeno  Dětský den Olšina Olšina veřejnost Michalík    
zrušeno  Večerní raftování  ČK  veřejnost Šebesta   

  Závody mládeže plážové disciplíny  Tábor  
repre mládež   Procházková   

zrušeno Dětský den H. Planá  Planá 10 členů Toman, Patč   

  Dětský den Černá v Poš  Černá 
10 členů Šebesta cca od 13.00 

4. - 6.6.  Zabezpečení regaty D. Vltavice 
regatníci   Přívratská 5 a 6.6.  záchranář s VMP  

  Dětský den v ČK s PČR   ČK sřelnice   
veřejnost  Patč a 8 mládež  od 09.00 

22. -24.6. Zabezpečení interpreti pro TSL     
  Bukáček, +3   

18.-20.6.  Soustředění mládeže - sjezd Vltavy  -  starší + mladší Vltava 
mládež 

Toman,Štěch,Patč, 
Šesták   

26. - 27.6.  Příprava do služeb  D. Vltavice 
účastníci 
služeb, 
zájemci Jirsa, Wimmer účast nutná pro sloužící 

27.6. Kurz vůdce záchranářského plavidla  D. Vltavice účastníci 
služeb, 
zájemci Jirsa, Wimmer účast nutná pro sloužící 

27.6. - 2.7. Kurz VZS - JČU D. Vltavice 
instruktoři Bukáček 

Michalík, Dvořák J., 
Štěch,  Novák, Wimmer 

26.6. - 2.9. Stálý výkon Vodní záchranné služby D. Vltavice 

služby 1+2 Michalík 

požadavek na termín 
služeb nahlásit 
Michalíkovi,  1 VZS 
Rakousko 

červenec -
srpen Stáž studentů JČU ZSF D.Vltavice 

studenti velitelé služeb   

  Mistrovství H. Rakouska  v záchranném sportu  Vorchdorf  
repre mládež  Toman  plážové disc. 
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18. - 24.7. Letní soustředění mládeže - mladší  D.Vltavice 
mládež Šesták + ???   

24. - 25.7. Mezinárodní závody v dálkovém plavání ,  kolo 
Českého poháru                               D.Vltavice mládež + 

zájemci Bukáček   

23.7. - 1.8.   Letní soustředění mládeže - starší D.Vltavice 
mládež Toman,Štěch,Patč   

  Zabezpečení triatlon  Planá 
1+2 Bukáček  

1x člun, 3 členná hlídka, 3 
-4x padleboard,    

  Akční den se záchranáři  Vltavice policejní 
akademie ČK Pípal   

10. - 12.9. Rallye historických vozidel  Vltavice  
účastníci  1-2 členi  zajištění ubytování  

4. nebo18.9.  LIPNO DĚTEM s IZS Lipno 8 os. Šebesta   

25. -26.9. Výcvik členů s ukončením letní sezony Vltavice členové  Michalík   dle programu  
  Lezecké cvičení   lezci Mergl   

st,pá říjen- 
prosinec Plavecký a potápěčský výcvik bazén 

členové Krbcová, Bukáček,    

  Soustředění mládeže - mladší D.Vltavice mládež Šesták + ???   
9.10. Vodácký maratón V.B. -Č.K. ZT + zájemci Michalík  14 osob  

zahájení 
15.10. dále 
dle plánu  

Kurz ZIII a Záchranářské minimum   ČK 
členové  

Bukáček, Dvořák, 
Wimmer  dle plánu  

27.11.  Zkoušky Z3 a ZM   D. Vltavice 
zájemci,  

 Bukáček, Dvořák J., 
Wimmer   

  Závody v záchranářském sportu  Neratovice  mládež Toman,  Patč    
KONEC 
ZÁŘÍ 

Praktický seminář - zásady tréninku a technika 
plaveckých způsobů  ČK  zájemci a 

trenéři  Bukáček    

  Krumlovský medvěd  ČK zájemci  Bukáček   
  Soustředění mládeže - starší  D.Vltavice mládež Toman,Štěch,Patč   



16 

  Závody O pohár města Sokolova Sokolov mládež     
  Pohár starosty Prahy 15  Praha mládež Toman,  Patč    
  Ples válečných veteránů a VZS ČK zájemci  Tůma, Zemanová   

  Republiková konference VZS Lahovice  

delegáti Bukáček, + 2    
  Krumlovský Čertík - ČKPK bazén ČK mládež Toman,Patč   

prosinec MR v záchranném sportu  Brno repre     

  Rožmberská ploutev ČK dr.mládež a 
zájemci Toman,  Patč    

22.12. Vánoční plavání a lovení kapra  Č.K. mládež  Krbcová     

18.(23.)12. Vánoční plavání a raftování Č.Krumlova Č.K. zájemci od 18 
let Bukáček, Šebesta   
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8.2. Plán zabezpečení služeb v letní sezóně 2021 – základna Dolní Vltavice, členové a studenti JČU                    
  
 

 

od do Slouží Praktikanti nástup do 18.00hod., ukončení cca. 14.00hod.

