
3 

PŘÍLOHA č. 1 Seznam regat TJ Jiskra Otrokovice 

 

14.4 XIII. Mistrovství ČR na dlouhé dráze 2012 s mezinárodní účastí v Hoříně 

21.4. Jarní závody mládeže a dospělých v Brně 

28. - 29.4. Kontrolní závody reprezentační výběrů 2012 v Račicích 

12. - 13.5. Regata v Piešťanech 

19. - 20.5. Mezinárodní regata juniorů v Brně 

26. - 27.5. Veslařská regata s mezinárodní účastí v Hodoníně 

1. - 3.6. Primátorské osmiveslice 

9. - 10.6. Mistrovství oblasti Morava 

16.6. - 17.6. Mezinárodní Račická regata juniorů a U23  

29.6. - 1.7. Mistrovství ČR 2012 mladšího a staršího žactva, dorostu, mistrovství ČR 2012 

seniorů B s mezinárodní účastí v Račicích 

14. - 15.7. Mistrovství ČR juniorů a masters s mezinárodní účastí v Třeboni 

 25. - 26.8. Slovácká regata 2012 s mezinárodní účastí 

1.9. - 2.9. Mistrovství ČR seniorů 2012 s mezinárodní účastí v Račicích 

28. - 30. 9. MČR ve sprintu a Mistrovství ČR družstev a finále poháru ČR 2012 ve veslování 

6.10. Otrokovické sprinty 

 

Zdroj: místopředseda oddílu TJ Jiskra Otrokovice Ing. Jiří Kubíček 
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PŘÍLOHA č. 2 Seznam regat SVK Břeclav 

 

14. 4. XIII. Mistrovství ČR na dlouhé dráze 2012 s mezinárodní účastí v Hoříně 

21.4. Jarní závody mládeže a dospělých v Brně 

22.4. Jarní veslařská regata v Neratovicích 

28. - 29.4. Kontrolní závody reprezentační výběrů 2012 v Račicích  

12. - 13.5. Regata v Piešťanech  

19. - 20.5. Mezinárodní regata juniorů v Brně  

26. - 27.5. Veslařská regata s mezinárodní účastí v Hodoníně  

1. - 3.6. Primátorské osmiveslice  

9. - 10.6. Mistrovství oblasti Morava  

29.6. - 1.7. Mistrovství ČR 2012 mladšího a staršího žactva, dorostu, mistrovství ČR 2012 

seniorů B s mezinárodní účastí v Račicích 

14. - 15.7. Mistrovství ČR juniorů a masters s mezinárodní účastí v Třeboni 

18. - 19.8. Třeboňská regata s mezinárodní účastí 

25. - 26.8. Slovácká regata 2012 s mezinárodní účastí  

9.9. Regata v Šintavě 

28. - 30. 9. MČR ve sprintu a Mistrovství ČR družstev a finále poháru ČR 2012 ve veslování  

6.10. Otrokovické sprinty 

 

Zdroj: předseda oddílu SVK Břeclav František Pafkovič 
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PŘÍLOHA č. 3 Reklama na výstroji mužstva 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East West Publishing Compeny a 

East Publishing Praha. 172s.  ISBN 80-7219-010-5. 
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PŘÍLOHA č. 4 SWOT analýza 

 

 

 

 

 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 
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O: 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných stránek 

společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

T: Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé stránky. 

 

Zdroj: WIKIPEDIE. SWOT  [online]. [cit. 2012-04-23]. Dostupné  

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT  
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PŘÍLOHA č. 5 Stanovy Slováckého veslařského oddílu v Břeclavi 

 

Čl. l. 

 

1. Slovácký veslařský klub (dále jen SVK) je sportovní organizací, která sdružuje zájemce  

o veslařský sport. 

2. SVK má postavení právnické osoby. 

3. SVK sídlí v Břeclavi a je právním nástupcem bývalého SVK. (Navazuje na tradice). 

 

Čl. 2. 

 

1. Základním cílem činnosti SVK je vytváření podmínek a péče o rozvoj veslařského sportu 

v okrese Břeclav. 

