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Organizační řád sportovního klubu  

YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. 
 

Organizační řád (dále jen OŘ) sportovního klubu YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. (dále jen 

SK) je vydán v souladu se stanovami SK schválenými valnou hromadou SK.  

 

I. 
Základní ustanovení 

1. OŘ je interním předpisem k bodům stanov, u kterých je to stanoveno. 

2. OŘ upravuje vnitřní organizaci SK, vztahy mezi jeho orgány, způsob vzniku členství a určuje 

pravidla pro provoz areálu SK. 

3. Ustanovení tohoto OŘ jsou závazná pro všechny členy SK a osoby pobývající v areálu SK. 

Porušení OŘ, stejně jako ostatních ustanovení, je řešeno výkonným výborem SK (dále jen 

VV) a revizní komisí (dále jen RK).  

4. Vše co je uvedeno ve stanovách SK se dále neupravuje, vyjma podrobností v OŘ. 

5. OŘ vstupuje v platnost dnem schválení valnou hromadou. 

 

II. 
Členství  

1. Vznik členství 

a. Zájemce o řádné členství podává písemnou přihlášku výkonnému výboru nejpozději 

do 31. 12. na další sezonu. Přihláška musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum 

narození, adresu bydliště, telefon, emailovou adresa, odůvodnění žádosti. 

b. Přijetí člena projedná VV a případně zařadí jeho žádost k projednání na nejbližší 

valnou hromadu (dále jen VH). 

c. Schválí-li VH žádost o členství, stane se žadatel o členství čekatelem na členství (dále 

jen čekatel) po úhradě předepsaných finančních příspěvků dle Přílohy č. 1 – Sazebník 

příspěvků a poplatků, která je nedílnou součástí tohoto OŘ. Čekatelská doba je tříletá 

a po jejím skončení VH rozhoduje o přijetí čekatele za řádného člena. V případě, že 

nebude čekatel po skončení čekatelské lhůty z jakéhokoliv důvodu přijat za řádného 

člena SK, nemá nárok na vrácení zaplacených finančních příspěvků. 

d. Čekatel na členství má stejná práva a povinnosti jako řádný člen ihned po uhrazení 

příspěvku s výjimkou práva volit a být volen. 

 

2. Zánik členství 

V případě zániku členství řádného člena nebo čekatele na členství, který je potvrzen VV 

písemně (zápis z jednání výboru), nezaniká povinnost bývalého řádného člena nebo 

čekatele na členství uhradit SK případné dluhy a vrátit věci svěřené do osobního užívání 

(klíče od areálu SK, apod.). 

 

3. Práva a povinnosti členů 

a. Práva řádných členů, čestných členů, čekatelů na členství 

i. Využívat areál SK ke sportovnímu a rekreačnímu pobytu s možností 

bezplatného nocování ve vlastním stanu, karavanu, obytném autě nebo 

kotvícím plavidle, v souladu s kapacitními možnostmi areálu, které stanovuje 

VV.   
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ii. Pozvat do areálu SK své hosty, jejichž návštěvu je povinen ohlásit správci. 

Hosté jsou povinni dodržovat OŘ a musí uhradit poplatky spojené s pobytem 

podle OŘ a platného ceníku služeb SK. Za chování hostů zodpovídá člen, který 

je pozval. 

iii. Reprezentovat SK na jachtařských závodech na vlastní náklady nebo 

s částečným krytím nákladů z prostředků SK, na základě rozhodnutí VV.  

iv. Být přítomen na schůzi VV při projednávání svých přestupků proti stanovám 

a OŘ SK. 

b. Povinnosti řádných členů, čestných členů, čekatelů na členství 

i. Seznámit se se stanovami, s OŘ a ostatními předpisy SK a dodržovat je. 

ii. Splnit své finanční povinnosti k SK a brigádnickou povinnost pro SK 

v souladu s článkem IV., odst. 3 tohoto OŘ.   

iii. Plnit usnesení valných hromad, rozhodnutí VV, jeho komisí a řídit se pokyny 

správce areálu. 

iv. Škody způsobené na majetku SK nebo jiným osobám v areálu zlikvidovat 

v nejkratší možné době vlastním přičiněním nebo uhradit vynaložené náklady 

spojené s jejich odstraněním. 

v. Neprodleně informovat VV o změnách v osobních údajích např. adrese 

bydliště, telefonních číslech a e-mailové adrese. 

c. Práva přidružených členů 

i. Využívat areál SK ke sportovnímu a rekreačnímu pobytu s možností 

bezplatného nocování ve vlastním stanu, karavanu, obytném autě nebo 

kotvícím plavidle příslušného řádného člena, v souladu s kapacitními 

možnostmi areálu, které stanovuje VV.   

ii. Pozvat do areálu SK své hosty, jejichž návštěvu je povinen ohlásit správci. 