2.7. 10.7. Kolouch J., Kolouchová V., Berounský J. Paráček Martin, Cimický Vít, 

10.7. 17.7. Wimmer J., Wimmer Jar., Mergl I., Aldorfová L., Eberl M. Kateřina Arnoštová, Dejmek Michal

17.7. 24.7. Krbcová L., Šítal H., Jilečková Z., Straka P., Straková J.

24.7. 31.7. Šebesta Z., Michálek T, Fandelová P. ??,  Malíková
František Pfeffer, Cyril Štrach, Hvozdovská Kristýna, Krupová Nikol, Daniel Tolinger, 
Andrea Dlouhá

31.7. 7.8. Michalík P., Toman R., Patč. A., Bártha M. Sára Zelinková, Simona Nováková

7.8. 14.8. Bukáček M., Dvořák T., Petrů M. Zeman, 

14.8. 21.8. Štěch P., Valhová V., Michálek T., Aldorfová L. Dominik Žaba, Nicole Ridvalova

21.8. 28.8. Dvořák J., Procházková I., Přibylová B., Tesař T. Marek Číhal, Jan Půček

28.8. 31.8. Dvořák J., John B.
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od do jméno a příjmení studenti JČU kontakt telefon, mail 

4.7. 9.7. Paráček Martin, Cimický Vít, 
Paráček (721253783, paracek.martin@seznam.cz), Cimický ( 606819899 
vit.cimicky@gmail.com) 

11.7. 16.7. Kateřina Arnoštová, Dejmek Michal
Arnoštová (721906418, katkaarnostova@gmail.com), Dejmek (773450506, 
dejmek.miso@seznam.cz)

23.7. 27.7. František Pfeffer, Cyril Štrach, Hvozdovská Kristýna, Krupová Nikol, Da    

Pfeffer (728 071 853, frantisekpfeffer@seznam.cz), Štrach (773 960 207, 
cyrilstrach@gmail.com),Hvozdovská (777654776, tynuschka66@seznam.cz), Krupová 
(724899789, nikolkrupova@seznam.cz), 775247871, DanielTolinger11@seznam.cz, 
Dlouhá (703355330, andrea.dlouhaa@gmail.com)

1.8. 6.8. Sára Zelinková, Simona Nováková
Zelinková (721887773, zelinkova-sara@seznam.cz), Nováková (723156669, 
Novakova.Simonka@seznam.cz) 

8.8. 13.8.

15.8. 20.8. Dominik Žaba, Nicole Ridvalova

22.8. 27.8. Marek Číhal, Jan Půček Číhal (773 248 594, m.cihal@centrum.cz), Půček (777 142 591, janpucek94@seznam.cz)

26.8. 31.8.
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9. Volba delegátů na konferenci VZS _ návrhová komise 
 

• Delegáti na konferenci 2021 – M. Bukáček,  Z. Šebesta, J. Wimmer 
Hlasování: 100% schváleno 

  
 

10. Schválení čekatelů a nových členů PS VZS _ návrhová  komise 
HLASOVÁNÍ:  

Titul  Jméno Příjmení Statut Výsledek hlasování 

Ing. Michaela Petrů    čekatel 100% SCHVÁLENO 

        Ing. Pavla Fandelová  čekatel 100% SCHVÁLENO 

  Jaroslava  Řimnáčová  čekatel 100% SCHVÁLENO 

 Šárka     Šindelířová  čekatel 100% SCHVÁLENO 

 
Členská základna k 1.5.2021 je 110 členů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2021 _ návrhová komise 
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Položkový rozpočet  VZS ČČK p.s. výdaje  2021 - předpoklad příloha č.

Priorita rozpočtu je zabezpečení výkonu služeb VZS a aktivity projektů.

