
 

Stanovy Veslařského klubu Vajgar 

Čl. 1 

Název a sídlo 

Název: Veslařský klub Vajgar, z.s.     (dále též „klub“) 

Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Čl. 2 

Statut klubu 

1. Veslařský klub Vajgar je dobrovolným spolkem sportovců se sídlem 

v Jindřichově Hradci. 

2. Posláním Veslařského klubu Vajgar je všestranně podporovat rozvoj 

tělesné výchovy, sportu, zejména veslování a vytvářet podmínky pro 

činnost svých členů, zejména mládeže. 

3. Veslařský klub Vajgar je dobrovolným, politicky nezávislým spolkem, 

otevřeným pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na jeho poslání. 

Svoji činnost vyvíjí na demokratických zásadách.  

Čl. 3 

Cíl činnosti klubu 

Veslařský klub Vajgar: 

1. Hájí zájmy svých členů a spolupracuje se státními orgány a jinými 

organizacemi. 

2. Vytváří ekonomickou a materiální základnu pro činnost klubu. 

3. V zájmu všech členů zabezpečuje plnění jejich společenských potřeb a 

úkolů. 

4. Podle potřeb provozuje vedlejší hospodářskou činnost v souladu 

s obecně závaznými předpisy. 

 

 

 



 

Čl. 4 

Členství 

1. Členem Veslařského klubu Vajgar mohou být fyzické osoby starší 6 let, 

které souhlasí se stanovami a cíly sdružení. 

2. O přijetí za člena klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor 

klubu zvolený Valnou hromadou. 

3. Členství vzniká zaplacením klubových příspěvků.  

4. Členství zaniká: 

- Vystoupením člena klubu písemným oznámením výboru klubu 

- Úmrtím člena 

- Zrušením členství v klubu na základě rozhodnutí Valné hromady 

- Nezaplacením klubových příspěvků v termínu stanoveným výborem 

klubu 

- Zánikem sdružení 

5. Dokladem o členství je potvrzený registrační průkaz klubu výborem klubu 

6. Seznam členů vede výborem klubu pověřený člen, který provádí zápis 

nebo výmaz člena klubu bezprostředně po přijetí nebo zrušení členství 

7. Seznam členů není zpřístupněn. Seznam členů může být předkládán pro 

zajištění klubové činnosti např. pro zajištění dotací a darů, pro evidenční 

a statistické účely 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů klubu 

1. Člen Veslařského klubu Vajgar má právo: 

- Využívat veškeré zařízení ve vlastnictví klubu dle pravidel určených 

výborem klubu 

- Účastnit se jednání výboru klubu, pokud o to požádá  

- Volit orgány klubu 

- Být volen do orgánů klubu pokud je starší 18 let 

- Obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi, žádat o jejich 

vyjádření atd. 

2. Člen Veslařského klubu Vajgar má povinnost zejména: 

- Dodržovat stanovy klubu 

- Aktivně se podílet na plnění cílů klubu 



 

- Svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu 

- Platit klubové příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou 

- Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu 

Čl. 6 

Orgány klubu 

Orgány Veslařského klubu Vajgar jsou: 

1. Valná hromada 

2. Výbor klubu 

3. Předseda klubu (člen výboru klubu) 

4. Místopředseda klubu (člen výboru klubu) 

5. Revizní komise 

Čl. 7 

Valná hromada a organizace řízení klubu 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové klubu. 

3. Valnou hromadu svolává Výbor klubu podle potřeby, nejméně však 

jedenkrát ročně informací na klubové nástěnce 14 dní dopředu. 

4. Výbor klubu svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 

polovina členů klubu. 

