STANOVY
ČESKÉHO VESLAŘSKÉHO KLUBU PRAHA z.s.
Část I.
ZAKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. l
Název a sídlo
1. Spolek nese název Český veslařský klub Praha z.s. (dále jen „ČVK“ nebo „klub“).
2. Sídlem ČVK je Veslařský ostrov 59, Podolí, 147 00 Praha 4.
3. Spolek dále užívá neoficiální zkrácený název „ČVK Praha“, a to zejména pro označení
spolku v tištěných informačních materiálech, startovních a výsledkových listinách na
závodech, reklamních potiscích a pro doplnění symboliky ČVK na klubových dresech.
Čl. 2
Právní postavení, historie veslařského klubu
1. ČVK je spolkem coby korporací ve smyslu ustanovení §214 a násl. zákona č 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tj. právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném
příslušným soudem.
2. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost
vykonává na území České republiky v souladu s jejím právním řádem.
3. ČVK je pokračovatelem stejnojmenného veslařského klubu (oddílu) založeného na
ustavující schůzi dne 25. listopadu 1905 v Praze a hlásí se k jeho odkazu a tradicím tak,
jak se tento klub (oddíl) vyvíjel během celé své historie, včetně období, kdy po roce 1948
existoval nesamostatně, jako součást větších tělovýchovných organizací. Takto ČVK
vykonává svou aktivní sportovní činnost nepřetržitě od roku 1905.
4. Před vznikem ČVK, jako samostatného spolku, tj. před odštěpením ze spolku SPORTOVNÍ
KLUBY PRAHA 4 z.s. IČO 00542041, sídlem Děkanská vinice I 987/5, Nusle, 140 00 Praha
4, které proběhlo na základě projektu rozdělení odštěpením, fungoval Český veslařský klub
Praha v rámci vnitřního uspořádání spolku SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4, z.s, , jako tzv.
organický klub ČVK Praha, tj. jako oddíl veslování uvnitř spolku zaštiťujícího více
sportovních oddílů.
5. ČVK se může dále sdružovat a vstupovat do smluvních vztahů s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami. Takto ČVK muže být zejména členem dalších organizací, jako například
Českého svazu tělesné výchovy (dále „ČSTV“), Českého veslařského svazu (dále ČVS),
Pražského veslařského svazu (dále „PVS“), případně dalších.
Čl. 3
Poslání a účel
1. Hlavním posláním, resp. účelem ČVK je provozování, rozvoj a propagace veslařského
sportu a vytváření optimálních podmínek pro své členy všech věkových kategorií a
výkonnostních tříd, aby se na půdě ČVK mohli věnovat veslování a v rámci toho zdravě
sportovat, rozvíjet svou tělesnou i psychickou zdatnost a při respektování zásad „fair play“
dosahovat co nejlepších sportovních úspěchů. V souladu s hlavním posláním, resp. účelem
věnuje ČVK mimořádnou pozornost náboru a výchově mladých generací veslařů a

veslařek, jako základu pro rozvoj veslařského sportu i jako zdroj členské základny ČVK pro
další generace.
2. Vedle hlavního poslání, resp. účelu ČVK zaměřeného na sportovní činnost orientovanou na
veslařský sport, klade si ČVK za cíl vytvářet pro své členy přátelské klubové prostředí a
zázemí vhodné i pro trávení volného času a další doplňkové sportovní nebo společenské
kolektivní aktivity svých členů.
Čl. 4
Předmět činnosti
1. Hlavním předmětem činnosti ČVK jsou organizované sportovní a společenské aktivity
vedoucí k naplňování poslání, resp. účelu ČVK specifikovaného výše v článku 3 těchto
stanov. Jedná se zejména o tyto aktivity:
a. propagace veslařského sportu;
b. nábor mládeže a výcvik veslařů začátečníků;
c. veslařský trénink členů;
d. kondiční trénink a doplňkové sportovní aktivity pro zdraví a harmonický
tělesný rozvoj;
e. organizovaná účast na závodech a sportovních soutěžích;
f. pořádání nebo spolupořádání sportovních akcí;
g. pořádání pobytových tréninkových soustředění;
h. pořádání klubových nebo veřejných společenských akcí.
2. ČVK se s péčí řádného hospodáře stará o svůj majetek s cílem zejména vytvářet kvalitní
zázemí a dobré podmínky pro naplňování hlavního předmětu činnosti. Za tímto účelem
vykonává ČVK správní a hospodářské funkce organizované a řízené volenými funkcionáři,
které jsou zajišťovány buď dobrovolnou prací členů, nebo placenými zaměstnanci, nebo
jako služby poskytované jinými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů. Jedná
se především o tyto činnosti:
a. pořizování, evidence, správa a údržba nemovitého majetku;
b. pořizování, evidence, správa a údržba movitého majetku;
c. zabezpečení provozu sportovních zařízení a objektů v majetku nebo užívání
ČVK;
d. technické a organizační zajištění akcí a činností souvisejících s hlavním
předmětem činnosti;
e. účetnictví, správa finančních prostředků, daňová legislativa;
f. právní ochrana a prevence rizik.
3. Finanční prostředky na svůj provoz a činnost získává ČVK výběrem členských příspěvků
od svých členů, z dobrovolných darů od sponzorů, příjmem účelových dotací a grantů
z veřejných zdrojů a jako výnos z vedlejších výdělečných činností, jako jsou:
a. dlouhodobý pronájem části nemovitostí;
b. krátkodobé pronájmy klubových prostor (klubovna, bazén, posilovna, hřiště,
….);
c. pořádání sportovních akcí;
d. poskytování služeb (např. opravy lodí, půjčování sportovního vybavení, …);
e. reklamní akce;
f. prodej majetku.
4. Členové ČVK mohou na půdě ČVK provozovat i jiné činnosti, než které jsou specifikovány
v tomto článku, ale tyto nesmí být v rozporu s posláním, resp. účelem ČVK, nesmí omezovat

ostatní členy při výkonu hlavních činností a smí být prováděny pouze se souhlasem
správního výboru.

