Zápis z jednání výboru JKK ze dne 12. 6. 2013
Přítomni: M. Kučera, Z. Malý, J. Rathouský, J. Hradecký, S. Štěch, R. Fišer, P. Lederer
Za revizní komisi: J. Kopecký, J. Vávra
1. Korespondence Mikulčíkových – na adresu Klubu stále dochází korespondence na
Mikulčíkovi, Z Malý vrátí korespondenci na poštu s tím, že na adrese Klubu adresát
nesídlí.
2. Pořádání závodů - výbor projednal formu pořádání závodů v sezóně 2013.
Vzhledem k tomu, že v Řádu JKK je zakotvena povinnost pořádat závody dle
Soutěžního řádu ČSJ, nemůže výbor tuto povinnost zrušit bez příslušné změny Řádu
JKK. Z tohoto důvodu výbor jednohlasně rozhodl, že závody pořádné JKK bodu
pořádány v souladu s SŘ ČSJ. Výbor pověřuje S. Štěcha a R. Fišera a Z. Malého
jednáním s STK ČSJ o možné úpravě SŘ ČSJ. Již pro závod Modrá stuha Slap budou
vyžadovány zdravotní prohlídky posádky a pojištění odpovědnosti (kapitána nebo
lodi) v souladu s SŘ ČSJ.
3. Úprava umístění kotevních míst - v souvislosti s uplynulou povodňovou situací
bude provedena změna kotevních míst s tím, že lodě s hlubším ponorem (kýlové)
budou přednostně umístěny na návodní straně.
4. Poděkování – výbor děkuje všem, kteří se podíleli na překotvení lodí, sledování
hladiny a další péči o lodě a přístav během povodňové situace.
5. Překotvení lodí – vzhledem k tomu, že hladina stoupá, upozorňuje výbor všechny
kotvící na povinnost překotvit lodě na původní stanoviště (dle platného rozpisu
kotvení).
6. Umístění plavidel v loděnici – výbor upozorňuje, že suchá místa v loděnici budou
přednostně pronajímána plachetnicím. Nové požadavky na umístění plavidel musí být
předem odsouhlaseny výborem – na žádosti musí být uveden typ a rozměry a váha
plavidla.
7. Stop stav s přijímáním členů – s ohledem na nutnost reorganizace kotevních míst
výbor odsouhlasil většinou 4:3 dočasný stop stav v přijímání nových členů.
8. Inveturní komise – předala zprávu o řádné inventuře, výbor souhlasí s vyřazením
majetku dle inventurního zápisu.
9. Příští výbor se koná 14. 8. 2013

Zapsal: Roman Fišer

Dovolte krátké vysvětlení k bodu č.1, ze zápisu výborové schůze konané 12. 6.2013, který se
týká pořádání závodů naším klubem. Český svaz jachtingu požaduje, aby všichni účastníci
závodu měli uzavřenou pojistku na škody způsobené při závodech (až do výše 9 mil. Kč),
každoroční zdravotní prohlídku všech členů posádky, závodní licenci a pokud klub organizuje
závod také jako VPOZ, to je otevřený pro závodníky bez licence, aby závod probíhal na dvou
oddělených tratích. V minulosti bylo v přihlášce na naše závody prohlášení, že závodník je
pojištěn. Toto mnozí závodníci nepodepsali, ale přesto byli k závodu závodní komisí
připuštěni, zdravotní prohlídka nebyla vyžadována a závodilo se na jedné trati. Byly
vydávány dvě výsledkové listiny. Jedna pro Slapský pohár a druhá pro ČSJ s účastníky, kteří
měli závodní licenci. R.Fišer, ve své nové funkci, poukázal na možná rizika a etická
pochybení, kterých se v této souvislosti klub dopouští a upozornil na jejich případné dopady,
především na funkcionáře závodů a také na klub. V této souvislosti proběhla ve výboru
diskuze, jakou trestní i majetkovou odpovědnost klub, jako organizátor a pořadatel závodů
nese a jaká část odpovědnosti spadá na funkcionáře závodů. Padl návrh, vyčlenit naše závody
ze seriálu ČSJ a začlenit pouze do Slapského poháru. Tato možnost ovšem přináší řadu
dalších otázek, na které je třeba znát kvalifikovaný právní názor, a to zejména odpověď na
otázku do jaké míry ponese náš klub odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku
účastníků závodů a jak tyto rizika omezit. Výbor má k dispozici právní názor člena Klubu
R. Felixe a závěry ze speciálního semináře ČSTV o legislativních normách a odpovědnosti za
vzniklé škody ve sportu. Ani z těchto dokumentů nelze zcela jednoznačně rozhodnout jaká
rizika klub nese. Na mimořádné schůzi výboru, konané 5. 6. 2013, bylo o těchto věcech znovu
jednáno. Jako problém se ukázala Charta Slapského poháru, která zavazuje organizátory
jednotlivých závodů v jeho rámci, pustit na start všechny závodníky, kteří se přihlásí k závodu
a to bez jakýchkoliv jiných požadavků a omezení. Dále bylo konstatováno, že v Řádu JKK se
zavazujeme, že pořádáme závody pod hlavičkou ČSJ. Na základě výše uvedených skutečností
výbor jednomyslně rozhodl, že bude pořádat závody podle pravidel ČSJ. Výbor si je vědom,
omezení závodní činnosti, které toto rozhodnutí způsobí, ale hlavním motivem pro toto
stanovisko je vyhnout se všem rizikům, které by mohlo JKK vtáhnout do vleklých soudních
sporů, které by mohly zapříčinit zadlužení našeho klubu. Výbor a STK se intenzivně zabývají
možnostmi jak uspokojit závodní ambice našich členů, kteří chtějí závodit podle pravidel ČSJ,
což jim přinese zvýšené finanční náklady na tuto aktivitu, tak pro ty, kteří závodění chápou
spíše jako společenskou akci. V prvém případě je zvažována refundace poplatku za zdravotní
prohlídku a při absolvování cca 3 – 4 závodů dle pravidel ČSJ, nákup licence. Pro ty naše
členy, kteří by rádi zcela neformálně, poměřili své lodě a jachtařský um, by klub pořádal
cílové jízdy se společenským případně sportovním programem a pohoštěním. Výbor bude
vděčný za vaše názory, náměty a připomínky k tomuto problému.
V Praze 12. 6. 2013
Výbor JKK

