PRAVIDLA PRO UMISŤOVÁNÍ PLAVIDEL
1. Řádný člen má právo na přidělení jednoho kotevního místa v přístavním zařízení Jachtklubu
podle bodu 2. c) článku VI Stanov JKK. Tento dokument upravuje pravidla jejich přidělování.
2. Kotevní místa přiděluje výbor Jachtklubu na základě písemné žádosti člena.
2.1. V případě, že počet žadatelů o přidělení kotevního místa převyšuje kapacitu přístavního
zařízení, bude žádost evidována v pořadníku zájemců o kotevní místo.
2.2. Pořadník zájemců se sestavuje podle délky řádného členství (data přijetí za řádného člena).
V případě shodného data přijetí za řádného člena se jako další kritérium použije datum
podání žádosti o kotevní místo. Pořadník se průběžně aktualizuje s ohledem na přijaté
žádosti. Pořadník žadatelů výbor zveřejňuje na nástěnce výboru JKK a webových stránkách
JKK.
2.3. Jakmile bude kotevní místo k dispozici (tj. po uvolnění místa) bude toto místo přiděleno
zájemci prvnímu v pořadí v aktuálním pořadníku. Po řádném obsazení kotevního místa a
zaplacení předepsaných příspěvků obdrží člen písemné potvrzení o kotvení plavidla.
Přidělení kotevního místa je nepřenosné. V případě, že toto přidělené místo nebude ve
stanovené lhůtě obsazeno, přidělení se ruší a místo bude přiděleno dalšímu zájemci dle
pořadníku.
2.4. Člen, který nevyužil přidělení kotevního místa má právo opakovat svůj požadavek nejdříve
před zahájením následující sezóny s tím, že bude opětně zařazen do pořadníku zájemců o
kotevní místo.
2.5. Žádost na změnu rozměrů aktuálně využívaného kotevního místa v souvislosti s potřebou
umístit loď jiných rozměrů je považována za žádost o kotevní místo a jako taková je
zařazena do pořadníku zájemců o kotevní místo. Užívání stávajícího místa tím není nijak
dotčeno.
3. Při přidělování a využívání kotevních míst musí být dodržovány následující podmínky:
3.1. Kotevní místo je přidělováno členovi (dále také „kotvící člen“) na dobu neurčitou a může být
odebráno pouze v případech uvedených v odstavcích 6 a 10.
3.2. Kotevní místo se přiděluje na konkrétní parametry lodi – délku, šířku a ponor - a to dle
kapacitních a technických možností přístavního zařízení. Kotevní místo může být využito
pouze pro kotvení lodě schopné plavby pod plachtami.
3.3. Pro vyvázání lodě na návodní straně je povinnost kotvícího člena zajistit si instalaci
mooringu odpovídající nosnosti, přičemž použité lano nesmí být plovoucí.
4. Při rozhodování o umístění přiděleného kotevního místa pro loď člena, bere výbor v úvahu
rozměry lodě, ponor a manévrovací možnosti lodě. Podklady pro umisťování kotevních míst

připravuje výboru JKK kapitán přístavu a to vždy na jednu sezónu. Kotvící člen je povinný na
žádost kapitána přístavu předložit platné technické osvědčení plavidla. V případě, že plavidlo
není ve vlastnictví člena JKK a ani není vlastnictvím jeho rodinného příslušníka je povinností
člena předložit výboru JKK doklad, který ho opravňuje k využívání plavidla.
5. Ve vodní části přístavu lze umístit jen jednotrupé plachetnice. Výbor nově nepřidělí kotevní
místo ve vnitřní části přístavu pro loď delší (půdorysně největší délka trupu, včetně čelenu, od
trupu oddělitelné koupací plošiny a listu kormidla) než 8 m a širší 3 m a s ponorem větším než
0,9 m. Ve vnější části přístavu nově nepřidělí místo pro loď delší (půdorysně největší délka
trupu; délka listu přes obrys lodě vyčnívajícího kormidla, čelenu a od trupu oddělitelné koupací
plošiny se do této délky nepočítá) než 9 m a širší než 3 m ve vnější části přístavu. V obou
případech může být maximální hmotnost lodě 4 t.
6. Kotvící člen je povinen dodržovat pravidla definovaná v dokumentu Provozní řád pro provoz
neveřejného sportovního přístavu „Jachtklub Královská“ a zodpovídá za to, aby je dodržovali
všichni jeho hosté. V případě, že kotvící člen nebo jeho hosté poruší tato pravidla, musí je na to
neprodleně upozornit člen výboru nebo správce loděnice, který se o tomto jednání dozví.
V případě opakovaného porušení dotčeného ustanovení projedná toto porušení výbor a tuto
skutečnost uvede v zápisu z jednání výboru. Při dalším prokazatelném porušení ustanovení
těchto pravidel může výbor rozhodnout o odebrání kotevního místa.
7. Využívat přidělené kotevní místo k podnikání nebo jiným výdělečným aktivitám členů je
zakázáno.
8. V případě, že kotvící člen nemůže z důvodu ukončení aktivní činnosti (prodeje plavidla bez
náhrady), stáří nebo dlouhodobé nemoci plnohodnotně přidělené kotevní místo využívat nebo
ukončuje členství v klubu, může požádat výbor o převedení kotevního místa na rodinného
příslušníka – řádného člena. V případě úmrtí kotvícího člena může o převedení kotvícího místa
na sebe požádat rodinný příslušník – řádný člen, který musí prokázat, že se stal právoplatným
majitelem předmětné lodě. Výbor musí této žádosti vyhovět, pokud žádost o převedení
kotevního místa není v rozporu s odstavcem 3.2. V tomto případě není příspěvek za přidělení
kotevního místa vyžadován.
9. V případě, že kotvící člen nemůže nebo nechce kotevní místo dočasně využívat po dobu celé
sezóny a oznámí to výboru nejpozději do 31. 3. aktuálního roku, může výbor toto místo využít
pro pronájem nebo kotvení hostů. Kotvící člen má v tomto případě nárok na vrácení alikvótní
části členského příspěvku za dobu, kdy bylo kotevní místo úplatně využito. V případě, že člen
neoznámí v daném termínu kapitánovi přístavu, že místo neobsadí a kotevní místo zůstane
v dané sezóně nevyužité, příspěvek se nevrací.
10. Členovi, který přidělené místo nechá neobsazené po dobu delší než jedna sezona může výbor
kotevní místo odebrat. Tato lhůta může být z objektivních a vážných důvodů prodloužena.
11. Kotevní místa členů, jejichž plavidla byla v sezonách 2014 -2016 v přístavním zařízení umístěna
a splňují podmínky odst. 3.2, považují se za kotevní místa přidělená v souladu s těmito pravidly.

12. Tento vnitřní předpis vstupuje v platnost dnem schválení členskou schůzí

Schváleno členskou schůzí JKK dne 15. Března 2018

