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Článek 1 

Základní ustanovení 
 

 
1. Klub se nazývá plným názvem Veslařský klub BLESK, z.s. (dále také jen 

„klub“). Klub byl založen v roce 1879. V běžném písemném styku se užívá 
zkrácený název VK Blesk. 

2. Klub je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, založeným za účelem uspokojování cílů činnosti 
uvedených níže. 

3. Klub je současně akademickým sportovním klubem. 
4. Klub má sídlo na adrese Praha 4, Veslařský ostrov čp. 62, PSČ 147 00. 
5. Klub má přidělené IČO: 00540145. 
6. Klub je založen na dobu neurčitou, má v úmyslu vykonávat svou činnost 

trvale. 
 
 

Článek 2 
Cíle činnosti klubu 

 
1. Základním cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů 

členů o veslařský sport, udržování společenských styků mezi jeho členy a 
ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vyplývajících z činnosti klubu. 

2. K dosažení tohoto cíle vykonává klub zejména tyto hlavní činnosti: 
a) organizuje a zajišťuje sportovní výcvik členů na veslařských lodích a 

další s tím související sportovní činnosti, 
b) přihlašuje své členy k účasti na veslařských závodech v tuzemsku i 

zahraničí, 
c) pořádá vlastní veslařské závody, 
d) pořádá společenské akce pro své členy, 
e) dobrovolně se sdružuje a spolupracuje s jinými sportovními 

organizacemi.  
3. Klub může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo 
v hospodárném využití majetku klubu.  

 
 

 Článek 3 
Členství v klubu 

 
1. Členství v klubu je dobrovolné, je vázané na osobu člena a nepřechází na 

jeho právního nástupce. Na členství není právní nárok. 
2. Členem klubu se může stát za podmínek stanovených dále v těchto stanovách 

každý bezúhonný občan, který má českou státní příslušnost, nebo i cizí státní 
příslušník, který se na území ČR zdržuje v souladu s platnými právními 
předpisy, a který souhlasí s pravidly, kterými se řídí činnost klubu, uvedenými 
v těchto stanovách, případně v dalších dokumentech, které tuto činnost 
upravují. 
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3. Děti do 15 let se mohou stát členy klubu po předchozím písemném souhlasu 
rodičů nebo jejich jiného zákonného zástupce. 

4. Členové klubu jsou: 
a) čestní, 
b) řádní. 

5. Čestným členem může Valná hromada klubu jmenovat občana, který se zvlášť 
významným způsobem zasloužil o klub nebo o veslařský sport, a souhlasí se 
svým jmenováním čestným členem. Čestný člen má práva stanovená v čl. 4 
odst. 1 těchto stanov a povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 těchto stanov 
vyjma povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. e) těchto stanov. V případě, 
že čestný člen uhradí příspěvky dle čl. 5 odst. 1 písm. e) těchto stanov, má 
rovněž práva stanovená v čl. 4 odst. 2 těchto stanov. 

6. Řádným členem je člen, který platí roční klubový příspěvek ve výši stanovené 
Výborem klubu. 

7. Přihláška za člena klubu je písemná a předkládá se Výboru klubu. Výbor 
přihlášku člena projedná na nejbližším jednání; uchazeč o členství je přijat za 
člena klubu, vyjádří-li Výbor klubu s jeho členstvím souhlas. Výbor klubu si 
vyhrazuje právo přihlášku odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Nově přijatý 
člen je povinen uhradit členský příspěvek do 1 měsíce ode dne přijetí za 
člena. Výbor klubu může stanovit v opodstatněných případech úhradu 
klubového příspěvku i za kratší období. 

8. Členství v klubu zaniká: 
a) vystoupením člena z klubu, 
b) vyloučením člena z klubu, 
c) vyškrtnutím, 
d) úmrtím člena, nebo jeho prohlášením za mrtvého, 
e) zrušením klubu. 

9. Člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí doporučeným dopisem 
vystoupit z klubu s účinností vždy ke konci kalendářního roku. 

10. Člen může být vyloučen z klubu, pokud: 
a) závažným způsobem porušil kázeň v klubu, 
b) opětovně porušil kázeň v klubu, ač byl již předtím pro její porušení 

písemně napomenut,  
c) jednal proti zájmu klubu, 
d) závažným způsobem, nebo opakovaně porušil stanovy klubu. 
O vyloučení člena rozhoduje Výbor klubu, funkci odvolacího orgánu plní 
v souladu s čl. 7. odst. 5 písm. k) těchto stanov Valná hromada. 