Část II
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Čl. 5
Druhy členství
1. Členství v ČVK je dobrovolné a je respektována zásada rovného zacházení se členy.
2. Rozlišují se následující druhy členství:
a) Definitivní člen;
b) Člen čekatel;
c) Čestný člen;
d) Člen stipendista;
e) Přispívající člen;
f) Kolektivní člen.
3. Není-li stanoveno jinak, členem (bez bližší specifikace) se rozumí člen definitivní, člen
čekatel, čestný člen, člen stipendista, přispívající člen i kolektivní člen.
Čl. 6
Definitivní člen
1. Definitivním členem ČVK se může stát každý, kdo splní tyto podmínky:
a) po dobu minimálně 3 let byl nepřetržitě členem čekatelem ČVK a plnil řádně své
povinnosti člena čekatele vyplývající z těchto stanov;
b) dosáhl věku minimálně 18 let;
c) podal správnímu výboru žádost o přiznání definitivního členství po splnění
podmínek uvedených v tomto odstavci výše pod body a) a b). Žádost musí
obsahovat jména minimálně tří ručitelů z řad stávajících definitivních členů, kteří
svým podpisem doporučí přijetí člena čekatele za definitivního člena a jsou
připraveni při projednávání jeho žádosti na valné hromadě vystoupit v jeho
prospěch;
d) valná hromada schválí nadpoloviční většinou přítomných členů oprávněných
hlasovat udělení definitivního členství žadateli na základě návrhu předloženého
valné hromadě správním výborem.
2. Definitivní členství vzniká tak, že správní výbor po obdržení písemné žádosti uchazeče o
udělení definitivního členství tuto žádost posoudí z hlediska splnění nutných podmínek
uvedených shora v odst. 1 tohoto článku, a pokud shledá, že nutné podmínky byly splněny,
předloží žádost k rozhodnutí na nejbližší následující valné hromadě. Na udělení
definitivního členství není právní nárok. Ve věci rozhodnutí o udělení či neudělení
definitivního členství je valná hromada naprosto svrchovaným orgánem. K rozhodnutí
valné hromady o neudělení definitivního členství nemusí být vyjádřen žádný konkrétní
důvod a proti rozhodnutí valné hromady v této věci nelze podat opravný prostředek.
Odmítnutý žadatel může žádat o udělení definitivního členství opakovaně, maximálně však
celkem třikrát. Rozhodnutí o udělení či neudělení nového definitivního členství se uvádí
v zápise z valné hromady. Nové definitivní členství se eviduje v matrice členů a oznamuje

ostatním členům vyvěšením sdělení na Klubové desce. Nově jmenovanému definitivnímu
členovi správní výbor vydá členský certifikát.
Čl. 7
Člen čekatel
1. Členem čekatelem ČVK se může za dodržení podmínek uvedených v tomto článku stát
každý zájemce o provozování veslařského sportu, jehož přihlášku do ČVK schválí správní
výbor ČVK. Aby správní výbor zahájil schvalování přijetí nového člena čekatele, musí být
splněny všechny tyto výchozí podmínky:
a) zájemce projeví aktivní zájem o veslování a podá správnímu výboru ČVK
písemnou přihlášku pro vstup do ČVK (u nezletilých je zároveň nutný podpis
zákonného zástupce na přihlášce);
b) zájemce je ve věkové kategorii, pro kterou je v dané době v ČVK organizován
výcvik pod vedením trenéra (tato podmínka neplatí pro dospělé osoby - veslaře,
kteří již umí veslovat natolik, aby mohli trénovat samostatně);
c) zájemce písemně potvrdí svůj souhlas s posláním ČVK a zaváže se dodržovat
stanovy a ostatní závazné provozní předpisy platné v ČVK;
d) zájemce je plavec schopný uplavat minimálně 100 m a doloží svou zdravotní
způsobilost k fyzicky náročnému veslařskému tréninku;
e) v případě nezletilých osob je nutnou podmínkou zdravotní způsobilost pro
veslařský sport potvrzená lékařem nebo čestným prohlášením zákonného
zástupce a závazek člena čekatele podřídit se disciplíně a tréninkovému režimu
pod vedením určeného trenéra.
2. Členství člena čekatele vzniká zaplacením členského příspěvku členem čekatelem poté,
co správní výbor schválí jeho přihlášku. Správní výbor je povinen rozhodnout o přijetí člena
čekatele do 60-ti dnů od podání přihlášky, jinak se má za to, že přihláška byla automaticky
schválena. Přijetí nového člena čekatele se oznamuje vyvěšením oznámení na Klubové
desce. Zájemce o přijetí za člena čekatele se může po podání přihlášky již účastnit
společných tréninků i před schválením přihlášky, pokud se na tom dohodne s trenérem své
kategorie, předsedou klubu nebo sportovním náčelníkem.
3. Na členství v ČVK není právní nárok. Správní výbor ČVK může přihlášku za člena čekatele
neschválit, přičemž zásadně tak učiní zejména v těchto případech:
a)

b)
c)

d)

zájemce byl již dříve z ČVK nebo jiného sportovního klubu vyloučen pro
porušování pravidel, zásad „fair play“, nebo za jiné závažné morální či
mravnostní delikty;
zájemce je v občanskoprávním sporu s ČVK, nebo s jinou organizací, jejíž je
ČVK členem;
zájemce nemá dobrou pověst, nebo jakkoliv vzniká obava, že by mohl
narušovat svým nevhodným chováním dobré vztahy v kolektivu ostatních členů
(členů čekatelů), nebo že by svým vystupováním a jednáním navenek mohl
poškozovat dobré jméno a kladný obraz ČVK v očích ostatní veřejnosti;
pokud je naplněn stav členské základny tak, že ČVK nemá volnou kapacitu pro
nové členy čekatele.

4. Pokud správní výbor přihlášku za člena čekatele zamítne, písemně to sdělí neúspěšnému
žadateli. Neúspěšný žadatel má pak možnost napsat písemné odvolání k rukám předsedy
klubu a na nejbližší schůzi správního výboru se zúčastnit osobního projednání svého
odvolání.