Hosté jsou povinni dodržovat OŘ a musí uhradit poplatky spojené s pobytem 

podle OŘ a platného ceníku služeb SK. Za chování hostů zodpovídá člen, který 

je pozval. 

d. Povinnosti přidružených členů 

i. Seznámit se se stanovami, s OŘ a ostatními předpisy SK a dodržovat je. 

ii. Plnit usnesení valných hromad, rozhodnutí VV, jeho komisí a řídit se pokyny 

správce areálu SK. 

iii. Škody způsobené na majetku SK nebo jiným osobám v areálu zlikvidovat 

v nejkratší možné době vlastním přičiněním nebo uhradit vynaložené náklady 

spojené s jejich odstraněním. 

 

III. 
Organizace SK 

1. Sportovní klub YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. byl ustaven za účelem organizování 

a provozování závodního a rekreačního jachtingu v pronajatém prostoru obce Pasohlávky 

(dále jen areál), které se nachází na břehu vodní nádrže Nové Mlýny na okraji obce 

Pasohlávky a ke sdružování aktivních zájemců o tento druh sportu na základě stanov SK. 

2. SK umožňuje svým členům rozvoj sportovní výkonnosti, aktivní odpočinek a upevňování 

zdraví. 

3. SK vysílá své členy na vzdělávací akce, kde jsou školeni na trenéry, rozhodčí, záchrannou 

službu a na další odbornosti související s činností SK. 
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4. Organizační struktura 

 
5. Výkonný výbor 

a. Výkonný výbor (dále jen VV) má 5 členů.  

b. Volby výkonného výboru se konají na valné hromadě v souladu se stanovami. 

Počet funkčních období není omezen. 

c. Podle potřeby může být VV doplňován kooptací z členů SK, nejvýše však do počtu 

2 z celkového počtu členů VV (náhrada za zvolené členy VV, kteří nemohou 

funkci člena VV vykonávat např. ze zdravotních důvodů, rezignace apod.). 

d. Za svou činnost se VV zodpovídá valné hromadě. 

e. Má právo udílet sankce podle následujících pravidel těm členům, kteří se z důvodu 
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porušování ustanovení OŘ a stanov nebo hrubým chováním proti funkcionářům, 

členům a čekatelům SK a obecné morálce, dopustili přestupku: 

i. písemné napomenutí. 

ii. odebrání výhod člena SK,  

iii. podmínečné vyloučení, 

iv. vyškrtnutí z SK, 

v. vyloučení z SK. 

f. Má právo nařídit úhradu škody, pokud nejde o případy podléhající občanskému 

nebo trestnímu právu. 

g. Projednává přestupky členů a čekatelů proti OŘ a předkládá návrhy sankcí VH. 

h. Schůzí VV se může zúčastnit i předseda RK či jiný pověřený člen RK. 

i. VV musí být svolán, požádá-li o to RK. 

j. Schůze VV je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové VV. 

k. Usnesení VV je přijato, hlasují-li pro něj nejméně tři členové VV. 

l. Z jednání VV je pořizován zápis. 

m. Předseda či jiný pověřený člen VV má právo se zúčastnit jednání RK s hlasem 

poradním. 

 

6. Předseda 

a. Zodpovídá spolu s ostatními členy VV za chod sportovního klubu v období mezi 

valnými hromadami. 

b. Řídí činnost výkonného výboru. 

c. Svolává schůze výkonného výboru dle potřeby. 

d. Reprezentuje sportovní klub při jednáních. 

e. Dbá na dodržování stanov a OŘ členy sportovního klubu. 

f. Podepisuje veškeré finanční doklady spolu s hospodářem nebo tajemníkem. 

g. Zadává a autorizuje bankovní operace. 

 

7. Tajemník 

a. Zodpovídá za vedení administrativy. 

b. Pořizuje zápisy ze schůzí výkonného výboru. 

c. Vede evidenci členů. 

d. Dbá na dodržování stanov a OŘ členy sportovního klubu. 

e. Zastupuje předsedu při jednáních v době jeho nepřítomnosti. 

f. Zodpovídá za hangár, provozní buňku (u vchodu do areálu) a provozní záležitostí. 

g. Zadává a autorizuje bankovní operace. 

