
Příspěvkový řád JKK - návrh pro rok 2018 

Stanovuje výši členských příspěvků pro následující období. 
 

Zápisné:   Dospělí 5 000 Kč 

 Dorost, studující, důchodci 3 000 Kč 

   Žáci   1 000 Kč 

 Splatné do 30 dnů od přijetí za čekatele 

 

Základní příspěvky: Dospělí   2 000 Kč 

 Dorost, studující, důchodci 1 500 Kč 

 Žáci   650 Kč 

  Čestný člen  0 Kč 

splatné do 31.5. běžného roku 

 

Jednorázový příspěvek při prvním přidělení nově nárokovaného místa 
v přístavu/kotevního místa        

 Splatné před umístěním lodě na nově přidělené místo. 

 Zápisné a příspěvek na kotvení jsou nevratné. 

 Tento příspěvek se nevztahuje na členy, jejichž členství vzniklo 
před rokem 2002 a na členy, kteří jako rodinní příslušníci přebírají 
kotevní místo. 

20 000 Kč 

                                                                                                                                                                

Podle rozsahu využívání členských výhod se základní příspěvky zvyšují o  

Za umístění 1 vlastní lodě v přístavu (1 kotevní místo) 4 500 Kč 

Za krátkodobé umístění (60 hodin) 1 vlastní lodě v přístavu    0,- Kč/noc 

Za umístění 1 vlastní kajut. lodě na pozemku JKK v letní sezóně(„suché 
místo“). Pokud uskladnění lodě je nepřetržité v další sezóně,zvyšuje se příspěvek 
o 100% předcházející platby. Zvýšení se nevztahuje na lodě čekatelů na kotevní 
místo.   

1 800,00 Kč 

za umístění 1 vlastní malé  okruhové lodě v loděnici (třída Q,C,E a pod) 900 Kč 

za umístění 1 vlastní velké okruhové lodě v loděnici (třída P,V,FD,420,470, F) 1 800,00 Kč 

za zimní umístění 1 vlastní kajutové lodě v hale loděnice nebo dílně 1 200,00 Kč 

za zimní umístění 1 vlastní kajutové lodě na pozemku JKK 0,00 Kč 

za letní  umístění 1 vlastní  kajutové lodě v hale loděnice nebo dílně   2 000,00 Kč 

za celoroční uložení skládacího gum.člunu (bajbot)v hale loděnice 1 000,00 Kč 

za letní uložení skládacího gum.člunu (bajbot)v hale loděnice 700 Kč 



za celoroční uložení veslice a pod.v hale loděnice 1000 Kč 

za celoroční uložení veslice a pod.na pozemku JKK 400 Kč 

za celoroční uložení kanoe v hale loděnice 300 Kč 

za letní uložení kanoe v hale loděnice 200 Kč 

za celoroční uložení kajaku a surfu v hale loděnice 250 Kč 

za letní uložení kajaku a surfu v hale loděnice 200 Kč 

za umístění vleku na loď na letní sezónu na pozemku JKK 300 Kč 

za umístění vleku na loď na letní sezónu na pozemku JKK za budovou loděnice 
a haly 

0 Kč 

za umístění vleku na  loď na letní sezónu v hale loděnice 500 Kč 

za krátkodobé umístění vleku do 14 dnů celkem v letní sezóně 0 Kč 

za umístění vleku na loď na zimu v loděnici 700 Kč 

za celosezónní užívání malého pokoje 11 000 Kč 

za celosezónní užívání velkého pokoje 15 000 Kč 

za užívání 1 kuchyňské skříňky 100 Kč 

                                                                                                                                                                        

Jednorázové příspěvky:  

Použití dílny na opravu vlastní lodě    15 Kč/den 

Ubytování člena na zaplaceném lůžku jiného člena (s jeho souhlasem) 0 Kč 

Ubytování člena,závodníka,účastníka soustředění v noclehárně   0 Kč 

Použití pračky s vlastním pracím prostředkem   20 Kč 

Za pobyt hosta člena  (max.1 osob nad 15 let)     0 Kč 

Každý další host člena (nad 15 let) 50 Kč/den 

Parkovací karta a klíč od loděnice pro Sezonního hosta - rodinného příslušníka  500 Kč 

 

Sankční příspěvky: 
Při neomluveném nesplnění členských  povinností pro klub v minulém roce se 

základní příspěvky zvyšují o: 

 

za neodpracovanou hodinu práce pro klub 300 Kč 

Při zjištěném neoprávněném skladování kajutové lodi v areálu JKK 1000Kč/ 
měsíc 

Při zjištěném neoprávněném skladování okruhové lodi, motor. člunu, 
nafukovacího člunu s pevným dnem v areálu JKK 

500 Kč/měsíc   

Při zjištěném neoprávněném skladování  vleku v areálu JKK 500 Kč/měsíc 



Při zjištěném neoprávněném skladování  ostatních věcí 400 Kč/měsíc 

při umístění lodě,vleku,karavanu a pod.jinam, než na určené místo 3000 Kč 

 

Všichni členové mají nárok na bezplatné použití klubové veslice, 1 šatní skříňky (dle 

kapacity), dále na 1 parkovací místo pro automobil, spouštění a vytahování lodě po drážce 

 