5. Pokud byl zájemce o přijetí za člena čekatele správním výborem odmítnut, novou přihlášku
za člena čekatele může podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne zamítnutí
předchozí přihlášky.
Čl. 8
Čestný člen
1. Titul “Čestný člen," resp. čestné členství může udělit valná hromada na návrh správního
výboru nebo kteréhokoliv člena komukoliv, především pak tomu, kdo:
a) je členem klubu nepřetržité 40 a více let, a/nebo
b) se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj klubu, a/nebo
c) vykonal příkladný sportovní nebo lidský čin.
2. Čestný člen má všechna práva a povinnosti jako definitivní člen klubu, avšak nemá
povinnost platit členské příspěvky.
Čl. 9
Člen stipendista
1. Správní výbor může udělit sociálně slabému definitivnímu členu (nebo členu čekateli) statut
člena stipendisty, pokud se jedná o některý z těchto případů:
a) jedná se o sportovně talentovaného definitivního člena (případně člena
čekatele), který ČVK ve své kategorii dobře reprezentuje;
b) jedná se o zasloužilého definitivního člena (případně člena čekatele), který se
dostal na přechodnou dobu do mimořádně svízelné situace.
2. Statut „člen stipendista“ se uděluje vždy maximálně na jeden rok. Udělení tohoto statutu
se může u jednoho definitivního člena (případně člena čekatele) opakovat. Členovi
stipendistovi stanoví správní výbor nižší členský příspěvek, případně jej zcela promine,
aniž by to mělo nějaký dopad do jeho členských práv a povinností. Přiznání statutu „člen
stipendista“ je podmíněno souhlasem osoby, která se má stát členem stipendistou.
Čl. 10
Přispívající člen
1. Přispívajícím členem se může za dodržení podmínek uvedených v tomto článku stát každý
zájemce o veslařský sport, který chce podporovat činnost ČVK, jehož přihlášku za
přispívajícího člena schválí správní výbor ČVK.
2. Přispívající člen je sympatizant a podporovatel činnosti klubu, který však sám osobně za
klub sportovně nesoutěží a nevyužívá zařízení a prostory klubu k vlastnímu sportování.
Proto jsou jeho členské příspěvky stanoveny výrazně nižší, než je tomu u členů čekatelů,
nebo definitivních členů.

Čl. 11
Kolektivní členství
1. Kolektivními členy ČVK mohou být jiné právnické osoby, které chtějí přispívat k naplňování
poslání ČVK, pokud podmínky jejich kolektivního členství schválí správní výbor.
2. Kolektivní členství vzniká na základě smlouvy, kterou je za ČVK oprávněn uzavřít správní
výbor a ve které jsou specifikovány vzájemné závazky a podmínky kolektivního členství.

Správní výbor je oprávněn takovou smlouvu uzavřít na dobu maximálně 1 roku. Uzavření
smlouvy o kolektivním členství na delší období než 1 rok, nebo opakované prodloužení
uzavřené smlouvy podléhá souhlasu valné hromady.

Čl. 12
Práva členů
1. Každý definitivní člen, který není v prodlení s placením členských příspěvků, a každý
čestný člen ČVK má právo zejména:
a) navštěvovat a užívat klubové prostory a majetek ČVK v souladu se stanovami a
klubovými řády;
b) účastnit se podle své způsobilosti sportovních podniků pod vlajkou a jménem klubu;
c) obracet se svými podněty, žádostmi, připomínkami nebo stížnostmi k jednotlivým
organům klubu a být informován o tom, jak s nimi bylo naloženo;
d) navrhovat správnímu výboru svolaní mimořádné valné hromady za stanovami daných
podmínek;
e) odvolávat se k valné hromadě proti rozhodnutím ostatních orgánu klubu;
f) pokud to schválí správní výbor, na vlastní odpovědnost vodit hosty do klubových
prostor v rozsahu daném provozním řadem;
g) účastnit se jednaní valné hromady;
h) hlasovat na valné hromadě;
i) volit orgány klubu a být do nich volen;
j) podávat návrhy na udělení čestného členství;
k) být podílníkem majetkového vyrovnání v případě zániku ČVK.
2. Člen čekatel má stejná práva jako definitivní člen uvedená v odstavci 1 tohoto článku pod
body a) až g), ale výslovně je stanoveno, že člen čekatel, nemá práva uvedená tam pod
body h) až k).
3. Člen stipendista, kterému byl statut stipendisty udělen jako definitivnímu členovi, má
práva jako definitivní člen a člen stipendista, kterému byl statut stipendisty udělen jako
členu čekateli, má práva jako člen čekatel.
4. Člen přispívající má tato práva:
a) v době, kdy jsou prostory klubu otevřeny, může vstupovat na pozemek ČVK a do
veřejně přístupných prostor budovy loděnice;
b) účastnit se sportovních a dalších akcí pořádaných ČVK, kde je účast přispívajících
členů správním výborem umožněna;
c) obracet se svými podněty, žádostmi, připomínkami nebo stížnostmi k jednotlivým
organům klubu a být informován o tom, jak s nimi bylo naloženo;
d) obracet se na správní výbor se žádostmi o informace týkající se činnosti klubu;
e) účastnit se jednání valné hromady (bez práva hlasovat).
5. Člen kolektivní má právě a pouze práva určená ve smlouvě, kterou je do ČVK za
kolektivního člena přijat.
Čl. 13
Povinnosti členů
1. Všichni členové ČVK (definitivní členové, členové čekatelé, čestní členové, přispívající

členové, členové stipendisté a členové kolektivní) jsou povinni zejména:
a) dodržovat stanovy klubu, klubové řady, usnesení valných hromad a závazná nařízení
a pokyny ostatních orgánů klubu;
b) řádně a včas platit členské příspěvky v jim příslušné výši a v terminech stanovených
valnou hromadou;
c) s péčí řádného hospodáře chránit a udržovat majetek klubu;
d) při zániku členství vyloučením z důvodů nezaplacení členských příspěvků uhradit klubu
dlužné členské příspěvky včetně příslušenství;
e) dbát dobré pověsti a zájmů ČVK;
f) při sportovní přípravě, závodní činnosti i ve vztazích k ostatním vystupovat v duchu „fair
play“;
g) při sportovní přípravě a závodní činnosti respektovat závazné předpisy organizací,
jichž je ČVK členem (například řády a pravidla vydávaná pro své členy Českým
veslařským svazem);
h) sdělit správnímu výboru adresu svého trvalého bydliště a svou korespondenční adresu
a tyto informace udržovat v aktuálním stavu (neprodleně hlásit případné změny).
Čl. 14
Zánik členství
1. Členství fyzických osob v ČVK zaniká:
a) výpovědí členství ze strany člena;
b) vyloučením člena ze strany ČVK;
c) smrtí člena;
d) zánikem ČVK.
2. Kolektivní členství právnických osob v ČVK zaniká:
a) uplynutím doby sjednané ve smlouvě;
b) odstoupením od smlouvy z důvodů neplnění sjednaných podmínek;
c) zánikem právnické osoby;
d) zánikem ČVK.