 

8. Hospodář 

a. Zodpovídá za vedení financí sportovního klubu v souladu se zákonem a stanovami 

klubu. 

b. Vede účetnictví SK, připravuje a podává daňové přiznání. 

c. Kontroluje včasnost plateb členských příspěvků a doplatků za brigádnické hodiny. 

S výsledky kontrol seznamuje výkonný výbor. 

d. Podepisuje veškeré finanční doklady spolu s předsedou výkonného výboru. 

e. Zodpovídá za inventarizaci veškerého majetku. 

 

9. Člen VV pro vodní sporty 

a. Organizuje veškerou sportovní činnost v SK, zajišťuje případná školení 

rozhodčích a trenérů. 

b. Zodpovídá za materiál klubu určený ke sportovní činnosti. 

c. Zodpovídá za provozuschopnost kotviště malých plavidel členů a hostů, za jejich 
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rozmístění v něm, dále za provozuschopnost zvedacího zařízení.  

d. Organizuje montáž a demontáž plovoucích mol. Zodpovídá za provozuschopnost 

ostatních zařízení v areálu (motorový člun, ostatní plovoucí mola, pramice, 

katamarán, apod.), která slouží ke sportovní činnosti. 

 

10. Člen VV pro výstavbu a brigádnickou činnost 

a. Podle schválených projektů řídí výstavbu v areálu. 

b. Zodpovídá za všechny prostory sloužící pro ubytování a hygienu členů, hostů 

a ubytovaných z hlediska jak hygienických předpisů, tak i bezpečnosti (rozvody 

vody, elektřiny, nařízení hygieny, protipožární opatření) a organizuje brigádnickou 

činnost.  

c. Zajišťuje správu nářadí, nástrojů a zařízení určených k údržbě areálu (sekačky, 

apod.). 

d. Podle potřeby, v souvislosti s výstavbou a údržbou areálu SK vyhlašuje, řídí, 

organizuje a zabezpečuje hromadné brigády. 

e. Vede evidenci odpracovaných brigádnických hodin a předává je VV k vyúčtování. 

 

11. Revizní komise 

a. Revizní komise (dále jen RK) má 3 členy. 

b. Volby revizní komise se konají na valné hromadě v souladu se stanovami. Počet 

funkčních období není omezen. 

c. Podle potřeby může být RK doplňována kooptací z členů SK, nejvýše však 

do počtu 1 z celkového počtu členů RK (náhrada za zvolené členy RK, kteří 

nemohou funkci člena RK vykonávat např. ze zdravotních důvodů, rezignace 

apod.). 

d. Za svou činnost se RK zodpovídá valné hromadě. 

e. Projednává přestupky členů proti OŘ a předkládá návrhy sankcí VV. 

f. Schůzi RK svolává její předseda. 

g. Schůzí RK se může zúčastnit i předseda SK či jiný pověřený člen VV. 

h. RK musí být svolána, požádá-li o to VV. 

i. Schůze RK je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové RK. 

Usnesení RK je přijato, hlasují-li pro ně nejméně dva členové RK. 

j. Z jednání RK je pořizován zápis. 

k. Předseda či jiný pověřený člen RK má právo se zúčastnit jednání VV s hlasem 

poradním. 

 

IV. 
Finanční a členské příspěvky, brigádnická činnost pro SK    

1. Splnění povinností stanovených tímto ustanovením je základním předpokladem členství v SK 

umožňující využívat práva a výhody z tohoto členství plynoucí. Jedná se o následující 

povinnosti. 

a. Zaplacení členského příspěvku nebo čekatelského příspěvku. 

b. Zaplacení zápisného (platí pouze čekatel na členství). 

c. Brigádnická činnost. 

 

2. Členské příspěvky 

a. Finanční a členské příspěvky a zápisné jsou navrhovány VV a schvalovány VH 

a jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

b. Děti členů jsou do 18 let věku osvobozeni od všech poplatků. Po dosažení 18 let 

musí řešit svoje postavení v YC stanovenými formami. 
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c. Zápisné je jednorázový finanční příspěvek zaplacený žadatelem o členství při 

podání přihlášky do SK z toho důvodu, že může okamžitě využívat všechno, co 

bylo v minulosti členy klubu vybudováno a získáno. Zápisné dle Přílohy č. 1, 

bodu 2 je povinen žadatel zaplatit do 1 měsíce od schválení žadatele o členství za 