AKTIVITA PROJEKTU Měrná Počet Cena CELKEM

 nákladová položka
jednotka jednotek za jednotku 

v Kč 
náklady                       

v Kč
pozn

osobní náklady 480 000

mzdy a odvody
osoba a 
měsíc 12 20000 240 000

minimální mzda 
hrubá (pokud  
Buky rozváže 
prac. poměr )

odměny na DPP
osoba a 
měsíc 12 20000 240 000

test tým Covid,   
včetně trenérů

materiální náklady 521 100
izolační oblek záchranáře spr. 3 3000 9000
izolační oblek záchranáře spr. 1 20000 20000
PHM a oleje čluny l 1000 35 35000
PHM AUS l 1200 33 39600
záchranářský materiál různý ks 2 10000 20000
PC potápěče spr. 1 15000 15000
záchranářský prostředek Tinger Dog spr. 1 80000 80000
ledové saně spr. 1 6500 6500
nákup člunu motorového včetně vozíku spr. 1 200000 200000
zdravotní mat. a spotřební ks 2 1000 2000
membránové oblečení  záchranáře ks 1 20000 20000
oblečení, obuv a vybavení záchranáře ks 4 2000 8000
oblečení záchranáře trika, atd. ks 30 300 9000
lanový a lezecký materiál spr. 1 10000 10000
spotřební materiál různý ks 6 2000 12 000
windy sup ks 1 35000 35000
nemateriální náklady /služby/ 928 679
stravné a cestovné akce 50 1000 50 000
údržba spojovací a PC techniky ks 2 4000 8 000
udržba a oprava IT spr 1 25000 25 000
správa webu akce 1 5000 5 000
provoz, opravy  a údržba služební vozidla ks 1 20000 20 000
provoz , opravy a údržba člunů a přepravních vozíků ks 4 10000 40 000
oprava potápěčského a záchranného materiálu spr 5 2000 10 000
údržba a oprava základny akce 1 10000 10 000
provoz základna (voda, odpady,  prádlo) sml 1 20000 20000
provoz zákaldna el. Energie sml 1 50000 50000
služby internet měsíc 12 750 9 000
provoz služebních telefonů měsíc 12 1000 12 000
účetní služby měsíc 12 2500 30 000
školení, výcvik a kurzy akce 2 6000 12 000
organizace kurzy a výcvik akce 2 10000 20 000
bezpečnostní zajištění člunu  akce 1 5000 5 000
pojištění majetku akce 1 11075 11075
pojištění člunů sml. 1 28244 28244
pojištění vozidel  havarijní poj. sml 1 16800 16800
pojištění odpovědnosti sml 1 11 560 11 560

Praha registrace PS akce 1 25000 25 000

úprava přístaviště, výroba mol a kotevních b. akce 1 240000 240000

elektro instalace a voda břeh akce 1 10000 10000

činnost oddílu mládeže
projekt město, 
JK a MŠMT 1 180000 180 000

činnost oddílu mládež - pronájem bazén projekt město 1 80000 80 000
CELKEM 1 929 779
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Zpracoval dne 1.5.2021   Ing. Milan Bukáček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Diskuse _ Bukáček 
 
 
 
- Lenka Krbcová – připomínky k předávání služeb  
-  Bukáček – apel na zapisování stanovených informací do knihy předání a převzetí a také zásahů  
- Petr Michalík – nutno řešit seznam služeb, do kdy nahlásit, v případě více žadatelů, jak řešit   
   - Lenka Krbcová a Bukáček navrhuje na domluvě při kolizi 
  - Stanovit termín nahlašování služeb – Bukáček návrh od 1.11. do 30.11.  

Příjmy v roce 2021 PS VZS - předpoklad

Příjmy 1929779 pozn.
JK neinvestiční dotace 265000 schváleno 
pronájem bazén dotace město 80000 podáno
dotace město mládež činnost 80000 podáno
dotace JK a MŠMT oddíl mládež 110000 schváleno 
podpora Lipenské VZS 10000
dotace VZS 60000 z dotace MV ??
dotace Jk MPZ 25000 podáno 50 000,-
členské příspěvky 90000
organizace kurzy 80000 JČU, atd.
testování Covid 295000
zdravotní kurzy, školení, SVAK 100000 Linde pohony, EON, Kámen -písek,  další
zdravotní dozory 20000
dotace ČEZ molo, člun 250000
dotace D. Dvořiště 100000
sponzoři 165000
startovné MPZ 40000
odprodej Snow dog 30000
ubytování a hostinská činnost  Vltavice 50000
půjčovna plavidel 40000
příspěvky rodiče 19779 soustředění atd. 
vlastní zdroje PS VZS 20000

výdeje předpoklad 1 929 779

rozdíl příjmy a výdaje 0
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   - Služby stanoveny  
  - Kolouchová – nedostatek studentů při službách 
 
- Radek Toman – ubytování pro mládež – stany – je na koupi nových, nebo opravit staré? Návrh 
pořízení dvou party stanů pro nocování dětí  
- Bukáček – nutné řešit DPH – oslovit daňovou poradkyni kvůli revizi účtu z pohledu DPH  
- Petr Michalík – záchrana koně – použití ochranných prostředků – vždy u každého zásahu  
- Bukáček oznamuje - 13.5. – „Press den“ – výcvik mládeže, teambuilding, plavání 

