
Koncepce rozvoje klubu na období 2018 – 2021 

Charakter klubu -Sportovní a rekreační jachting  

1. Klub je spolkem ve smyslu zákona č. 82/212 Sb. (Občanský zákoník), jeho statut nebude 

měněn. Zůstává současný stav vztahu člena k majetku klubu. 

2. Klub je uzavřená společnost členů klubu.  

3. Počet členů klubu bude trvale držen v souladu s možnostmi parkoviště a kotevních míst v 

přístavním zařízení (max. 100 členů). Za nové členy klubu budou přednostně přijímáni 

rodinní příslušníci členů klubu. 

4. Všichni členové klubu se budou chovat k majetku klubu s péčí řádného hospodáře. 

5. Přístavní zařízení slouží výhradně pro umístění plachetnic. Kotevní místa budou výhradně 

přidělována členům klubu. Dočasně volná kapacita bude pronajímána ke krátkodobému 

(nejdéle sezonnímu) kotvení plachetnic nečlenů. Přístavní zařízení nebude rozšiřováno a 

počet kotevních míst se nezvýší. 

6. Budova a areál klubu bude udržován v provozuschopném stavu, bude prováděna průběžná 

údržba opotřebených a poškozených částí. 

7. Předpokládané větší investice (sloupy přístaviště, postupné rekonstrukce budovy) budou 

financovány z prostředků klubu v rámci běžného rozpočtu a k tomuto účelu budou 

vytvářeny finanční rezervy. Pro obnovu zařízení klubu je možné také využití případných 

státních dotací. Klub se nebude zadlužovat a nebudou přijímány finanční prostředky od 

soukromých subjektů (kromě případných sponzorských darů). 

8. Drobné údržbové práce (s výjimkou odborných prací) budou i nadále prováděny 

svépomocí –brigádně. 

9. Současná výše příspěvků bude meziročně zvýšena maximálně o hodnotu inflace.   

10. Zařízení klubu bude sloužit výhradně potřebám členů, nebude přípustné používání prostor 

a zařízení klubu k soukromým podnikatelským aktivitám.  

11. K udržení sportovního charakteru klubu budou pořádány závody dle pravidel ČSJ i veřejně 

přístupné závody a klubové vyjížďky. Počet těchto akcí bude koordinován v souladu se 

zájmem členů klubu o tuto činnost.  

12. Plnění koncepce rozvoje klubu bude každoročně předkládáno ČS JKK a Výbor JKK může ČS 

JKK  předložit k diskusi návrhy na aktualizaci tohoto dokumentu. 

 
Schváleno členskou schůzí JKK dne: 15. března 2018 

 