11. Člen může být vyškrtnut, nezaplatil-li klubový příspěvek do 31.10., a to ani po 
předchozí písemné výzvě k úhradě; pro účely tohoto ustanovení se písemnou 
formou rozumí také elektronická komunikace. O vyškrtnutí člena rozhoduje 
Výbor klubu, funkci odvolacího orgánu plní v souladu s čl. 7. odst. 5 písm. k) 
těchto stanov Valná hromada. Z důvodů uvedených v tomto odstavci nemůže 
být vyškrtnut čestný člen. 

12. Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být příslušnému členovi doručeno 
osobně nebo doporučeně. 

13. Vyloučený nebo vyškrtnutý člen se může odvolat k nejbližší Valné hromadě.  
14. Zánikem členství vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím nezaniká 

povinnost zaplatit klubový příspěvek nebo jiné částky dlužné klubu. Výbor 
klubu může rozhodnout o jejich vymáhání soudní cestou. 
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Článek 4 
Práva členů 

 
1. Člen klubu má právo: 

a) účastnit se sportovní a společenské činnosti klubu, 
b) účastnit se Valné hromady, 
c) účastnit se veřejné schůze Výboru klubu, 
d) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy, 
e) mít na žádost přístup ke všem materiálům klubu, jako jsou zejména 

zápisy z jednání Výboru klubu, dokumenty týkající se hospodaření 
klubu apod., 

f) hlasovat, volit a být volen do Výboru klubu, za splnění níže uvedených 
podmínek, 

g) využívat výhod vyplývajících z členství v klubu, včetně práva používat 
označení, z něhož je patrné členství v klubu, 

h) být informován o činnosti klubu a využívat výhod plynoucích z členství v 
klubu. 

2. Právo hlasovat na Valné hromadě a volit na ní mají všichni členové podle čl.3 
odst. 4 od dovršení 18 let věku, pokud řádně a včas zaplatili klubový příspěvek 
a jiné uložené platby, právo být volen do Výboru klubu mají tito členové od 18 
let věku.  

 
 

Článek 5  
Povinnosti členů 

 
1. Člen klubu má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a další předpisy klubu, 
b) dodržovat rozhodnutí Valné hromady a Výboru klubu, 
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek klubu, 
d) plnit úkoly uložené rozhodnutím Valné hromady a Výboru klubu nebo 

při nich poskytovat potřebnou součinnost, 
e) řádně a včas platit klubový příspěvek a jiné uložené platby. Každý člen 

je povinen zaplatit stanovený klubový příspěvek pro daný kalendářní 
rok nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku, 

f) propagovat klub,  
g) dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat 

tak, aby nepoškodil dobré jméno a čest klubu, 
h) vědomě nepožívat žádných povzbuzujících a posilujících prostředků 

včetně všech druhů drogových a omamných látek. Zvolení funkcionáři 
klubu (členové Výboru klubu, trenéři i dobrovolní pracovníci) jsou 
povinni aktivně působit proti užívání těchto látek, 

i) vykonávat svědomitě a řádně funkce v orgánech klubu, do nichž byl 
zvolen, 

j) oznamovat klubu bez zbytečného odkladu změnu svých údajů 
vedených v seznamu členů, 
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k) zachovávat mlčenlivost o obsahu materiálů klubu, jež byly členovi 
zpřístupněny dle čl. 4 odst. 1 písm. e) těchto stanov, přičemž tato 
mlčenlivost neplatí vůči ostatním členům klubu. 

 
 

Článek 6 
Orgány 

1. Orgány klubu jsou: 
a) Valná hromada, 
b) Výbor klubu. 

 
Článek 7 

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Koná se vždy v prvním čtvrtletí 
kalendářního roku. Termín jejího konání určí a vyhlásí Výbor klubu nejpozději 
do 31.12. předchozího roku.  

2. Mimořádná Valná hromada může být svolána na žádost nejméně poloviny 
členů klubu s právem hlasovat s udáním předmětu jednání anebo ji může 
svolat Výbor klubu na základě vlastního rozhodnutí. V obou případech Výbor 
klubu má za povinnost informovat členy klubu o programu, který bude 
projednáván, včetně termínu konání mimořádné Valné hromady. Povinností 
Výboru klubu je uspořádat mimořádnou Valnou hromadu v nejkratším 
možném termínu. 

3. Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové klubu. 
4. Průběh Valné hromady upravuje Jednací řád.  
5. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změně stanov,  
b) schvaluje Jednací řád Valné hromady, 
c) projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu za minulý rok a 

schvaluje plán činnosti a rozpočet na příslušný rok, 
d) projednává zprávu externího auditora o hospodaření a vedení 

účetnictví za minulý rok,  
e) volí a odvolává předsedu klubu. Před volbou předsedy klubu přednese 

každý kandidát na předsedu své záměry a stanoviska k dalšímu 
sportovnímu a společenskému rozvoji klubu. Současně seznámí 
Valnou hromadu se svou kandidátkou na složení dalších členů Výboru 
klubu uvedených v článku 7, odst. 5, písm. f) těchto stanov, 

f) schvaluje členy Výboru klubu dle návrhu nově zvoleného předsedy 
klubu. Předseda klubu, zvolený pro dané funkční období, předkládá 
návrh kandidátky na tyto funkce: 
hospodář 
kapitán 
tajemník 
sportovně technický komisař 
správce budov 
lodní správce 
Předseda předkládá Valné hromadě návrh na obsazení všech ostatních 
funkcí Výboru klubu jako celku. Valná hromada může rozhodnout, že 
bude hlasovat o obsazení každé jednotlivé funkce zvlášť. V případě, že 
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některý předsedou navržený kandidát není zvolen, navrhne předseda 
Valné hromadě náhradníka. V případě, že ani náhradník navržený 
předsedou není Valnou hromadou zvolen, je kterýkoliv člen klubu 
oprávněn navrhnout na neobsazenou funkci Výboru klubu kteréhokoliv 
z přítomných členů klubu, který bude s volbou souhlasit. 

g) projednává a schvaluje odvolání jednotlivých členů Výboru klubu 
z funkce, 

h) jmenuje čestné členy klubu, 
i) rozhoduje o vstupu nebo členství klubu v jiných organizacích,  
j) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí Výboru klubu; podání 

odvolání k Valné hromadě nemá odkladný účinek, 
k) rozhoduje o zrušení klubu, způsobu jeho likvidace a způsobu naložení 

s likvidačním zůstatkem, 
l) schvaluje veškeré nakládání s nemovitým majetkem klubu, a to včetně 

všech smluvních závazků s nemovitým majetkem klubu spojených. 
6. Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů klubu s právem hlasovat. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů s právem hlasovat.  

7. Pro přijetí rozhodnutí dle článku 7, odst. 5, písm. a), k), l), těchto stanov je  
nutný souhlas 3/5 většiny přítomných členů klubu s právem hlasovat. 

8. Nesejde-li se v danou hodinu Valná hromada schopná přijímat usnesení ve 
smyslu článku 7, odst. 6 stanov, koná se za 20 minut na stejném místě a 
s týmž programem náhradní Valná hromada bez ohledu na počet přítomných 
členů. O věcech nezařazených na program původní Valné hromady se 
nemůže náhradní Valná hromada usnášet. Náhradní Valná hromada nemůže  
v žádném případě rozhodnout o usneseních dle čl. 7, odst.5, písm. a), k), l), 
stanov. 

9. Výbor klubu je povinen písemně pozvat čestné a řádné členy nejméně 30 dní 
před začátkem Valné hromady a současně ve lhůtě 30 dnů před konáním 
Valné hromady vyvěsit pozvánku s programem na informační tabuli před 
vchodem do loděnice klubu. V případě, že budou na programu jednání Valné 
hromady záležitosti dle článku 7, odstavec 5 písm. a), k), l), těchto stanov, 
musí toto být v pozvánce výslovně uvedeno. 

10. Písemné a odůvodněné návrhy členů klubu, které požadují zařadit na program 
jednání, musí být Výboru klubu předloženy nejméně 21 dní před Valnou 
hromadou. 

 
 
                                                              Článek 8 
                                                           Výbor klubu  
 
1. Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Za Výbor klubu jedná navenek 

předseda; k podepisování za Výbor klubu je oprávněn předseda společně 
s kterýmkoliv dalším členem Výboru klubu.  

2. Výbor klubu vykonává rozhodnutí Valné hromady, řídí veškerou činnost klubu 
v době mezi jednáními Valné hromady a rozhoduje o všech věcech, které nejsou 
vyhrazeny k rozhodování Valné hromadě nebo smírčímu soudu. Za svoji činnost 
odpovídá Valné hromadě. 

3. Funkční období členů Výboru klubu je zpravidla čtyřleté a kryje se s obdobím 
letních olympijských her. 
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4. Členství ve Výboru klubu je dobrovolné, nevyplývají z něho žádné finanční ani 
jiné požitky. 
 

5. Výbor klubu je sedmičlenný a skládá se z těchto členů: 
 předseda 
 tajemník 
 hospodář,  
 kapitán 
 správce budov 
 lodní správce  
 sportovně technický komisař. 

6. Výbor klubu zvolí na své první schůzi po volební Valné hromadě ze zvolených 
členů Výboru klubu místopředsedu. V případě, že Výbor klubu místopředsedu 
nezvolí, plní tuto funkci hospodář. 

7. Jednání Výboru klubu svolává předseda, resp. místopředseda nejméně jedenkrát 
za měsíc. Mimořádné jednání Výboru klubu může svolat předseda, požádají-li ho 
o to nejméně 4 členové Výboru klubu nebo na základě vlastního rozhodnutí. 