ČI. 15
Výpověď členství
1) Člen klubu může své členství v ČVK vypovědět písemnou vypovědí doručenou správnímu
výboru. Výpověď je účinná jejím doručením. Výpověď lze vzít zpět pouze se souhlasem
správního výboru.
ČI. 16
Vyloučení člena
1) Rozhodnutím správního výboru může být vyloučen člen, který:
a) je více než půl roku v prodlení se zaplacením členských příspěvků nebo úroků z
prodlení za pozdní zaplacení členských příspěvků a nezjedná nápravu ani
v náhradní 30-ti denní lhůtě sdělené mu písemnou upomínkou na jeho
korespondenční adresu udanou v matrice členů, nebo
b) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodil majetek klubu a způsobil mu vážnou
škodu, nebo

c) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodil jméno a dobrou pověst ČVK, nebo
d) se hrubým způsobem provinil proti obecně uznávaným zásadám lidského chovaní
nebo zásadám fair play, a to i mimo rámec činnosti v ČVK, nebo
e) opakovaně nebo dlouhodobě se buď: dopouští méně závažného porušování i jiných,
výše v tomto článku zvláště neuvedených povinností člena a obecně uznávaných
zásad lidského chování nebo jeho chování v ČVK jinak vzbuzuje obavu z narušení
sportovní morálky a/nebo vztahů mezi členy, nebo
f) se stal členem jiného spolku (veslařského klubu), který je členem ČVS (Českého
veslařského svazu) a v barvách tohoto jiného veslařského klubu se účastní
veslařských sportovních soutěží.
2) Správní výbor rozhoduje o vyloučení člena kvalifikovanou třípětinovou většinou hlasů
všech členů správního výboru.
3) Pokud jde o důvody vyloučení podle odst. 1 písm. e), správní výbor před vyloučením
zpravidla učiní pokus o domluvu, pozve dotyčného na jednání správního výboru a projedná
s ním výhrady k jeho chování a jednání. Správní výbor tak může učinit i v případě dalších
důvodů vyloučení. Považuje-li to pak správní výbor na základě průběhu projednání a
postoje člena za účelné, může stanovit členovi v zápisu o projednání zkušební dobu
k nápravě (případně, zejména ve výjimečných případech jednorázových hrubých
přestupků, k tomu, aby dalším chováním prokázal, že šlo jen o ojedinělý exces). Délka
zkušební doby nepřesáhne jeden rok. Správní výbor může i během této zkušební doby
přijmout rozhodnutí o vyloučení člena.
4) Proti rozhodnutí správního výboru o vyloučení se může člen do jednoho týdne od
oznámení rozhodnutí správního výboru odvolat k valné hromadě, jejíž rozhodnutí je
konečné. Odvolání k valné hromadě se provádí dopisem doručeným předsedovi klubu.
Neodvolá-li se člen k valné hromadě, zaniká jeho členství ke dni oznámení rozhodnutí
správního výboru. Odvolá-li se člen k valné hromadě, je mu až do rozhodnutí valné
hromady pozastaveno členství, což znamená, že nemůže vykonávat nebo uplatňovat
jakákoli práva člena ČVK. Pokud valná hromada zvrátí rozhodnutí správního výboru, bude
členovi za dobu pozastaveného členství vrácena poměrná část zaplacených členských
příspěvků, resp. nebude po něm tato poměrná část členských příspěvků požadována.

Část III
ORGÁNY ČVK
Čl. 17
Orgány ČVK
1. Člen klubu se podílí na činnosti a správě ČVK přímo nebo prostřednictvím volených
orgánů. Podíl na činnosti a správě klubu vykonávané přímo členem a prostřednictvím
volených orgánů vyplývá ze stanov a jednacího řádu.
2. Orgány ČVK jsou:
a)
valná hromada;
b)
správní výbor;
c)
předseda klubu;
d)
dozorčí rada.
3. Orgány klubu mohou k lepšímu zajištění své činnosti vytvářet pomocné orgány nebo
pracovní skupiny. Za činnost pomocného orgánu nebo pracovní skupiny odpovídá orgán,
který je zřídil.

Čl. 18
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Valná hromada je buď řádná, nebo
mimořádná. Na valné hromadě mají právo volit (hlasovat) definitivní členové ČVK a čestní
členové ČVK. Pokud je v tomto článku dále užíváno ve spojení s valnou hromadou
označení „člen“, je tím míněn člen oprávněný volit (hlasovat) na valné hromadě.
2. Řádnou valnou hromadu (také zvanou „výroční valná hromada“) svolává správní výbor
jednou za rok zpravidla v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolá správní výbor tehdy, když nastane jedna z těchto
situací:
a)
o svolání valné hromady rozhodne nadpoloviční většina členů správního
výboru;
b)
požádá-li o svolání valné hromady alespoň 20% členů z celkového počtu členů
ČVK oprávněných na valné hromadě volit (hlasovat);
c)
o svolání valné hromady správní výbor písemně požádá dozorčí rada.
4. Pokud o svolání valné hromady žádají správní výbor členové nebo dozorčí rada ve smyslu
odst.3, bodů b) a c) tohoto článku, děje se tak písemnou výzvou doručenou správnímu
výboru. Správní výbor je povinen svolat valnou hromadu do 60-ti dnů od obdržení výzvy.
Aby výzva byla platná, musí obsahovat tyto náležitosti:
(i) jména a podpisy žadatelů o svolání valné hromady;
(ii) předmět jednání valné hromady;
(iii) návrh programu valné hromady.
5. Svolání valné hromady provádí správní výbor vyhláškou, v níž bude uvedeno alespoň
místo, datum a hodina konání valné hromady a návrh programu jednání valné hromady.
Tato vyhláška musí být minimálně 1 měsíc před datem konání valné hromady uveřejněna
(vyvěšena) na klubové desce. Do programu jednání valné hromady budou kromě bodů
jednání uveřejněných na vyhlášce o svolání valné hromady zařazeny pouze a právě takové
další body, jejichž písemný návrh podepsaný minimálně deseti definitivními členy bude
doručen správnímu výboru nejpozději 10 dní před datem oznámeného konání valné
hromady. Minimálně týden před jednáním valné hromady musí být na klubové desce
zveřejněn (vyvěšen) konečný a úplný program valné hromady. Je nepřípustné, aby byl
program jednání valné hromady rozšiřován nad rámec konečného programu jednání
vyvěšeného týden před datem konání valné hromady.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů
klubu oprávněných hlasovat. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se do jedné
hodiny od oznámeného začátku jednání valné hromady sejde a do listiny přítomných
zapíše potřebný počet členů oprávněných volit (hlasovat) na valné hromadě. Členové
klubu se účastní jednání valné hromady osobně, když smluvní zastupování člena na
jednání valné hromady není dovoleno. Průběh jednání valné hromady se řídí Jednacím
řádem, jehož schválení je ve výlučné pravomoci valné hromady.
7. Nesejde-li se potřebná nadpoloviční většina členů do jedné hodiny po oznámeném začátku
konání valné hromady svolané v souladu s těmito stanovami, považuje se valná hromada
za neusnášeníschopnou a správní výbor ji rozpustí s tím, že zároveň vyhlásí termín konání
náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se může uskutečnit nejdříve za 10 dní
ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a oznámení o jejím konání musí
být po tuto dobu vyvěšeno na Klubové desce. Program jednání náhradní valné hromady je
stejný, jako byl program jednání původní rozpuštěné valné hromady.

8. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud počet přítomných členů
oprávněných volit (hlasovat) je alespoň 15 osob.
9. Pokud by z jakéhokoliv důvodu přestal správní výbor plnit své povinnosti a odmítal, nebo
z jakýchkoliv důvodů nemohl svolat a řídit jednání valné hromady, může valnou hromadu
na základě většinového rozhodnutí dozorčí rady mimořádně svolat a řídit předseda dozorčí
rady. Pokud by nefungoval ani předseda dozorčí rady, může valnou hromadu svolat a řídit
mimořádně také mimořádný pověřenec členské základny, pokud jej k tomu svým podpisem
zmocní alespoň 20% z celkového počtu členů oprávněných volit (hlasovat) na valné
hromadě.
10. Do výlučné pravomoci valné hromady (náhradní valné hromady) patří tato rozhodnutí, pro
jejichž schválení je nutná nadpoloviční většina hlasů členů oprávněných volit (hlasovat),
kteří jsou přítomni na jednání valné hromady, a to:
a) volba a odvolávání předsedy klubu, členů správního výboru a dozorčí rady;
b) schválení zprávy o hospodaření za minulý rok;
c) schválení rozpočtu hospodaření na aktuální rok;
d) schválení odměn pro předsedu klubu, členy správního výboru a dozorčí rady
za výkon jejich funkce;
e) stanovení výše členských příspěvků;
f) rozhodnutí o odvoláních členů proti rozhodnutím správního výboru;
g) rozhodnutí o návrzích správního výboru a dozorčí rady předložených valné
hromadě;
h) rozhodnutí o návrzích předložených k projednání členy ČVK (je povinna řešit
návrhy, jejichž zařazení do programu jednání podpoří svým podpisem alespoň
10 členů oprávněných volit);
i) rozhodnutí o vstupu nebo vystoupení ČVK do (z) jiných organizací, spolků nebo
sdružení;
j) rozhodnutí o vzniku definitivního členství dle čl. 6 stanov;
k) rozhodnutí o uplatnění náhrady škody ve smyslu čl. 23 odst. 1 stanov
l) schválení udělení čestného členství;
m) schválení mimořádných ocenění, odměn a věcných darů udělených členům za
zásluhy o ČVK, nebo za mimořádné sportovní výsledky v barvách ČVK;
n) schválení sponzorských darů poskytovaných ze strany ČVK třetím osobám;
o) schválení Jednacího řádu valných hromad;
p) schválení podpisového řádu ČVK.
11. Do výlučné pravomoci valné hromady (náhradní valné hromady) patří tato rozhodnutí, pro
jejichž schválení je nutná 2/3 většina hlasů členů oprávněných hlasovat, kteří jsou přítomni
na jednání valné hromady:
a) změna stanov;
b) prodej nemovitého majetku nebo jeho zatěžování věcnými břemeny, zástavními
právy či jinými právy třetích osob;
c) ukončení činnosti - zániku a s tím související ustavení likvidačního výboru a
volba resp. odvolávání členů likvidačního výboru, rozhodnutí o schválení
závěrečného vyúčtování.

Čl. 19
Správní výbor
1. Správní výbor je statutárním a výkonným orgánem ČVK, který řídí provoz ČVK a dohlíží
na dodržování stanov a usnesení valných hromad. V době mezi valnými hromadami je
nejvyšším orgánem ČVK. Správní výbor je volen valnou hromadou na dobu čtyř let.
Opětovné zvolení je možné. Za svou činnost je správní výbor odpovědný valné hromadě.
2. Do pravomoci správního výboru patří rozhodování o všem, co nespadá do výlučné
pravomoci valné hromady. Správní výbor takto zejména:
a) řídí a organizuje běžnou činnost klubu;
b) v rámci rozpočtu schváleného valnou hromadou:
i) uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci ČVK a rozhoduje o výši jejich
odměn za vykonanou práci;
ii) uzavírá smluvní vztahy s cizími právními subjekty, jejichž prostřednictvím
provádí zejména opravy a údržbu majetku, zajišťuje provoz klubu a služby
nutné pro zajištění aktivit klubu v souladu s naplňováním jeho poslání, resp.
účelu;
iii) provádí nákupy a prodeje movitého majetku;
c) vykonává usnesení valné hromady;
d) svolává valnou hromadu;
e) připravuje zprávu o činnosti klubu pro valnou hromadu;
f)

projednává zprávu dozorčí rady překládanou valné hromadě a připravuje
vyjádření k ní;

g) připravuje k projednání před valnou hromadou návrh rozpočtu na další období;
h) připravuje program valné hromady;
i)

rozhoduje o vzniku členství členů čekatelů;

j)

vede matriku členů klubu, vydává průkazy člena klubu;

k) uděluje členům statut „člen stipendista“;
l)

rozhoduje o vyloučení člena dle čl. 16 stanov;

m) schvaluje jednací řád správního výboru;
n) schvaluje obecně platné vnitřní předpisy závazné pro všechny členy klubu, jako
například: Odpovědnostní a podpisový řád, Lodní řád, Domovní řád a případně
další.
3. Správní výbor má 3 členy. Správní výbor může v době mezi valnými hromadami
rozhodnutím 2/3 většiny svých členů kooptovat dalšího potřebného člena do správního
výboru, který musí být následné schválen na nejbližší valné hromadě.
4. Předsedou správního výboru je automaticky předseda ČVK volený přímo valnou hromadou
(dále jen „předseda“). Předseda svolává a řídí jednání správního výboru. Správní výbor
zasedá na řádné schůzi minimálně 1 x měsíčně. Způsob jednání a svolávání schůzí
správního výboru si správní výbor stanovuje sám prostřednictvím „Jednacího řádu
správního výboru“, který si na začátku svého funkčního období odsouhlasí.
5. Správní výbor rozhoduje o řešených otázkách hlasováním členů přítomných na řádně
svolané schůzi správního výboru. V případě rovnosti hlasů má předseda k dispozici
rozhodující druhý hlas.