- Účast Radek Toman, Štěpán Šesták plus děti  
 

- Bukáček - Brigády – víkendy a všední dny – mnoho práce, čekáme na piloty, dřevo,  
- Bukáček – poděkování Zorka Jilečková na zpracování smlouvy s rybářským svazem o pronájmu 
mola 
-  Bukáček – schválení dotace JK složky ISZ 265 000 Kč  
 
 
- Bukáček – testovací centrum pro Linde pohony – velké poděkování Krbcovi, Zorka Jilečková, Ondra 
Kamýr, Štěpán Šesták, podpora a dozor Tomáš Dvořák 
 
 
 

13. Usnesení Valné hromady _ návrhová komise 
 
 
Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov konaná dne 1.5. 2021 schvaluje: 

• zprávu o činnosti PS za rok 2020; 

• zprávu o hospodaření za rok 2020 a hospodářský výsledek za rok 2020; 

• zprávu revizní komise; 

• plán činnosti a hlavní úkoly PS na rok 2021 včetně plánu výcviku mládeže PS; 

• návrh rozpočtu PS na rok 2021; 

• Přijetí za čekatele VZS ČČK P.S. Č. Krumlov – Michaela Petrů, Jaroslava Řimnáčová, Pavla Fandelová, 
Šárka Šindelířová 

• delegáty na republikovou konferenci VZS ČČK – Milan Bukáček, Jan Wimmer, Zdeněk Šebesta; 

• správce VS a základny VZS ČČK v Dolní Vltavici Petra Michalíka, zástupce Lenku Krbcovou a Jana 
Koloucha;  

• úpravu přístaviště  v Dolní Vltavici; 

• výši členského příspěvku na rok 2022 (podle odpracovaných hodin za rok 2021 – k 15. 12. 2021): 
 
Mládež - stálý člen      2.500,- 
Mládež -  nový člen      3.000,- 
Dospělí - stálý člen s platnou uznanou kvalifikací  2.200,- v případě odpracování 12  hod 400,-  
Dospělí - stálý člen bez kvalifikace (čekatel)  2.600,- v případě odpracování 12 hod 800,-  
Dospělí - nový člen (čekatel)    2.800,- v případě odpracování 12 hod 1000,- 

 
Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2022. V případě platby po tomto termínu bude u 
zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena. Každý člen nad 18 let odpracuje 12 brigádnických 
hodin ve prospěch PS, převážně na budování podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VS, 
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vyhlášených představenstvem PS. Při neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována 
náhrada. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen do pokladny PS 150,- Kč do 31. 1. 2022; Za 
evidenci brigádnických hodin odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje 
představenstvo.; Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s organizací aktivit ve 
prospěch PS minimálně 2 akcí za kalendářní rok - za evidenci účasti odpovídá Lenka Krbcová. 
 

• úkoly: 
 Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2021. – zodpovídá revizní komise; 

 Do Valné hromady 2022 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2020 a předá revizní 
zprávu představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá  
MUDr. Tomáš Dvořák; 

 Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá 
Petr Michalík, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2021; 

 aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na 
mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů  
a trávení volného času - zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně; 

 Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání dotací 
a grantů – zodpovídá M. Bukáček, Zorka Jilečková, Michaela Petrů 

 držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu 1.7. 
2022 - zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Bc. Jiří Dvořák   

 pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá 
Jan Wimmer a Zora Jilečková a Michala Petrů 

 pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS - termín 
průběžně, zodpovídá Štěpán Šesták  

 připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2021 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch;  

 připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2021; zpracovat plán soustředění do 
plánu činnosti, termín do 10.5. 2021 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; 

 CP do 14 dnů odeslat v elektronické podobě D. Zemanové a M. Bukáčkovi, do 1 následujícího 
měsíce odevzdat v písemné podobě nebo s e-podpisem D. Zemanové – zodpovídá každý člen PS, 
termín plnění průběžně; 

 termín pro nahlašování letních a zimních služeb od 1.11. do 30.11. předchozího roku mailem 
veliteli záchranného týmu  Petrovi Michalíkovi  
 

 v případě zájmu o členství musí zájemce podat přihlášku nejpozději do 31.8. tohoto roku, aby se 
mohl ucházet o členství v PS už na nastávající Valné Hromadě. 
 

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných členů. 
 
 

Zapsala v Dolní Vltavici,  dne 1.května 2021     _________________________ 
                                                                                          Ing. Michaela Petrů  
 
 
 
Zápis schválil dne 1. května 2021           _________________________ 
                               Ing. Milan Bukáček 
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