5. Valná hromada klubu zejména: 

- Rozhoduje o změnách stanov klubu 

- Schvaluje úkoly klubu pro příslušné období 

- Stanovuje výši klubových příspěvků 

- Schvaluje výroční zprávu klubu 

- Schvaluje rozpočet klubu a roční závěrku klubu 

- Volí předsedu klubu a zároveň předsedu výboru klubu 

- Volí místopředsedu klubu a zároveň místopředsedu výboru klubu 

- Volí ostatní členy výboru klubu 

- Rozhoduje o počtu členů výboru klubu 

- Volí revizní komisi klubu a rozhoduje o počtu jejích členů 

- Rozhoduje o zrušení klubu 



 

6. Valná hromada klubu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech členů klubu s hlasovacím právem. 

7. Hlasovací právo mají jen členové starší 18 let. Členové mladší 18 let mají 

hlas poradní. 

8. Hlasovací právo nemá člen klubu starší 18 let, pokud není minimálně 3 

roky členem klubu. Tito členové mají hlas poradní. 

9. Každý člen klubu s hlasovacím právem má jeden hlas. Hlasy všech těchto 

členů jsou rovné. 

10. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, 

jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů 

s hlasovacím právem.  

11. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení klubu je přijato, jestliže pro něj 

hlasují alespoň čtyři pětiny všech členů klubu s hlasovacím právem. 

Čl. 8 

Výbor klubu 

1. Výbor veslařského klubu je výkonným orgánem sdružení, který za svou 

činnost odpovídá Valné hromadě. 

2.  Výbor řídí činnost klubu v období mezi zasedáními Valné hromady, 

nejdéle však 4 roční volební období. 

3. Členství ve výboru klubu vzniká volbou na Valné hromadě na základě 

návrhu některého ze členů klubu. 

4. Členem výboru klubu se může stát člen klubu starší 18 let. 

5. Výbor klubu má nejméně 5 členů. 

6. Výbor klubu svolává předseda klubu, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda, nejméně 8 x ročně. 

7. Výbor klubu zejména: 

- Volí ze svých členů ekonoma klubu 

- Volí ze svých členů pokladníka klubu 

- Volí ze svých členů tajemníka klubu 

- Koordinuje činnost klubu 

- Svolává Valnou hromadu 

- Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady 

- Rozhoduje o přijetí za členy klubu 

- Stanovuje splatnost klubových příspěvků 



 

- Schvaluje aktuální stav počtu členů klubu, jejich evidenci a pojištění 

- Schvaluje aktuální stav inventarizace majetku klubu 

8. K zajištění činnosti klubu může výbor zřídit pozici sekretáře klubu. 

9. Výbor klubu je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

členů výboru. 

10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

11. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu jednoho 

měsíce nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci 

výbor klubu nejdéle však na jeden měsíc, kdy je povinen svolat další 

valnou hromadu.  

Čl. 9 

Předseda klubu 

1. Předseda Veslařského klubu Vajgar naplňuje rozhodnutí výboru klubu a 

je statutárním zástupcem klubu, přijímá zaměstnance klubu do 

pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech klubu. Rozsah 

pravomocí předsedy klubu stanoví výbor klubu. 

2. Předsedu klubu volí Valná hromada klubu. 

3. Předseda klubu je zodpovědný za plnění rozhodnutí výboru klubu. 

4. Předseda klubu je zodpovědný za to, že klub vede účetnictví. 

5. Předseda klubu připravuje podklady pro jednání výboru klubu. 

6. Po dobu nepřítomnosti veškeré povinnosti a pravomoci předsedy klubu 

přebírá místopředseda klubu. 

Čl. 10 

Revizní komise klubu 

1. Revizní komisi volí Valná hromada klubu. 

2. Revizní komise nezávisle kontroluje činnost výboru klubu. 

3. Revizní komise navrhuje výboru klubu k projednání připomínky k činnosti 

klubu. 

4. Revizní komise slouží jako odvolací orgán pro stížnosti členů klubu. 

5. Revizní komise má minimálně dva členy z řad členů klubu straších 18 let. 

6. Členem revizní komise nesmí být člen výboru klubu. 



 

7. Zástupce revizní komise se může účastnit jednání výboru klubu, nemá 

však hlasovací právo. 

8. Zástupce revizní komise podává zprávu Valné hromadě klubu. 

Čl. 11 

Trenérská činnost klubu 

1. Trenérskou činnost mohou vykonávat pouze osoby pověřené výborem 

klubu. 