6. Správního výbor zajišťuje běžný provoz klubu prostřednictvím pověřených funkcionářů,
kteří odpovídají za danou oblast svěřené legislativy, resp. za výkon činností, jimiž jsou
v rámci své funkce pověřeni. Jedná se zpravidla o tyto tradiční funkce:
a) sportovní náčelník;
b) hospodář;
c) lodní správce;
d) domovní správce;
e) pokladník;
f) matrikář.
7. Rozdělení funkcí dle předchozího bodu není závazné (funkce se mohou slučovat, nebo
ustavovat nové podle aktuální situace a to rozhodnutím správního výboru). Obvyklé je, aby
tyto funkce byly vykonávány především členy správního výboru. Výkonem některé
z takových funkcí může být pověřen i kdokoliv jiný, než člen správního výboru. Připouští
se též, že některé činnosti (funkce) mohou být zajištěny prostřednictvím zaměstnanců,
nebo jako placená funkce. Sestavení popisů práce a rozdělení odpovědností jednotlivým
členům správního výboru a pověřeným funkcionářům je věcí předsedy.
8. Správní výbor ze svého středu volí jednoho nebo dva místopředsedy, kteří zastupují
předsedu v případě jeho nepřítomnosti.

Čl. 20
Předseda klubu
1. Předsedu klubu a předsedu správního výboru ČVK v jedné osobě (dále jen „předseda“)
volí přímo valná hromada. Za předsedu nemůže být zvolena osoba, která nedosáhla
minimálně věku 21 let.
2. Předseda má vrcholné postavení v rámci správního výboru. Jedná za ČVK, jako jeho
vrcholný představitel. Rozsah oprávnění předsedy samostatně jednat za klub navenek a
rozhodovat je stanoveno v Podpisovém řádu ČVK.
3. Dojde-li při jednání valné hromady nebo správního výboru k rovnosti hlasů, je hlas
předsedy rozhodující.
4. Odstoupí-li předseda ze své funkce v průběhu volebního období, anebo nemůže-li
vykonávat svoji funkci ze závažných důvodů po dobu delší než 3 měsíce, může v
takovém případě do konce volebního období zvolit předsedu ze svého středu správní
výbor, pokud se jedná o období kratší než 6 měsíců. V případě, že do řádné valné
hromady zbývá více než 6 měsíců, je odstoupení (abdikace) předsedy důvodem pro
svolání mimořádné valné hromady.
Čl. 21
Dozorčí rada
1. Dozorčí radu volí valná hromada v počtu 3 členů na stejné období jako správní výbor. Do
dozorčí rady nemůže být volen člen, který je zároveň členem správního výboru. Úkolem
dozorčí rady je kontrolovat činnost správního výboru v průběhu volebního období,
upozorňovat jej na nedostatky v jeho práci a požadovat jejich nápravu. Dozorčí rada
zejména:
a) má právo nahlížet do veškerých dokladů týkajících se agendy správního výboru
a pořizovat si z nich kopie;
b) kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem ČVK;

c)
d)
e)

přijímá stížnosti členů na činnost správního výboru, prověřuje je a řeší je
jednáním se správním výborem;
vyjadřuje se k Výroční zprávě o hospodaření předkládané správním výborem na
valné hromadě;
předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě.

2. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává
jednání dozorčí rady a má právo účastnit se schůzí správního výboru. Dozorčí rada se
schází minimálně 1 x za tři měsíce a předseda dozorčí rady z tohoto jednání pořizuje zápis
podepsaný všemi účastníky, jehož kopii dává na vědomí předsedovi ČVK.
3. Pokud dozorčí rada shledá, že správní výbor neplní své povinnosti a na návrh dozorčí rady
odmítá svolat valnou hromadu, je předseda dozorčí rady oprávněn svolat na základě
většinového rozhodnutí dozorčí rady valnou hromadu sám.
4. Způsob jednání dozorčí rady je dán Jednacím řádem dozorčí rady, který si dozorčí rada
schválí pro své funkční období a dá je na vědomí správnímu výboru.

Část IV
JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ
Čl. 22
1. Jménem ČVK jedná ve všech věcech správní výbor coby statutární orgán, a to
prostřednictvím předsedy, který jedná samostatně ve všech věcech vyjma záležitostí
týkajících se nakládání s nemovitým majetkem ČVK, zejména jeho zcizování a zatěžování
(ve smyslu zřizování věcných břemen, služebností, práva stavby, zástavních práv a nájmu
trvajícího déle než 1 rok) a dále vyjma případů, kdy hodnota peněžitého plnění převyšuje
částku 50.000 Kč, u opakujícího se peněžitého plnění částku 100.000 Kč za období
kalendářního roku ve vztahu k jednomu externímu subjektu, kde jedná předseda spolu
s prvním místopředsedou, nebo druhým místopředsedou. V konkrétních záležitostech
může správní výbor udělit písemné pověření jednotlivým členům správního výboru, aby za
tento samostatně jednali.
2. Podpisování jménem ČVK se děje tak, že k vytištěnému, vypsanému nebo jinak
vyznačenému názvu ČVK připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením celého jména a
funkce předseda, případně ve věcech shora uvedených předseda a první místopředseda
správního výboru. Každému podpisu dokumentu, kterým vznikají, nebo mohou vzniknout
ČVK závazky, musí předcházet schválení správním výborem, nebo valnou hromadou
podle toho, do čí kompetence rozhodnutí dané podepisovaným dokumentem spadá. Platí,
že správní výbor je oprávněn rozhodnout o všech záležitostech, které nejsou stanovami
nebo Jednacím řádem valné hromady výslovně vyhrazeny valné hromadě.
3. Zaměstnanci ČVK, členové pověření výkonem funkcí v orgánech ČVK a případně další
osoby jsou oprávněni jednat a podepisovat jménem ČVK také na základě a v rozsahu
speciálního zmocnění uděleného jim správním výborem, nebo na základě oprávnění
daného vnitřním předpisem, který byl schválen správním výborem (Odpovědnostní a
podpisový řád). Takto lze stanovit výjimky z obecného pravidla daného odstavcem č. 2
tohoto článku.