8. Výbor klubu je oprávněn přijímat usnesení jsou-li přítomni alespoň 4 členové 
Výboru klubu. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů Výboru klubu. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

9. Každý člen Výboru klubu může ukončit svoji funkci ve Výboru klubu podáním 
písemné rezignace. Jeho členství končí dnem, kdy jeho rezignaci projednal 
Výbor klubu. Na jeho místo Výbor klubu dočasně jmenuje jiného plně 
svéprávného člena klubu. Na nejbližší Valné hromadě klubu proběhne řádná 
volba na tuto funkci pro zbývající funkční období celého Výboru klubu. 

10. V čele Výboru klubu stojí předseda. V době jeho nepřítomnosti ho v celém 
rozsahu zastupuje místopředseda. 

11. K zajištění sportovního výcviku zřizuje Výbor klubu Trenérskou radu. 
12. Výbor klubu jmenuje a odvolává trenéry. 
13. Výbor klubu může pro zabezpečení odborných činností zřizovat příslušné 

komise. 
14. Výbor klubu vede seznam členů, zodpovídá za ochranu osobních údajů členů 

klubu před zneužitím. Výbor klubu vede seznam členů v elektronické podobě, 
provádí zápisy a výmazy, a to dle rozhodnutí Výboru klubu. Seznam členů, 
případně jeho výpis, bude členům klubu zpřístupněn na jejich žádost. Výbor 
klubu má dále právo zpřístupnit seznam členů spolkům, jichž je klub členem, 
jakož i státním orgánům, případně jiným institucím.  

15. Výbor klubu vede účetnictví klubu podle příslušné platné legislativy. 
16. Stanoví výši klubového příspěvku pro další rok a způsob jeho placení. 
 

 
 
 
 
 

Článek 9 
Trenérská rada 

 
1. Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři klubu, schválení 

Výborem klubu. Trenérská rada se zabývá sportovní činností členů klubu.  
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2. V čele Trenérské rady stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru klubu za ni 
odpovídá. 

3. Ve Výboru klubu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru klubu 
k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru klubu mohou 
být přizváni další členové Trenérské rady. 

 
                            
                       

Článek 10 
Rozhodování sporů 

 
1. Spory mezi členy klubu navzájem řeší tzv. smírčí soud, do něhož obě sporné 

strany zvolí po dvou svých důvěrnících, jímž předsedá pátý, důvěrníky 
společně zvolený. Stranami zvolení důvěrníci mohou být pouze členové klubu. 

2. Neshodnou-li se důvěrníci na osobě předsedy, zastává tuto funkci předseda 
klubu. 

3. O výsledku smírčího soudu informuje předseda smírčího soudu Výbor klubu. 
4. Proti rozhodnutí smírčího soudu se lze odvolat k Valné hromadě.  

 
 

 
Článek 11 

Majetek a zásady hospodaření klubu 
 

1. Majetek klubu tvoří movité, nemovité a nehmotné věci a finanční fondy, 
pohledávky a jiná majetková práva. Majetkové zdroje tvoří zejména: 

a) movitý a nemovitý majetek klubu, 
b) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a od jiných organizací, 
c) příspěvky a jiné platby a dary členů, 
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
e) příjmy z dobrovolné činnosti organizované klubem, 
f) příjmy od sponzorů, 
g) příjmy ze sportovní a společenské činnosti. 

2. Hospodaření klubu se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným 
Valnou hromadou. Po skončení účetního období zajistí Výbor klubu včasné 
vypracování řádné účetní závěrky. Řádnou účetní závěrku schvaluje Valná 
hromada. 

3. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat 
předseda klubu, hospodář, event. další Výborem klubu pověřená osoba v 
rozsahu potřebném pro výkon této činnosti. 

4. Výbor klubu je oprávněn v mimořádných situacích změnit rozpočet schválený 
Valnou hromadou. Tuto změnu je povinen řádně zdůvodnit a dokladovat na 
nejbližší Valné hromadě. 

5. Výbor klubu je povinen zajišťovat řádnou inventarizaci majetku klubu. 
6. Členové klubu neručí za dluhy klubu. 
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Článek 12 
Symbolika 

 
1. Znakem klubu je obdélník, rozdělený úhlopříčně z levého horního rohu do 

pravého dolního rohu na dvě pole, z nichž vrchní je světle modré se zlatým 
bleskem a spodní bílé s paží držící veslo. Vzor znaku je uložen v archivu VK 
Blesk a znázorněn níže. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 23.3.2015 a nahrazují 

v celém rozsahu stanovy schválené Valnou hromadou dne 24.11.2003.      
2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních 
ustanovení těchto stanov.   

3. Stanovy vstupují v platnost a účinnost okamžikem jejich schválení, tj. 
23.3.2015. 
 

 
 
 
 


