Ke schválení členskou schůzí JKK dne: 15. března 2018

ŘÁD JACHTKLUBU KRÁLOVSKÁ
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento Řád je doplněním Stanov JKK, které jsou zákonným podkladem jeho činnosti a určuje
jejich podrobnější zásady.

2. PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
2.1. Výše příspěvků je uvedena v příspěvkovém řádu a je odstupňována podle volitelného rozsahu
členských výhod, zejména podle stupně využívání klubového zařízení a inventáře (vč. sankci a
náhrad za neplnění pracovních povinností členů).
2.2. Příspěvky, které nemají uvedený jiný termín splatnosti, jsou splatné do 31. května běžného
roku. Po tomto datu se za každý, i započatý měsíc zvyšuje celková částka příspěvků o 10 %
původní částky. Příspěvky se vztahují k období od 1. dubna běžného roku do 31. března roku
následujícího (příspěvkové období).
2.3. Výbor před zahájením sezóny (do 31.3.) zašle každému členu individuální rozpis příspěvků
pro nadcházející sezónu. Rozpis reflektuje situaci z minulého období a upravuje se dle
výborem schválených požadavků člena na další období. Tyto požadavky musí být výboru
písemně doručeny do konce roku předcházejícího sezoně, na kterou je změna požadována.
2.4. V rozpise budou uvedeny i položky za čerpání členských výhod v předešlé sezoně, které člen
čerpal nad rámec zaplacených příspěvků zpětně, pokud za ně člen nezaplatil v přiměřené
době od písemného nahlášení změny využívání klubového inventáře a zařízení.
2.5. V případě užívání nad rámec předem zaplacených příspěvků bez řádného nahlášení a
odsouhlasení výborem bude příspěvek nárokován zpětně včetně penále 10% průvodní částky
za každý i započatý měsíc od prokazatelného zahájení užívání klubového majetku a inventáře.
2.6. Pokud člen nechce klubové výhody čerpat v rozsahu uvedeném v doručeném rozpise, musí o
tom neprodleně informovat výbor a zaplatit příspěvek ve výši odpovídající rozsahu výhod,
které chce čerpat. Takto provedené změny nemají vliv na termín splatnosti.

3. PRÁCE PRO KLUB
3.1. Prací pro klub se rozumí práce členů na údržbě a zvelebováni klubových objektů, pozemku,
lodního materiálu, zajišťování provozních záležitostí klubu (včetně činnosti ve výboru, v
kontrolní komisi) apod.
3.2. Práce pro klub vykonávají členové od 15 let ve výši minimálně 5 hodin za rok. Senioři nad 70
let, členové se závažnými zdravotními důvody a členové výboru a kontrolní komise jsou
těchto povinností zproštěni.
3.3. Práce se provádí se dle dispozic pověřeného člena výboru z nabídky aktuálně potřebných prací
a po předchozím odsouhlasení pověřeným členem výboru. Dokončení přidělené práce
ohlašuje člen pověřenému členu výboru JKK nebo správci, který mu provedenou práci zapíše
do evidence.
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4. HOSTÉ
4.1. Hostem je osoba, která hodlá dočasně pobývat v areálu loděnice na pozvání a za přítomnosti
člena- hostitele. Hostu je dovoleno používat sociální a společenské prostory loděnice a
parkoviště.
4.1.1.Hostitel má právo pozvat si současně tolik Hostů, které odpovídá maximálnímu počtu
členů posádky uvedeném v průkazu plavidla jeho lodi – maximálně však 5 hostů.
Nekotvící člen si může současně pozvat maximálně 5 Hostů. Přítomnost většího počtu lidí
je předem nutno projednat s výborem.
4.1.2.Povinností hostitele je zapsat své hosty do knihy hostů
4.2. Hosté v počtu větším než 1 osoba podléhají vedle evidence i poplatku, který je nutno uhradit u
správce areálu nebo pověřeného člena výboru. Platbu lze provést i zpětně podle záznamu
v knize hostů
4.2.1.Děti do 15 let se do počtu osob počítají, ale nepodléhají poplatku. Doba rozhodná pro věk
dítěte je stanovena tak, že pokud osoba dovrší věk 15 let během sezóny, na kterou se o
status žádá, podléhá poplatku.
4.2.2.Přítomnost revizního nebo servisního technika k lodi, pozvaného pracovníka pojišťovny
apod. v areálu Jachtklubu na nezbytně nutnou dobu nepodléhá poplatku, pouze evidenci
v knize hostů
4.3. Host se nesmí pohybovat po areálu loděnice bez přítomnosti Hostitele, který ho pozval.
Přítomností člena se rozumí jeho fyzická přítomnost v areálu loděnice.
4.3.1.V případě nutnosti vyzvednout loď, přívěs nebo jiný předmět člena bez jeho přítomnosti
je toto možné po písemném upozornění výboru.
4.3.2.V případě odchodu člena z areálu loděnice jsou Hosté povinni opustit areál loděnice
spolu s Hostitelem.
4.4. Správce loděnice, nebo člen výboru má pravomoc v odůvodněných případech vykázat Hosty
z areálu loděnice. Zejména za chování neslučitelné se základními hygienickými návyky,
nepřístojné chování z důvodu požití alkoholu či jiných omamných nebo halucinogenních
látek. Dále také v případech, kdy tyto osoby páchají činnost v rozporu s dobrými mravy nebo
s legislativními normami platnými v ČR.
4.5. Hosté musí být Hostitelem seznámeni s povinnostmi vyplývajícími z Řádu JKK, jeho příloh
(Provozního řádu objektu loděnice, Provozního řádu pro provoz neveřejného sportovního
přístavu „Jachtklub Královská“), případně s dalšími relevantními dokumenty
4.6. Hostitel je povinen uhradit za své hosty veškeré škody, které byly způsobeny jejich činností,
nebo jejich nedbalostí
4.7. Host odpovídá za chování a bezpečnost dětí, které ho doprovází.
4.8. Host je zejména povinen:
4.8.1.Při uhradit poplatky, zpravidla poplatek za pobyt a parkovné. Doklad o zaplaceném
parkovném vystavit na viditelném místě ve vozidle.
4.8.2.Dodržovat v přiměřeném rozsahu provozní řád objektu loděnice, Provozní řád pro
provoz neveřejného sportovního přístavu „Jachtklub Královská“, případně další
relevantní dokumenty
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4.9. Sezónní host
4.9.1.Sezónním hostem se rozumí osoba, která má stejná práva a povinnosti jako osoba
požívající status hosta, pouze s tím rozdílem, že její pohyb po areálu loděnice není
omezen odstavcem 4.3. Tento institut je vytvořen zejména pro rodinné příslušníky členů
JKK a spolumajitele kotvících lodí našich členů. Přítomnost hostů sezonního hosta (viz
bod 4.2) je zpoplatněna dle poplatkového řádu JKK. Evidenci svých hostů provede
sezónní host v knize hostů.
4.9.2.Status sezónního hosta je udělován výborem JKK na dobu jedné sezony na žádost člena a
zpoplatněn částkou dle poplatkového řádu. Sezonní host dostane zálohovaný klíč od
areálu a parkovací kartu.
4.9.3.Status Sezónního hosta uděluje na žádost člena výbor JKK. Udělení statusu může
v odůvodněných případech výbor odmítnout, popřípadě již udělený zrušit bez nároku na
náhradu poplatku. Žádost musí být písemná a musí zde být uvedeny identifikační údaje
osoby a kontakty.