čekatele valnou hromadou, o kterém je písemně informován VV. Uhrazení 

zápisného nenahrazuje placení čekatelského příspěvku ani v prvním roce 

čekatelské doby. 

d. Řádní členové, přidružení členové a čekatelé jsou povinni splnit své finanční 

povinnosti k YC, dle Přílohy č. 1, bodu 1., odst. a), b), c) do konce června 

kalendářního roku. Pokud tak neučiní, zvyšuje se příspěvek o částku 200,- Kč 

s termínem zaplacení do konce července. 

e. Pokud člen neuhradí částku v uvedených termínech, je postupováno dle stanov. 

f. VV může v případě potřeby vypsat mimořádné členské příspěvky pro všechny 

členy a čekatele. 

 

3. Brigádnická činnost 

a. Počet brigádnických hodin a jejich finanční hodnotu na sezónu stanovuje VV.  

b. Brigádnická činnost je stanovená na 10 hodin. 

c. Čestní členové, přidružení členové a členové starší 70 let jsou od brigádnické činnosti 

osvobozeni. 

d. Každý člen SK při účasti na brigádnické činnosti je povinen zaznamenat u pověřeného 

člena VV svoji činnost do „Záznamu odpracovaných brigádnických hodin“. 

e. Členové a čekatelé jsou povinni splnit do 31. 10. kalendářního roku (konec sezóny) 

brigádnickou povinnost pro YC. 

f. Pokud člen anebo čekatel nesplní brigádnickou povinnost, zaplatí doplatek 

za neodpracovanou brigádnickou činnost dle Přílohy č. 1, bodu 3. 

g. Při vyrovnávání doplatku za neuskutečněnou brigádnickou činnost pro SK se vždy 

bere v úvahu uplynulá sezóna. Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.12, jinak 

zaniká jeho členství vyškrtnutím.   

h. Pokud některý ze členů SK odpracuje více než dvojnásobek stanovených 

brigádnických hodin, je oprávněn k převodu nadbytečných hodin pouze na člena 

rodinného příslušníka (manžel-manželka, druh-družka, děti).  

 

V. 
Provoz areálu SK 

1. Areál SK je umístěn na pronajatém pozemku obce Pasohlávky. Provoz areálu je upraven 

v Příloze č. 2 – Provozní řád areálu SK YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s., která je nedílnou 

součástí tohoto OŘ. 

 

2. Za provoz areálu zodpovídá správce areálu SK. Práva a povinnosti správce areálu jsou 

upravena v Příloze č. 3 – Správce areálu SK YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s., která je 

nedílnou součástí tohoto OŘ. 

 

3. Právy a povinnostmi správce může být dočasně pověřen člen VV nebo člen SK. 

 

4. Služby poskytované v areálu SK jsou pro nečleny SK zpoplatněny dle platného ceníku, který 

je nedílnou součástí tohoto OŘ – Příloha č. 5. 

 

5. Sportovní činnost  

a. Areál SK mohou všichni členové a čekatelé SK využívat ke sportovnímu 
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i rekreačnímu pobytu kdykoli na vlastní nebezpečí. 

b. Všichni členové a čekatelé SK a jejich hosté v areálu musejí dbát na to, aby při své 

činnosti neohrožovali, neomezovali a neobtěžovali ostatní návštěvníky areálu SK 

a nepoškozovali jejich majetek.  

c. Koupání a surfování v prostoru přístavu vymezeného bójkami a kamenným molem, je 

s ohledem na provoz lodí, omezeno. V místech odplouvání a přistávání plavidel 

a v prostoru kamenného mola je koupání zakázáno. 

d. Všichni členové a čekatelé SK a ostatní návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat 

a řídit se ustanoveními Plavební vyhlášky a Řádu plavební bezpečnosti, vydanými 

Státní plavební správou pro oblast Novomlýnských nádrží.  

 

6. Kempování, ubytování 

a. Ubytovací služby jsou provozovány od začátku května do konce září. Mimo toto 

období je v areálu tzv. zimní provoz, během kterého je možno ponechat karavany 

a plavidla (na podvozcích) v prostoru areálu, ovšem není zabezpečeno jejich střežení 

a za vzniklé škody SK nezodpovídá. 

b. V letní sezóně je stanování, umísťování karavanů a obytných automobilů, lodí 

a oplachtěných prken omezeno celkovou kapacitou areálu s ohledem na kapacitu 

toalet.  