2. K dosažení tohoto cíle plní zejména tyto úkoly: 

- vychází z potřeb svých členů a podmínek Českomoravského veslařského svazu, 

- jako člen ČMVS se aktivně účastní jeho sportovních a soukromých akcí jím pořádaných, 

- členem SVK se může stát i cizí státní příslušník. 

 

Čl. 3. 

 

1. Orgány Slováckého veslařského klubu jsou: 

- valná hromada členů, 

- výbor, 

- revizní komise, 

- hospodář. 

2. Valná hromada členů je nejvyšším orgánem SKV. Svolává jí minimálně jedenkrát ročně 

předseda SVK. Mimořádné zasedání musí být svoláno na základě žádosti nadpoloviční 

většiny členů s rozhodujícím hlasem. 

3. Valná hromada je tvořena členy SKV. Členem valné hromady může být každý člen. Hlas 

rozhodující - od 15 let. 

4. Valná hromada přísluší zejména: 

- schvaluje Stanovy SVK, jejich doplňky a změny, 

- schvaluje symboliku SVK, schvaluje základní předpisy SVK, 

- volí a odvolává předsedu a členy výboru SVK, 
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- volí a odvolává předsedu a členy revizní komise, hospodáře, 

- schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti svazu a schvaluje jejich plán a rozpočet na další 

období, stanoví výši členského vkladu - příspěvku pro příslušné období a způsob úhrady, 

- rozhoduje o vstupu do SVK jiných organizací, 

- plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru, 

- rozhoduje o zrušení SVK a způsobu likvidace a rozdělení majetku SVK. 

5. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem 

rozhodujícím. Nesejde-li se nadpoloviční většina, činí čekací doba jednu hodinu a je-li 

přítomna alespoň 1/3 členů, je valná hromada usnášeníschopná. Musí být řádně obeslána 

pozvánkami nejméně 10 dnů předem. 

6. Usnesení je přijato, jestliže se pro ni vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. 

7. V době mezi zasedáními valné hromady řídí činnost SVK sedmičlenný výbor. Jeho členy 

jsou předseda, místopředseda, pokladník a čtyři členové, voleni valnou hromadou. Způsob 

voleb - tajný.  

8. Výbor svolává předseda SVK zpravidla 1x měsíčně. Výbor SVK přijímá usnesení 

nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

SVK. 

9. Výbor SVK má zejména tuto náplň: 

- řídí činnost SVK mezi zasedáními valné hromady ve všech oblastech, které nejsou 

vyhrazeny valné hromadě SVK, 

- rozhoduje o pracovně - právním vztahu všech profesionálních pracovníků SVK, 

- stanoví rozsah zmocnění členů výboru SVK, pro činnost SVK vyplývající z právního 

postavení SVK a čs. právního řádu na území ČR, 

- zabezpečuje činnost SVK v souladu s úkoly stanovenými valnou hromadou SVK. 

10. V čele výboru SVK je předseda SVK, který zastupuje SVK navenek. Je oprávněn jednat  

a za SVK podepisovat ve všech věcech, jako statutární orgán. 

11. Funkční období je u výboru čtyřleté a je shodné s funkčním obdobím funkcionářů SVK. 

Volby do orgánů SVK jsou prováděny na řádném zasedání valné hromady SVK v souladu 

s platným volebním a jednacím řádem SVK. 

 

Čl. 4. 

 

1. Členství v SVK je dobrovolné. 

2. Členem se může stát od věku 10 let. 
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3. Čestnými členy SVK se mohou stát významné fyzické nebo právnické osoby, které  

se zvlášť významně zasloužily o veslařský sport. O čestném členství rozhoduje valná hromada 

delegátů SVK. Čestní členové SVK se mohou zúčastňovat jednání valné hromady SVK  

s hlasem poradním. 

4. Členství SVK vzniká registrací přihlášky a zaplacením základního členského podílu, 

obnovuje se ročně zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou SVK. 