5. ZÁVODY A DALŠÍ SPORTOVNÍ ČINNOST
5.1. Vrcholem sportovní činnosti JKK je pořádání jachtařských závodů.
5.2. Závody jsou pořádány podle Soutěžního Řádu ČSJ nebo jiného organizačního řádu.
5.3. Organizování závodů se účastní další členové JKK ve funkcích ředitelů, záchranné služby,
zdravotníků a dle potřeby v dalších činnostech. Při výkonu těchto funkcí požívají tito
funkcionáři plnou podporu výboru JKK.
5.4. Závodník je účastník námi pořádaného závodu. Na závodníka a jeho doprovod se nevztahuje
poplatek za místo na odstavení vozidla, spouštění a vytahování lodě a kotevné za noc před
startem první a noc po startu poslední rozjížďky závodu.
5.5. Rozhodčí a trenéři představují důležitou výkonnou součást sportovního života JKK a při
výkonu své funkce požívají plné podpory orgánů JKK.
5.6. Rozhodčí a trenéři získávají a zvyšují si svojí kvalifikaci účasti na školeních a doškoleních, na
které jsou zpravidla vysílání výborem JKK. Rozhodčí a trenéři pak svojí kvalifikaci využívají
při organizování závodů pořádaných JKK a další sportovní činností klubu.

6. PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ VRÁTKU
6.1. Obsluha vrátku je dovolena pouze poučeným členům Jachtklubu Královská a správci loděnice
(oprávněné osoby). Neoprávněná manipulace bude posuzována jako hrubé porušení řádu
JKK. Seznam členů oprávněných k provozu vrátku je umístěn na nástěnce v loděnici a u
vrátku.
6.2. Poučené osoby mají přístup ke klíčům od vrátku.
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7. POSTUP PŘIJÍMÁNÍ ČEKATELŮ
7.1. Následující postup doplňuje princip uvedený ve stanovách klubu k přijímání čekatelů na
členství v klubu:
7.2. Písemnou žádost o členství výbor přijme a zařadí do pořadníku žadatelů o čekatelství.
Současně žadatele vyzve, aby vyplnil přihlášku do JKK.
7.3. Všechny žádosti doručené do konce kalendářního roku budou spolu s přihláškami výborem
společně zpracovány na jednom zasedání výboru před datem konání jarní členské schůze.
7.4. Na základě žádosti, vyplněné přihlášky a případných dalších informací výbor JKK rozhodne o
přijetí/nepřijetí za čekatele
7.5. V případě přijetí za čekatele musí čekatel zaplatit jednorázový vstupní příspěvek určený
příspěvek řádem do 30 dnů od doby, kdy se o přijetí za čekatele dozvěděl nebo mohl
dozvědět.

8. POSTUP PŘIDĚLOVÁNÍ ČLENSKÝCH VÝHOD PODLE POŘADNÍKŮ
8.1. Následující postup se použije pro přidělování členských výhod, na které je veden výborem JKK
pořadník
8.2. Pořadník je veden dle data přijetí za člena klubu a je s každou další žádostí aktualizován,
zaznamenává se datum doručení žádosti, které se v případě shodného data přijetí za člena
použije jako další kritérium pro přidělení
8.3. V případě zjištění volné kapacity je tato na následující schůzi výboru přidělena žadateli, jehož
žádost byla v okamžiku zjištění volné kapacity v pořadníku na prvním místě

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Provozní a technická opatření, pravidla užívání a správy areálu JKK, jsou uvedeny
v příslušných provozních řádech
9.2. Stanovení finančních náležitostí a povinností členů a hostů JKK je uvedeno v příspěvkovém,
resp. poplatkovém řádu.
9.3. Platný Řád JKK je trvale vyvěšen na nástěnce v loděnici na Měříně.
9.4. Tento Řád JKK vstupuje v platnost dnem schválení členskou schůzí.

Schváleno členskou schůzí JKK dne: 9. března 2017

