
ČESKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ 

 

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto Zásady pro přijímání nových členů (dále jen „Zásady“) upravují přijímání nových členů (s 

výjimkou čestných členů) do Českého veslařského svazu (dále jen „ČVS“) v souladu s článkem 

III Stanov ČVS.  

 

2. Na přijetí za člena ČVS není právní nárok. K přijetí za člena ČVS musí žadatel o členství splnit 

podmínky stanovené Stanovami ČVS a těmito Zásadami.  

 

3. Řádným členem se veslařský klub/oddíl může stát po uplynutí zkušební doby dle čl. III, odst. 6 

Stanov ČVS. 

 

Čl. II 

Přijímání členů 

 

1. ČVS posuzuje, zda veslařský klub/oddíl bude ze strany ČVS přijat jako člen ČVS. 

 

2. ČVS může veslařský klub/oddíl přijmout za člena ČVS při současném splnění těchto 

podmínek: 

a. veslařský klub/oddíl prokáže, že je založen na demokratických zásadách, vyvíjí 

činnost v souladu se Stanovami ČVS a právními předpisy ČR; 

b. jedná se o subjekt zapsaný ve veřejném rejstříku; 

c. jedná se o subjekt vedoucí transparentní účetnictví; 

d. veslařský klub/oddíl prokáže, že má ke dni posuzování více než [10] aktivních 

členů; 

e. veslařský klub/oddíl existuje minimálně [__12 měsíců__]; 

f. veslařský klub/oddíl prokazatelně vede evidenci členské základny; 

g. veslařský klub/oddíl musí mít sídlo na území České republiky. 

 

3. ČVS při rozhodování o přijetí veslařského klubu/oddílu za člena ČVS současně posuzuje, zda 

veslařský klub/oddíl splňuje následující kvalifikační předpoklady: 

a. veslařský klub/oddíl má přístup k vodní ploše vhodné k veslování; 

b. veslařský klub/oddíl má objekt pro uložení lodí a vesel ve vlastnictví či 

dlouhodobém pronájmu ( min. 5 let ); 

 

4. Výše uvedené skutečnosti žadatel prokazuje zejména čestnými prohlášeními, stanovami, 

výpisem z veřejného rejstříku, výroční zprávou a účetní závěrkou a dalšími podklady, které si 

ČVS může vyžádat. 

 



5. ČVS může dle vlastního uvážení v ojedinělých případech upustit od požadavku splnění 

některých z podmínek uvedených v odstavci 2. a 3. tohoto článku. 

 

6. ČVS si vyhrazuje právo požadovat po veslařském klubu/oddílu splnění dalších podmínek a 

předložení dalších listin než uvedených v odstavcích 2. a 3. tohoto článku. Veslařský 

klub/oddíl bude o požadavku na splnění dodatečných podmínek písemně informován do 

[_30_] dní od podání žádosti o členství. 

 

7. Splnění podmínek dle tohoto článku posuzuje Předsednictvo ČVS. 

 

 

 

Čl. III 

Ostatní ustanovení 

 

1. O přijetí veslařského klubu/oddílu za člena ČVS rozhoduje na základě písemné žádosti 

veslařského klubu/oddílu doplněné příslušnými podklady dle těchto Zásad Valná hromada 

ČVS a Předsednictvo ČVS podle Stanov ČVS.  

 

2. Rozhodnutí ČVS dle předchozího odstavce nemusí být odůvodněno. Proti rozhodnutí Valné 

hromady ČVS nelze podat opravný prostředek.  

 

3. Veslařské oddíly mohou podat žádost o členství opakovaně, avšak nejvýše [__1x__] za [__5 

let__]. 

 

4. Tyto Zásady schválila Valná hromada ČVS dne [_10.4.2016_], a tímto dne vstoupily v platnost 

a účinnost. 

 