O členství a registraci a dalších podmínkách rozhoduje výbor SVK a současně vyrozumí 

žadatele do 30 dnů od doručení žádosti SVK. 

5. Člen SVK má právo zejména: 

- aktivně se zúčastňovat činnosti SVK, 

- uplatňovat své návrhy, názory a kritiku, 

- vyžadovat informace o činnosti a hospodaření SVK, 

- zúčastnit se jednání orgánů SVK, jedná-li se o něm, 

- využívat výhody vyplývající z členství, 

- podílet se na prostředcích, které SVK obdrží k podpoře veslařského sportu, 

- volit a být volen do orgánů SVK a to od 18 let. 

6. Člen SVK má tyto základní povinnosti: 

- plnit úkoly uložené mu orgány SVK nebo poskytovat potřebnou součinnost, 

- šetřit, chránit a zvelebovat majetek SVK, 

- řádně, včas a ve stanovené výši hradit členský příspěvek, 

- dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno 

SVK, 

- dodržovat stanovy a další vnitrosvazové předpisy. 

7. Členství zaniká v SKV: 

- vystoupením člena z SVK, 

- vyloučením člena z SVK, 

- nezaplněním členského vkladu na příslušné období ve stanoveném termínu, 

- úmrtím člena, 

- zrušením členské právnické osoby, 

- zrušením SVK. 

8. Člen SVK může být vyloučen z SVK, pokud se závažným způsobem proviní proti 

stanovám SVK, čs. právnímu řádu nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností SVK. 

K vyloučení je zapotřebí 2/3 většiny hlasů členů valné hromady SVK. 

9. Při nezaplacení členského vkladu do 30.6. příslušného roku, zaniká členství v SVK  
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po předchozím písemném upozornění. 

10. Členem oddílu veslování se stávají automaticky členy SVK ke dni jeho registrace. 

 

Čl. 5. Revizní komise 

 

1. Úkolem revizní komise SVK je zabezpečení a provádění revizní činnosti ve smyslu 

platného čs. právního řádu. 

2. Revizní komise zejména: 

- pracuje v souladu se zájmy a potřebami SVK, 

- upozorňuje výbor SVK a předsedu SVK na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich 

odstranění, 

- kontroluje hospodaření SVK, 

- předkládá valné hromadě SVK zprávu o své činnosti. 

3. Revizní komise vykonává svou činnost jako nezávislý orgán na dalších svazových 

strukturách. 

4. Revizní komise je tříčlenná až pětičlenná a je volena na shodné období jako výbor SVK. 

Revizní komise je volena ze svazových odborníků v oblasti ekonomické, právní a svazové. 

 

Čl. 6. Hospodář 

 

Hospodář vede řádně evidenci nemovitého a movitého majetku, pečuje o svěřené hodnoty. Je 

odpovědný výboru a valné hromadě. 

 

Čl. 7 Majetek a hospodaření 

 

1. Majetek SVK tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková 

práva. SVK může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či státu 

v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2. Zdroje majetku SVK jsou zejména: 

- majetek převedený z vlastnictví ČSTV do vlastnictví SVK, 

- dotace a subvence ze státního rozpočtu a od dalších organizací, 

- členské vklady příspěvky a dary členů SVK, 

- příjmy z reklamní činnosti, 

- příjmy od sponzorů, 
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- příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti SVK. 

3. Hospodaření SVK se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným valnou hromadou SVK. 

4. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda SVK, 

místopředseda SVK a profesionální pracovníci SVK v rámci svého pověření pracovními 

úkoly. 

5. O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku SVK a výdajích  v 

rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet pro dané období rozhoduje výbor SVK. 

6. K zabezpečení úkolů SVK a získání finančních zdrojů může SVK zřizovat hospodářské 

zařízení nebo podnik.  

 

Čl. 8. Závěrečná ustanovení: 

 

Stanovy SVK byly schváleny dne 14. 5. 1990 valnou hromadou dosavadního oddílu veslování 

v Břeclavi.  

 

Zdroj: předseda oddílu SVK Břeclav František Pafkovič 


