
 

Výroční zpráva  
Český veslařský klub Pardubice, z.s.  

za rok 2016  
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 
31. 12. 2016 na základě vyhodnocení činnosti Českého veslařského klubu Pardubice, z.s. a její 
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady Českého veslařského klubu 
Pardubice, z.s v pátek 27. 1. 2017 od 18.00 hod. v Hotelu Staré Časy. 
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1. Obecné informace o organizaci                  
 

Český veslařský klub Pardubice,z.s. 

Cihelna – Areál vodních sportů 73, 530 09 Pardubice 

IČO:      15051358 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku:  L 548 u Krajského soudu v Hradci Králové   

Bankovní spojení:   FIO  PARDUBICE 

Číslo účtu:    2401125153/2010 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
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. 

  

3) Struktura organizace 

Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou Valná hromada a Výkonný výbor. 
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. 

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. 

4) Členská základna          

Český veslařský klub Pardubice, z.s. evidoval na konci sledovaného období 146 členů 
v následující struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Počet členů 44 39 49 
 

 

 



 

5) Hospodaření organizace  

Český veslařský klub Pardubice,z.s v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů města a kraje, příspěvků od ČVS.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 109 981,-Kč. Veškeré 
náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje 
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 
v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  

 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. 12. 

2016 na základě vyhodnocení činnosti Českého veslařského klubu Pardubice, z.s. a její 

jednotlivá ustanovení byla schválena Valnou hromadou Českého veslařského klubu 

Pardubice, z.s v pátek 27. 1. 2017 od 18.00 hod. v Hotelu Staré Časy. 

 
Schválil : Karel Kroulík - předseda ČVK Pardubice 
V Pardubicích 27. 1. 2017 
 


