
STANOVY  

ČESKÉHO VESLAŘSKÉHO KLUBU V PARDUBICÍCH, z.s. 

 

Článek I. 
Název, sídlo, postavení Spolku 

 

1. Název Spolku:  Český veslařský klub Pardubice, z.s. (dále jen „Spolek") 

2. Sídlo:   Cihelna 73, 530 09  Pardubice  

3. Spolek je samostatným, samosprávným, nepolitickým a dobrovolným svazkem fyzických osob 

provozujících sportovní činnost (zejména veslování), přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v 

souladu s právními předpisy České republiky. 

4. Oficiální symboly Spolku jsou: 

Znak:         Vlajka:  

 

 

 

 
Článek II. 

Účel Spolku 
Hlavní činností (účelem) spolku je zejména: 

1. Sportovní činnost – veslování. Spolek vychovává žactvo, mládež a vede své členy k aktivní 

sportovní činnosti – veslování. V rámci své činnosti Spolek organizuje tréninky a účastní se 

veřejných i mistrovských soutěží ve veslování a případně i v jiných sportovních odvětvích. 

V rámci své činnosti Spolek organizuje výcvikové tábory, prázdniny s tělovýchovou a jiné 

sportovně založené akce pro své členy i širokou sportovní veřejnost. 

2. Spolek je samostatným a nezávislým sdružením fyzických osob provozujících veslování a další 

doplňkové sporty.  Je otevřený pro všechny fyzické osoby, které se na jeho činnosti chtějí 

dobrovolně, aktivně a disciplinovaně podílet. 

3. Spolek se podílí na zajišťování výchovy a zvyšování odborné kvalifikace trenérů, rozhodčích a 

dalších činovníků veslařského sportu. 

4. Spolek zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými subjekty. 



5. Spolek vede své členy k dodržování základních etických, mravních a morálních pravidel a dbá na 

praktické uplatňování vzájemné úcty, respektování důstojnosti svých členů a dodržování 

pravidel fair play při provozování sportovní činnosti. 

6. Spolek se podílí na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své 

činnosti. 

Článek III. 
Členství 

 
Spolek rozlišuje tři druhy členství: plné, částečné a čestné. 
 
1. Členem s plným členstvím se může stát fyzická osoba starší 17 let, která se již alespoň 3 roky 

aktivně podílí na činnosti Spolku jako Člen s částečným členstvím. O přijetí za Člena s plným 

členstvím rozhoduje Valná hromada po splnění výše uvedených podmínek. S plným členstvím 

jsou spojena veškerá práva a povinnosti členů stanovená těmito Stanovami a vnitřními předpisy 

Spolku včetně práva hlasovat na Valné hromadě a být volen do Výkonného výboru.  

2. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se zvlášť významně zasloužila o veslařský sport 

nebo Spolek. Návrh na udělení čestného členství může podat každý Člen Spolku s plným 

členstvím. O Čestném členství rozhoduje Valná hromada. Čestný člen Spolku má veškerá práva a 

povinnosti jako Člen s plným členstvím s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky.  

3. Členem s částečným členstvím se může stát fyzická osoba, která podá přihlášku do Spolku, 

souhlasí se Stanovami Spolku, zaváže se dodržovat povinnosti člena Spolku a má zájem se 

aktivně podílet na činnosti Spolku. O přijetí za Člena s částečným členstvím rozhoduje Výkonný 

výbor. S částečným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti členů stanovená těmito 

Stanovami a vnitřními předpisy Spolku s výjimkou práva hlasovat na Valné hromadě a být volen 

do Výkonného výboru. 

4. Spolek vede seznam svých členů v členění na Plné, Čestné a Částečné členství. Zápisy a výmazy v 

tomto seznamu provádí Výkonný výbor. 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Členové Spolku mají zejména právo: 

a. podílet se dle svých osobních schopností a možností na činnosti Spolku, 

b. účastnit se sportovních soutěží, kterých se Spolek účastní, příp. je Spolek sám pořádá 

c. navrhovat své zástupce do Výkonného výboru, 

d. využívat majetek Spolku a služeb poskytovaných členům Spolku v souladu s pravidly a 

zásadami, které stanoví Výkonný výbor,  

e. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami. 

f. účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná – li se o jeho činnost nebo chování. 

2. Členové Spolku jsou zejména povinni: 

a. dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a pravidla Spolku, 

b. dodržovat rozhodnutí Valné hromady a Výkonného výboru, 

c. řídit se při vlastní sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, 

Českým veslařským svazem, případně příslušnou mezinárodní sportovní organizací, jejíž 



součástí je Spolek resp. Český veslařský svaz,   

d. řádně hradit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající 

z rozhodnutí Valné hromady a vnitřních předpisů Spolku. 

e. šetřit, chránit a zvelebovat majetek Spolku, 

f. propagovat Spolek, 

g. dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil 

dobré jméno a čest Spolku, 

h. vědomě nepožívat žádných nepovolených povzbuzujících a posilujících prostředků včetně 

všech druhů drogových a omamných látek, látek dopingové povahy zvyšujících výkonnost 

sportovce. Funkcionáři Spolku (členové Výkonného výboru, trenéři i dobrovolní pracovníci) 

jsou povinni aktivně působit proti užívání těchto látek, 

i. vykonávat svědomitě a řádně funkce v orgánech Spolku, do nichž byli zvoleni, 

j. oznamovat Výkonnému výboru Spolku bez zbytečného odkladu změnu svých údajů 

vedených v seznamu členů. 