Část V
HOSPODAŘENÍ ČVK
Čl. 23
Odpovědnost za hospodaření
1. Za plnění zákonných povinností ČVK, jako samostatného právního subjektu a za řádné
hospodaření s majetkem je odpovědný statutární orgán (zejména pak předseda vzhledem
k jednatelskému oprávnění v rozsahu své pravomoci a odpovědností daných stanovami
nebo schválenými vnitřními předpisy (řády). Ve stejném rozsahu jako předseda odpovídají
za plnění jim svěřených záležitostí rovněž ti členové správního výboru, kteří mají v dané
věci schválené pověření ad hoc ve smyslu ustanovení článku 22 odst. 1 stanov.
V konkrétních případech pověření určitou činností nebo úkolem odpovídají i další členové
nebo další pověřené osoby. Za škody vzniklé ČVK v důsledku porušení povinnosti jednat
s péčí řádného hospodáře nese odpovědná osoba odpovědnost, a to úměrně svému
zavinění. Ze strany ČVK může být vůči odpovědné osobě nárokována náhrada škody, a to
i po skončení jejich funkčního období. O uplatnění náhrady škody rozhodne valná
hromada.
2. Dozorčí rada včele s předsedou dozorčí rady má vzhledem k hospodaření správního
výboru a předsedy kontrolní povinnost. V případě, že by dozorčí rada nevykonávala řádně
své povinnosti a došlo k hrubému porušování závazných pravidel hospodaření, nebo
zneužívání pravomocí a tím poškozování ČVK v rozsahu, v jakém tomu při řádném výkonu
svých povinností dozorčí rada mohla reálně zabránit nebo předejít, může být ze strany
ČVK, na základě rozhodnutí valné hromady i po předsedovi a členech dozorčí rady
požadována náhrada vzniklé škody, úměrně jejich zavinění.

Část VI
KLUBOVÉ SYMBOLY
Čl. 24
Klubové barvy a vlajka
1. Klubové barvy ČVK jsou bílá a červená.
2. Vlajka ČVK je bílá s červeným úhlopříčným pruhem vedeným z levého spodního rohu do
pravého horního rohu s bílým nápisem " Č V K ". Mezi jednotlivými písmeny jsou tečky v
osové linii písmen a před a za tímto nápisem jsou vyobrazeny tři bíle lipové listy (příloha
č.1 stanov).
3. Lopatky vesel jsou bílé.
Čl. 25
Závodní úbor – klubové dresy
1. Závodní dresy jsou červenobílé a používají se na nich nápisy a motivy lipových listů jako
na klubové vlajce. Aktuální provedení dresů a způsob jejich používání schvaluje správní
výbor.

Část VII
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
ČI. 26
Vznik členství při založení spolku odštěpením ze spolku SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4
z.s.
1.

Definitivním členem se stane:
a.

osoba, která je v čl. 26 odst. 5 těchto stanov uvedena, jako člen správního výboru;

b.

osoba, která je v čl. 26 odst. 6 těchto stanov uvedena jako člen dozorčí rady;

c.

osoba, která byla v době před založením, resp. vznikem spolku odštěpením ze
spolku SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 z.s., IČO 00542041, sídlem Děkanská
vinice I 987/5, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „SKP 4“) v rámci vnitřního
uspořádání SKP 4 plnoprávným členem v organickém klubu ČVK Praha
(„plnoprávným členem“ se rozumí ten člen, který byl dle stanov organického klubu
ČVK Praha oprávněn hlasovat na valné hromadě klubu ČVK Praha).

2.

Členem čekatelem se stane každá osoba, která byla v době před založením, resp.
vznikem spolku odštěpením ze spolku SKP 4 v rámci vnitřního uspořádání SKP 4 členem
čekatelem v organickém klubu ČVK Praha.

3.

Čestným členem je každá osoba, které bylo před založením, resp. vznikem spolku
odštěpením ze spolku SKP 4 v rámci vnitřního uspořádání SKP 4 čestné členství
v organickém klubu ČVK Praha valnou hromadou organického klubu ČVK Praha uděleno.

4.

Přispívajícím členem se stane každá osoba, která byla v době před založením, resp.
vznikem spolku odštěpením ze spolku SKP 4 v rámci vnitřního uspořádání SKP 4
přispívajícím členem v organického klubu ČVK Praha.

5.

Prvními členy správního výboru jsou:
 Josef Blecha, nar. 29. 4. 1944, bytem: Praha 10, Strašnice, Na Výsluní 2306/18, PSČ
100 00 (předseda);
 Tomáš Polanecký, nar. 27. 6. 1958, bytem: Praha 4, Komořany, Okružní 2192/8 (1.
místopředseda);
 Ing. Jaroslav Heran, nar. 4. 1. 1965, bytem: Praha 4, Michle, Na Záhonech 847/18, PSČ
141 00 (2. místopředseda).

6. Prvními členy dozorčí rady jsou:
 Zdeněk Rys, nar. 29. 10. 1942, bytem Praha 4, Za mlýnem 1565/31, PSČ 147 00;
 Karel Fryš, nar. 20. 7. 1984, bytem Praha 4, Kamýk, Otradovická 729/7, PSČ 142 00;
 Radko Šabata, nar. 26. 6. 1943, bytem Praha 10, Uhříněves, Přátelství 492/41, PSČ
104 00.

Část VIII
ZÁNIK ČVK
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 27
Zánik ČVK
1. Zánik ČVK nastane:
a) pokud tak rozhodne usnášeníschopná valná hromada 2/3 většinou hlasů všech
přítomných členů oprávněných hlasovat;