2. Trenér klubu musí být členem Veslařského klubu Vajgar.  

3. Trenér klubu musí být starší 18 let. 

4. Trenér klubu musí vlastnit trenérskou licenci A, B, C nebo prokázat 

dostatečnou schopnost toto vykonávat. 

5. Trenér klubu může ke své činnosti využívat asistenty. 

6. Trenér klubu naplňuje rozhodnutí výboru klubu, zodpovídá za své 

svěřence a za vybavení jemu svěřené výborem klubu. 

7. Trenér klubu může být členem výboru klubu i revizní komise. 

8. Trenér klubu rozhoduje o sportovní činnosti svých svěřenců. 

Čl. 12 

Zásady hospodaření klubu 

9. Veslařský klub Vajgar hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

10. Zdroji majetku jsou zejména: 

- Dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

- Výnosy majetku 

- Členské příspěvky 

- Dotace a granty 

- Příjmy z pronájmů 

11. Za hospodaření odpovídá výbor klubu, který každoročně předkládá Valné 

hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

12. Hospodaření klubu se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného 

Valnou hromadou. 

 

 



 

Čl. 13 

Majetek klubu 

1. Veslařský klub Vajgar má ve vlastnictví nemovitý majetek: 

- Budova loděnice č. p. 847/II, LV 9986 společně se zastavěná plocha 

nádvoří 1959/12, LV 9986, o výměře 835 m2  

- Budova bez č. p. garáž, LV 9986 společně se zastavěná plocha nádvoří 

1959/13, LV 9986, o výměře 34 m2 

- Budovu občanské vybavenosti bez č. p. sauna, LV 9986 společně se 

zastavěná plocha nádvoří 1959/14, LV 9986, o výměře 84 m2 

- Ostatní plocha 1959/2, LV 9986, o výměře 3758 m2 

2. Veslařský klub Vajgar má ve vlastnictví movitý majetek. Seznam majetku 

a jeho aktuální stav eviduje výbor klubu. Stav majetku je vždy součástí 

výroční zprávy o hospodaření klubu předkládanou Valné hromadě 

majetku schvaluje Valná hromada. 

3. Nabývání a pozbývání nemovitého majetku schvaluje Valná hromada 

čtyřmi pětinami všech členů klubu s hlasovacím právem. 

Čl. 14 

Budova loděnice 

1. Veslařský klub Vajgar stanovuje domovní řád pro provoz budovy 

loděnice. Domovní řád schvaluje Valná hromada klubu. Na dodržování 

domovního řádu dohlížejí všichni členové klubu. Případné nedodržování 

domovního řádu řeší výbor klubu. 

Čl. 15 

Byt v budově loděnice 

1. Veslařský klub Vajgar vlastní v budově loděnice byt. Pravidla pro 

pronajímání bytu schvaluje výbor klubu. Byt je pronajímán k bydlení. 

2.  Nájemce bytu je povinen platit nájemné. Výši nájemného stanovuje 

výbor klubu.   

3. Výbor klubu je povinen uzavírat nájemní smlouvu na dobu určitou bez 

nutnosti poskytnout náhradní bydlení. 



 

4. Nájemce bytu nesmí být členem výboru klubu, nesmí být ani členem 

revizní komise, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.  

Čl. 16 

Zánik klubu 

Veslařský klub Vajgar zaniká: 

1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo 

klubem na základě rozhodnutí Valné hromady. 

2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

3. Zaniká-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná 

hromada o způsobu majetkového vypořádání. 

4. Při zániku Veslařského klubu Vajgar a při majetkovém vypořádání má 

předkupní právo na movitý i nemovitý majetek Město Jindřichův Hradec. 

Čl. 17 

Závěrečná ustanovení 

1. Veslařský klub Vajgar může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat 

organizační a jednací řád Výboru klubu. 

2. Veslařský klub Vajgar má právo v souladu s cíli činnosti obracet se na 

státní orgány s peticemi. 

 

Schváleno Valnou Hromadou Veslařského klubu Vajgar dne 19. 1. 2015  

 