 
Článek V. 

Zánik členství 

Členství ve Spolku zaniká: 

a. vyloučením,  

b. vystoupením, 

c. vyškrtnutím, 

d. úmrtím člena - fyzické osoby. 

 

Zánikem členství vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím nezaniká povinnost doplatit členský 

příspěvek nebo jiné částky dlužné Spolku.  

 
1. Členství ve Spolku může zaniknout vyloučením, pokud člen: 

a. opakovaně porušil povinností stanovené v čl. IV. těchto Stanov, 

b. závažným způsobem porušil kázeň ve Spolku,  

c. opětovně porušil kázeň v Spolku, ač byl již předtím pro její porušení písemně napomenut,  

d. jednal proti zájmu Spolku. 

Zánik členství ve Spolku vyloučením je účinné okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru o jeho 

vyloučení. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru v 

písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala nejbližší Valná 

hromada. 

 

2. Členství ve Spolku může zaniknout vystoupením, pokud člen tento svůj záměr oznámí Výkonnému 

výboru. Vystoupení je účinné ke dni tohoto oznámení. 

 

3. Členství ve Spolku může zaniknout vyškrtnutím, v případě, že se člen více než jeden rok neúčastní 

činnosti Spolku nebo neplatí členské příspěvky nebo přestoupí do jiného spolku, který je členem 

Českého veslařského svazu. O vyškrtnutí člena rozhoduje Výkonný výbor.   

 

 
 



 

Článek VI. 
Orgány Spolku 

 

Orgány Spolku jsou Valná hromada a Výkonný výbor. 

 
Článek VII. 

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Jejího jednání se mohou zúčastnit všichni členové 

Spolku, hlasovat však mohou pouze Členové s plným členstvím a Čestní členové. 

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor. Den, místo a čas konání a 

program jednání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně vyvěšením na nástěnce a na 

internetových stránkách Spolku nejméně jeden měsíc před termínem jednání Valné hromady. 

3. Valnou hromadu řídí Předseda, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený Předsedou. 

4. Vlastní průběh jednání Valné hromady může být blíže upraven v Řádu Valné hromady. 

5. K přijetí usnesení Valné hromady je nutná prostá většina hlasů přítomných Členů s plným 

členstvím a Čestných členů. 

6. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady zajišťuje na Valné hromadě zvolený zapisovatel. 

7. Ověření zápisu z Valné hromady provádí dva na Valné hromadě zvolení ověřovatelé zápisu. 

8. Valná hromada Spolku zejména: 

a. Přijímá nové členy za Členy s plným členstvím a právem hlasovat na Valné hromadě. 

b. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti Výkonného výboru. 

c. Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy Spolku a veškeré jejich změny. 

d. Projednává a schvaluje program činnosti Spolku na příští kalendářní rok. 

e. Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý rok a výhled hospodaření na 

nadcházející rok. 

f. Rozhoduje o veškerých transakcích s nemovitým majetkem Spolku, včetně jeho zatížení 

zástavním právem.  

g. Rozhoduje o zcizování (prodeji a darování) movitého majetku Spolku v pořizovací hodnotě 

nad 100 tis. Kč. 

h. Volí na dvouleté období členy Výkonného výboru a Předsedu z kandidátů navržených členy 

Spolku nebo Výkonným výborem. Předseda je vždy členem Výkonného výboru. 

i. Rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků  

j. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku. 

 



Článek VIII. 
Mimořádná Valná hromada 

 
1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada: 

a. jestliže o to písemně požádá alespoň třetina Členů s plným členstvím, 

b. jestliže o to požádá nadpoloviční většina členů Výkonného výboru, 

c.  jestliže o konání Mimořádné Valné hromady rozhodne Předseda. 

2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne, kdy 

nastala jedna z výše uvedených možností v bodě 1. 

3. Mimořádná Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. VII. 

         těchto Stanov. 

Článek IX. 
Výkonný výbor 

 
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a 

         těmito Stanovami v období mezi konáním Valných hromad. 

2. Za Výkonný výbor jedná Předseda, případně jím zmocněný člen Výkonného výboru. 

3. Členy Výkonného výboru a Předsedu volí přímo Valná hromada na dobu 2 let. Funkční období 

členů Výkonného výboru končí současně se zvolením nových členů Výkonného výboru. 

4. Výkonný výbor je složen z Předsedy a členů Výkonného výboru. 

5. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s 

ohledem na oprávněné zájmy Spolku. 