b) pokud bude insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku ČVK
s prohlášením konkursu na jeho majetek a ČVK nebude moci nadále naplňovat
svůj účel;
c) pokud se v průběhu tří let nebude ani jednou konat usnášeníschopná valná
hromada;
d) pokud se do 9-ti měsíců nepodaří obsadit a valnou hromadou potvrdit funkci
předsedy poté, co stávající předseda předal správnímu výboru svou abdikaci;
e) pokud nemá déle než dva roky správní výbor schopný usnášet se;
f) pokud nastane jiná skutečnost, s níž zánik spolku spojuje zákon.
2. Nastane-li riziko některé ze situací uvedených v odstavci 1 tohoto článku, je předseda
povinen svolat mimořádnou valnou hromadu a pokusit se situaci řešit. Pokud předseda
takto nekoná, nebo nemůže konat, přechází tato povinnost na místopředsedu správního
výboru a dále na předsedu dozorčí rady.
3. Pokud již nastal jeden z důvodů zániku ČVK uvedený v odst.1 tohoto článku, je statutární
orgán ČVK, případně jiná osoba k tomuto oprávněná, povinna svolat valnou hromadu,
která bude jednat o likvidaci. Pokud důvodem rozpuštění je neschopnost uspořádat
usnášeníschopnou valnou hromadu, pak při svolání náhradní valné hromady za účelem
projednání likvidace ČVK není nutnou podmínka minimální počet 15-ti účastníků, jak je pro
běžné náhradní valné hromady stanoveno v čl. 18 těchto stanov.
4. Při ukončení činnosti ČVK proběhne likvidace ČVK, jejímž účelem je vypořádání majetku
ČVK. Valná hromada popř. náhradní valná hromada svolaná ve smyslu předchozího
odstavce (dále jen „valná hromada rozhodující o likvidaci“) rozhodne o zrušení ČVK a
jeho vstupu do likvidace a jmenuje likvidační výbor. Likvidační výbor je nejméně tříčlenný,
přičemž počet členů Likvidačního výboru musí být vždy lichý. Členem likvidačního výboru
může být pouze člen ČVK oprávněný volit (hlasovat) na valné hromadě.
Ustanovení člena likvidačního výboru se prování volbou a nabývá účinnosti okamžikem, kdy
mu valná hromada rozhodující o likvidaci předá písemný pověřovací list, ve kterém
ho pověří k vypořádání majetku ČVK v souladu s právními předpisy a stanovami.
Valná hromada rozhodující o likvidaci může člena likvidačního výboru kdykoli odvolat.
Odvolání je účinné doručením členu likvidačního výboru.
Od okamžiku účinnosti ustanovení likvidačního výboru přechází působnost statutárního
orgánu jednat jménem ČVK v plném rozsahu na likvidační výbor. Likvidační výbor v rámci
majetkového vypořádání rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů o naložení
s věcmi, penězi a jinými majetkovými hodnotami ČVK a o úhradě jeho závazků, přičemž
provede tomu odpovídající právní úkony. Za likvidační výbor může právně jednat (činit
právní úkony) samostatně každý člen výboru. Je-li však pro právní úkon, který likvidační
výbor činí, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů likvidačního
výboru.
Od okamžiku účinnosti ustanovení likvidačního výboru dohlíží dozorčí rada na výkon
působnosti likvidačního výboru. Působnost a pravomoci dozorčí rady ve věcech dohledu
na výkon působnosti správního výboru podle čl. 21 stanov platí pro dohlížení na výkon
působnosti likvidačního výboru přiměřeně.
Likvidátor sestaví soupis jmění ČVK a zpřístupní jej všem členům v sídle spolku. Ke dni
skončení majetkového vypořádání sestaví likvidační výbor závěrečné vyúčtování a
předloží je valné hromadě rozhodující o likvidaci ke schválení. Valná hromada rozhodující
o likvidaci závěrečné vyúčtování schválí, je-li správné, úplné a provedené v souladu
s právními předpisy a stanovami; jinak uloží likvidačnímu výboru, aby pokračoval
v majetkovém vypořádání.
V případě, že valná hromada schválí závěrečné vyúčtování, rozhodne o naložení s
likvidačním zůstatkem, který z majetkového vypořádání vyplyne. Zůstatek, který vyplyne

z majetkového vypořádání, musí být rovnoměrně rozdělen mezi všechny členy ČVK
oprávněné hlasovat na valné hromadě dle čl. 18 odst. 1 stanov.
Dále likvidátor postupuje v souladu se zákonem a stanovami.
Čl. 28
Přílohy stanov
1. Nedílnou součástí těchto stanov jsou tyto přílohy:
a) Vyobrazení vlajky a klubových symbolů
Čl. 29
Závěrečná ustanovení
1. ČVK projevuje zájem stát se kolektivním členem spolku SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4
z.s., identifikační číslo 00542041, sídlem Děkanská vinice I 987/5, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 372
(dále jen „SK Praha 4“). ČVK souhlasí se stanovami SK Praha 4 a tímto žádá o přijetí do
SK Praha 4 jakožto kolektivní člen.
2. Veřejná oznámení a sdělení členům klubu provádějí orgány klubu vyvěšením informace
na klubové desce. Klubová deska je vývěska (nástěnka nebo zasklená vývěsková skříň)
označená nápisem „Klubová deska ČVK Praha“ umístěná při vstupu do budovy veslařské
loděnice. Osobní a důvěrná sdělení členům se zasílají poštou v listovní podobě nebo
v elektronické podobě na adresy uvedené členem v matrice ČVK.
3. Veřejné oznámení určené členské základně se má za řádně doručené všem členům,
pokud bylo vyvěšeno minimálně 3 týdny na klubové desce. Takto se například mimo jiné
svolává valná hromada.
4. Oznámení určené osobně konkrétnímu členovi se považuje za doručené, pokud bylo
odesláno elektronickou poštou na adresu uvedenou členem v matrice ČVK nebo pokud
bylo doručeno v písemné podobě na korespondenční adresu uvedenou členem v matrice
ČVK.
5. Matrika ČVK je neveřejný seznam členů vedený správním výborem, ve kterém jsou
evidována tato osobní data členů:
- jméno, příjmení a akademické tituly;
- rodné číslo;
- datum narození;
- datum přijetí za člena čekatele, definitivního člena, udělení čestného členství;
- adresa trvalého pobytu;
- korespondenční adresa;
- adresa elektronické pošty (pokud má člen e-mail);
- telefonní spojení (pokud má člen telefon).
6. Osobní složka člena ČVK je soubor osobních dat a dokladů vedených správním výborem
o členovi ČVK (členovi čekateli, čestném členovi, přispívajícím členovi, definitivnímu
členovi) i o bývalých členech. V osobní složce jsou u každého člena obsaženy tytéž údaje
jako v matrice ČVK a navíc tam mohou být další záznamy, jako zejména:
 historie působení člena v ČVK;
 záznamy o sportovní přípravě a sportovních výsledcích;
 korespondence týkající se člena;
 záznamy o podáních člena orgánům ČVK a o jejich vyřízení;




záznamy o přestupcích a disciplinárních řízeních;
záznamy o udělených odměnách nebo jiných oceněních.

7. Souhlas člena s vedením jeho osobních údajů v matrice ČVK a osobní složce člena ČVK
v rozsahu popsaném výše v odst.4 a 5 tohoto článku stanov je nutnou podmínkou pro
členství v ČVK. Má se za to, že každý člen přijetím svého členství dal tento souhlas. Data
a dokumenty obsažené v matrice ČVK a osobních složkách členů ČVK jsou k nahlédnutí
také dozorčí radě. Správní výbor a dozorčí rada nejsou oprávněni s těmito daty nakládat
jinak, než pro vnitřní potřebu ČVK a odpovídají za zajištění těchto dat tak, aby nemohla být
zneužita a sdělena dalším nepovolaným osobám.
8. Matrika ČVK jakožto neveřejný seznam členů i Osobní složka člena ČVK jsou vedeny
správním výborem, který do těchto dokumentů provádí zápisy a výmazy v návaznosti na
vznik či zánik členství člena v ČVK dle shora v těchto stanovách uvedených pravidel.
9. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.
10. Stanovy byly schváleny v rámci projektu rozdělení odštěpením na zasedání valné hromady
spolku SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 z.s. konaném na Veslařském ostrově v Praze 4 –
Podolí dne 21. 6. 2017.

V Praze dne 11. 9. 2017
…………………………………
Josef Blecha
předseda klubu

