
U s n e s e n í  

Konference Klubu českých turistů 
 

 
Konference KČT konaná ve dnech 7. a 8. dubna 2018 v Praze po projednání předložených 
materiálů a ústně přednesených návrhů: 

 
1. Děkuje 

odstupujícímu Vedení KČT, ústřednímu výboru KČT a ústřední kontrolní komisi KČT za 
vykonanou práci v minulém funkčním období 

 

2. Jmenuje 

Růženu Streiftauovou čestnou členkou KČT 

 

3. Schvaluje 

a) jednací a volební řád konference KČT 

b) zprávu o plnění usnesení konference KČT, konané dne 1. 4. 2017 v Praze 

c) zprávu předsedy KČT o činnosti KČT 

d) zprávu Ústřední kontrolní komise KČT 

e) plnění rozpočtu KČT k 31. 12. 2017 a návrh rozpočtu KČT na rok 2018 

f) výši odvodu členských příspěvků na ústředí KČT v roce 2019 takto:  

Základní členství dospělý 150 Kč, junior, senior a ZdP 90 Kč, rodina 300 Kč, ATOM 20 Kč. 
Rozšířené členství dospělý 540 Kč, junior, senior a ZdP 480 Kč, rodina 690 Kč, ATOM 410 
Kč. TOP členství dospělý 1370 Kč, junior 1260 Kč, senior a ZdP 1300 Kč, rodina 1470 Kč, 
ATOM 1220 Kč 

g) sjednocení odvodu na oblast a odbor u společných členů KČT + Alpenverein takto:  

junior, senior a ZdP 100 Kč, dospělý 150 Kč, rodina nositel 160 Kč, rodina člen 10 Kč, ATOM 
dospělý 65 Kč, ATOM junior 45 Kč 

 

4. Stanoví 

funkční období volených orgánů na 4 roky, tj. 2018 – 2022 

 

5. Volí 

a) předsedou KČT Mgr. Vratislava Chvátala 

b) místopředsedy KČT Zdeňka Cabalku a Ing. Ivana Presse 

c) předsedou ústřední kontrolní komise KČT JUDr. Milana Hoke 

d) členy vedení KČT PaedDr. Jana Eichlera, Ing. Rostislava Kašovského, Ing. Pavla Přílepka a 
Ing. Zdeňku Šrédlovou 

e) členy ústřední kontrolní komise KČT Ing. Jána Babniče, Ing. Jaroslava Krejzlíka, Ing. 
Jaroslava Matulu a Ing. Jiřího Peltana 

 

 



6. Bere na vědomí: 

uvedení JUDr. Jindřicha Štemberky, Karla J. Zákouckého, rodiny Kubáňovy, odboru KČT 
Moravská Ostrava (dnes KČT, odbor Baník Ostrava) a odboru KČT Bechyně do Síně slávy 
české turistiky 

 

7. Ukládá: 

A) Vedení KČT 

a) projednat připomínky a návrhy z diskuse na konferenci KČT a předložit je na nejbližší 
jednání ÚV KČT  

b) svolat pracovní seminář k přípravě návrhu stanov KČT na základě připomínek z oblastí 
tak, aby stanovy mohly být schváleny výroční konferencí KČT v roce 2019 

c) oznámit členské základně, který člen Vedení KČT byl pověřen odpovědností za právní 
problematiku a právní poradenství 

d) v souvislosti s připravovanou novelou mysliveckého zákona zahájit jednání 
s Ministerstvem zemědělství ČR a nabídnout mu aktivní spolupráci. V rámci této 
spolupráce v součinnosti s ostatními zainteresovanými spolky (např. ČUS, Sokol, Junák, 
ČTU, A-TOM, Orel aj.) prosazovat: 

 aby omezování volného pohybu osob v přírodě probíhalo pouze v nezbytné 
zdůvodnitelné míře 

 aby omezovatelé měli povinnost všechna omezení vyhlašovat na centrálním 
všeobecně dostupném místě, nejlépe na serveru Mapy.cz 

 vyjednání určitých výjimek z omezení pro organizované skupiny KČT pod 
vedením kvalifikovaného metodického pracovníka 

e) Zpracovat novou směrnici „Podpisový řád“ s postupem schvalování a podpisu smluv 
KČT s jinými subjekty 

f) po projednání se spoluvlastníkem, oblastí Moravskoslezskou, zajistit právní kroky ke 
zrušení nebo úpravám Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pro Bezručovu chatu na Lysé 
hoře 

g) aktualizovat datový sklad a oznámit členské základně termín, kdy bude ve funkčním 
stavu 

h) řešit implementaci GDPR nejen do členské evidence, ale i do činnosti KČT 

B) ústřední kontrolní komisi 

projednat diskusní příspěvek oblasti Moravskoslezské k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
nemovitosti Bezručova chata KČT na Lysé hoře 

C) generálnímu sekretáři 

uveřejnit v časopise Turista informaci o průběhu konference 

D) oblastem KČT: 

informovat odbory v oblasti o průběhu jednání této konference nejpozději v termínu do 
30. 6. 2018 

 

 
V Praze dne 8. dubna 2018 

Ing. Hana Slabáková 
předsedkyně návrhové komise 


