
Zápis ze schůze výboru JKK 10.3.2022 

Adresa konání: Kamýcká 129, učebna 107, DP FLD ČZU 

Přítomni: P. Falešník, J. Hradecký, J. Rathouský, J. Slabý 

Za kontrolní komisi: M. Kučera, 

1. Schůze výboru proběhla prezenční formou 
2. Provoz přístavu 

2.1. Předseda informoval o výběru dodavatele dřeva na podlážky a stavu objednávky. Vybrané 
řezivo je již v sušárně.  

3. Aktualizace vnitřních předpisů klubu 
3.1. Řád klubu 

• Upravena splatnost příspěvků a termín rozesílání rozpisu příspěvků. Zkušenost minulých 
let ukazuje, že nelze vždy pořádat členskou schůzi v měsíci březnu a následně včas 
rozeslat rozpis příspěvků. Dále upravena nutnost řešit změny v rozpisech a slevy ze 
zdravotních důvodů písemnou formou.  

• Upravena definice provádění práce pro klub, změna definice z termínu „sankční 
příspěvek“ na termín „náhrada za neodpracovanou práci pro klub“ 

• Omluva z práce pro klub z důvodu „závažných zdravotních problémů“ se navrhuje 
nahradit prokazatelnou „pracovní neschopností trvající déle než půl roku“ v dané sezoně 

• Návrh předpokládá možnost zaplatit tuto náhradu v rámci příspěvků dopředu, pokud 
člen ví, že povinnost práce pro klub nebude moci v dané sezoně vykonat 

3.2. Koncepce rozvoje klubu 

• upravena terminologie – navrhuje se nepoužívat „brigádně“ ale v rámci práce pro klub  
3.3. Návrh rozpočtu a návrh příspěvkového řádu pro sezonu 2022 byl již odeslán spolu 

s předchozím zápisem  
3.4. Všechny dokumenty ve formě návrhů ke schválení členské schůzi jsou přiloženy k zápisu, 

změny jsou vybarveny žlutě 
4. Kontrola placení příspěvků 

4.1. Kontrolní komise provedla kontrolu placení příspěvků. Byly zjištěny čtyři chyby v přepisu 
z tabulky, která se používá pro výpočet příspěvků do individuálních rozpisů příspěvků.  

4.2. Napříště bude výbor používat pouze tabulku, která bude rozpisy generovat bez nutnosti 
přepisovat údaje, což do budoucna zabrání vzniku těchto chyb.  

4.3. Nedoplatky (v řádu nízkých stokorun) budou převedeny do tabulky pro rok 2022 
5. Provoz loděnice 

5.1. Otevření loděnice (spuštění vody a výměna zámků) se plánuje na sobotu 19.3. v poledne.   
5.2. Otevření vodní části se plánuje na sobotu 2.4. Před otevřením vodní části přístavu proběhne 

úklid budovy (mytí koupelen, kuchyní, lednic, úklid v klubovně, úklid dílny), areálu (úprava 
zelených ploch-likvidace listí a mechu) a instalace podlážek (včetně oprav) a rozvaděčů na 
molo. Tato pracovní akce proběhne od 9 do 12h, potřeba je na úklid 4 lidé, podlážky, rozvaděče 
a úklid areálu 6 osob. V předstihu již je možné se hlásit u Pavla Falešníka (vybor@jkk.cz ). Ve 
12:30 proběhne slavnostní otevření vodní části přístavu s přípitkem a předvedení navijáku. 
Pokud již někdo bude mít připravenou loď, bude možno jí spustit a zakotvit v přístavu.  

5.3. Pro úvodní úklid loděnice a přípravu mola se dosud kromě členů výboru přihlásili 2 čekatelé. 
6. Členská schůze 

6.1. Členská schůze proběhne prezenční formou ve čtvrtek 14.4. od 18:30 v Praze Dejvicích   
6.2. Pozvánka na Členskou schůzi je přiložena k zápisu 

7. Další zasedání výboru bude svoláno operativně dle situace. 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr. 

  

mailto:vybor@jkk.cz


Příloha 1 – návrh koncepce rozvoje klubu na období 2022-2025 

Koncepce rozvoje klubu na období 2022 – 2025 - Návrh 

Charakter klubu -Sportovní a rekreační jachting  

1. Klub je spolkem ve smyslu zákona č. 82/2012 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 ro-
dinní 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 po-
čet kotevních míst se nezvýší. 

6. Budova a areál klubu bude udržován v provozuschopném stavu, bude prováděna běžná a 
preventivní údržba. 

7. Předpokládané větší investice a opravy budou financovány z prostředků klubu v rámci běž-
ného rozpočtu a k tomuto účelu budou vytvářeny finanční rezervy. Pro obnovu zařízení v 
majetku klubu je možné také využití případných státních dotací. Klub se nebude zadlužovat 
a nebudou přijímány finanční prostředky od soukromých subjektů (kromě případných spon-
zorských darů). 

8. Klub by po ukončení účetního roku měl vždy mít na účtech dohromady minimálně 1,3 náso-
bek hotovosti nutné k ročnímu provozu klubu. 

9. Drobné údržbové práce (s výjimkou odborných prací, nebo prací, které nesnesou odkladu) 
budou i nadále prováděny svépomocí –brigádně v rámci institutu práce pro klub. 

10. Současná výše jednotlivých členských příspěvků bude meziročně zvýšena maximálně o hod-
notu inflace s tím, že se příspěvky při zvýšení vždy zaokrouhlí nahoru: Příspěvky do 500kč 
před úpravou se zaokrouhlí po úpravě na nejbližší 10Kč; příspěvky nad 500Kč před úpravou 
se zaokrouhlí po úpravě na nejbližší 50Kč; příspěvky nad 4000Kč před úpravou se zaokrouhlí 
po úpravě na nejbližší 100Kč.    

11. Zařízení klubu bude sloužit výhradně potřebám členů, nebude přípustné používání prostor 
a zařízení klubu k soukromým podnikatelským aktivitám, vyjma aktivit sloužících výhradně 
k potřebám členů.  

12. 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 zá-
jmem členů klubu o tuto činnost.  

13. Plnění koncepce rozvoje klubu bude každoročně předkládáno ČS JKK a Výbor JKK může ČS 
JKK  předložit k diskusi návrhy na aktualizaci tohoto dokumentu. 

 
Návrh ke schválení členské schůzi 14.4.2022 

 
 
 
 



Pozvánka na členskou schůzi JKK 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná  
Ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 18:30  

v posluchárně BI  
Vysoké školy chemicko-technologické  

Technická 3, Praha 6, 
Dejvice 

Program schůze:  
 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise  
3. Přijímání čekatelů za členy  
4. Zpráva předsedy JKK 
5. Zpráva o hospodaření JKK, schválení účetní závěrky  
6. Návrh Příspěvkového řádu pro rok 2022  
7. Návrh rozpočtu na rok 2022 
8. Návrh a aktualizace vnitřních předpisů spolku: 

a. Aktualizace koncepce rozvoje klubu 
b. Aktualizace řádu JKK   

9. Zpráva Kontrolní komise za rok 2021 
10. Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2021 a plán na rok 2022 
11. Zpráva o provozu přístavu za rok 2021 a plán na rok 2022 
12. Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022 
13. Zpráva o práci pro klub za rok 2022 a plán na rok 2022 
14. Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2022-2025 
15. Volba členů kontrolní komise 
16. Volba členů výboru 
17. Diskuse 
18. Schválení usnesení ČS 
19. Závěr ČS 

Výbor JKK 10.3.2022 

 