6. V případě odstoupení některého z členů Výkonného výboru, navrhne kooptaci nového člena 

Předseda. Funkční období kooptovaného člena Výkonného výboru končí s nejbližší Valnou 

hromadou, která dovolí chybějící členy Výkonného výboru. 

7. Schůze Výkonného výboru svolává Předseda, a to podle potřeby, nejméně však 10x v kalendářním 

roce. 

8. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. 

9. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí 

usnesení Výkonného výboru je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru. 

V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy. 

10. Výkonný výbor může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, 

případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu. Jednání Výkonného výboru je veřejné a 

mohou se jej zúčastnit všichni členové Spolku. 



11. Výkonný výbor je oprávněn k uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nemovitého majetku 

Spolku maximálně na dobu 14 dnů. Výkonný výbor je oprávněn k pronájmu movitého majetku 

Spolku maximálně na dobu 6 měsíců. Výkonný výbor je povinen hospodařit s finančními 

prostředky Spolku v rozsahu na Valné hromadě schváleného výhledu hospodaření. Veškeré 

závazkové vztahy je oprávněn uzavírat pouze v případě, že jsou kryty finančními prostředky 

Spolku nebo závazně přislíbenými dotačními prostředky. Výkonný výbor je oprávněn 

v mimořádných situacích změnit výhled hospodaření schválený Valnou hromadou, pouze však za 

dodržení podmínky uvedené v předchozí větě. Tuto změnu je povinen řádně zdůvodnit a 

dokladovat na nejbližší Valné hromadě. 

 
Článek X. 

Působnost Výkonného výboru 
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Spolku. 

2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě 

3.  Výkonný výbor Spolku zejména: 

a. Rozhoduje o přijetí Členů s částečným členstvím.  

b. Rozhoduje o vyloučení člena Spolku. 

c. Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku. 

d. Svolává Valnou hromadu. 

e. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady. 

f. Svolává mimořádnou Valnou hromadu. 

g. K zajištění sportovního výcviku zřizuje Výkonný výbor Trenérskou radu.  

h. Jmenuje a odvolává trenéry. 

i. Vede seznam členů v elektronické podobě v členění na členy s plným, částečným a 

čestným členstvím. Odpovídá za případné zneužití informací z tohoto seznamu a provádí 

změny v tomto seznamu dle rozhodnutí Výkonného výboru. Seznam členů, případně jeho 

výpis, bude členům Spolku zpřístupněn na jejich žádost. Výkonný výbor má dále právo 

zpřístupnit seznam členů spolkům, jichž je klub členem, jakož i státním orgánům, případně 

jiným institucím. 

j. Je zodpovědný za vedení účetnictví Spolku dle příslušné platné legislativy. 

k. Dohlíží na placení členských příspěvků a vymáhá jejich úhradu od členů. 

l. Řeší spory mezi členy klubu navzájem. 

 
Článek XI. 

Trenérská rada 



1. Trenérská rada je poradní orgán Výkonného výboru a tvoří ji aktivní trenéři, schválení Výkonným 

výborem. Trenérská rada se zabývá sportovní činností členů Spolku. 

2. V čele Trenérské rady stojí její předseda, který je jmenován Výkonným výborem a který řídí její 

činnost a Výkonnému výboru za její činnost odpovídá. 

3. Předseda trenérské rady se pravidelně účastní jednání Výkonného výboru a předkládá 

Výkonnému výboru k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výkonného výboru 

mohou být přizváni další členové Trenérské rady. 

4. Předseda trenérské rady schvaluje nominaci závodníků na jednotlivé závody. 

 
Článek XII. 

Majetek a zásady hospodaření Spolku 
1. Majetek Spolku tvoří movité a nemovité věci, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková 

práva.  

2. Majetkové zdroje tvoří zejména: 

a. movitý a nemovitý majetek Spolku, 

b. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a od jiných subjektů, 

c. příspěvky a jiné platby a dary členů, 

d. příjmy z dobrovolné činnosti organizované klubem, 

e. příjmy od sponzorů, 

f. příjmy ze sportovní a společenské činnosti. 
3. Hospodaření Spolku se řídí výhledem hospodaření schváleným Valnou hromadou. Po skončení 

účetního období zajistí Výkonný výbor včasné vypracování řádné účetní závěrky. Řádnou účetní 

závěrku schvaluje Valná hromada. Výkonný výbor je povinen spravovat majetek a finanční 

prostředky Spolku s péčí řádného hospodáře. 

4. Finančními prostředky v rámci výhledu hospodaření může disponovat Předseda příp. další 

Výkonným výborem pověřená osoba v rozsahu potřebném pro výkon této činnosti. 

5. Výkonný výbor je povinen zajišťovat řádnou inventarizaci majetku Spolku. 

6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanoveni 

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 11. 12. 2015 a nabývají 

účinnosti okamžikem schválení. 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, 

nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov. 

 

 

 

V Pardubicích dne 11. 12. 2015    Předseda spolku: 