c. Každý člen a čekatel anebo rodina (v případě, že členem nebo čekatelem je více 

rodinných příslušníků) má nárok pouze na 1 ubytovací místo. Členové SK mají 

přiděleno stálé místu pro karavan. Hodlá-li člen změnit přidělené stálé místo pro 

karavan, podléhá změna dohodě se členem VV. 

d. SK nenese odpovědnost za případné ztráty či poškození věcí členů a čekatelů SK nebo 

jejich hostí a ostatních návštěvníků v areálu SK. 

e. Každý ubytovaný člen nebo čekatel SK odpovídá za dodržování pořádku na místě 

a okolí, kde je ubytovaný. Po ukončení letního pobytu je jeho povinností uvést místo 

a jeho okolí do původního stavu.  

f. Parkování motorových vozidel, vleků, lodí, je povoleno pouze na místech určených 

VV.  

g. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze v prostoru ohniště. Je nutno dbát, aby kouř 

neobtěžoval přítomné osoby v areálu SK.  

h. Připojení na elektrickou síť musí být předem povoleno správcem areálu, který určí 

odběrné místo. 

i. Noční klid musí být dodržován od 22.00 do 6.00 hodin. Je zakázáno obtěžovat ostatní 

ubytované hlasitým pouštěním reprodukované hudby (autorádia, radiomagnetofony 

apod.) a jiným hlukem.  

j. Používání motorových sekaček a jiných hlučných strojů je zakázáno v době stanovené 

vyhláškou obce Pasohlávky.  

 

7. Provoz ubytovacího zařízení SK 

a. Ubytovací zařízení (chatky) je umístěno v areálu SK.  

b. Za správu ubytovacího zařízení zodpovídá člen VV pro výstavbu a brigádnickou 

činnost. 

c. Funkci ubytovatele zpravidla vykonává správce areálu. Provoz ubytovacího zařízení 

upravuje Příloha č. 4 – Ubytovací řád ubytovacího zařízení SK YACHTCLUB 

PASOHLÁVKY z. s., která je nedílnou součástí tohoto OŘ. 

d. Funkcí ubytovatele může být dočasně pověřen člen VV nebo člen SK. 

 

8. Kotvení 

a. Kotvící zařízení je možné umísťovat pouze v prostoru přístavu vymezeného bójkami 



 

 
Strana 8 

 

  

a kamenným molem. Na kotvící zařízení SK (bójky, mola) mohou členové SK 

umísťovat svá plavidla. Konkrétní umístění plavidla stanovuje člen VV pro vodní 

sporty. 

b. Kotvení plavidel podléhá rozhodnutí VV respektive člena VV, který je za ně 

odpovědný. Ten sdělí zájemci místo a dobu kotvení, které pak organizuje správce 

areálu.  

c. Kajutové plachetnice je možno spouštět do vody a vytahovat na břeh pouze 

na určeném místě a za přítomnosti určené osoby SK. 

d. Kotevní místo přidělené členovi SK je nepřenosné. Člen SK není oprávněn svévolně 

poskytnout kotevní místo jinému zájemci. V případě, že tak učiní, bude mu kotevní 

místo odebráno a přiděleno jinému členovi SK. 

e. Kotevní místo v rámci přístavu si zhotovuje každý člen sám na své náklady a je 

povinen ho kontrolovat minimálně 1x ročně tak, aby byla zajištěna bezpečnost kotvení 

jeho plavidla. 

f. Pokud člen přestane kotevní místo používat, je povinen jej odstranit z prostoru 

přístavu nebo jej předat do používání klubu. 

g. Každé plavidlo spuštěné na vodu musí mít platné technické osvědčení plavidla (TOP) 

a musí být označeno dle Řádu plavební bezpečnosti (ŘPB). Majitel plavidla plně 

odpovídá za škody, které způsobí jiným plavidlům nebo na kotvícím zařízení a je 

povinen je na vlastní náklady odstranit nebo uhradit v plné výši. Dále odpovídá za to, 

že na jeho lodi bude během plavby osoba, která vlastní oprávnění k vedení plavidla, 

min. "Vůdce malého plavidla" (VPM). Kapitán plavidla je povinen dodržovat 

maximálně povolený počet osob na plavidle dle TOP, odpovídá za bezpečnost 

posádky, zvláště dětí. Kapitán odpovídá za to, že plavidlo je během plavby vybaveno 

dle ŘPB.  

h. Před spuštěním plavidla na vodu je majitel povinen předložit platné TOP členovi VV 

pro vodní sporty. 

i. Vstup na plovoucí mola je povolen pouze členům SK. Ostatním je vstup na mola 

povolen pouze v doprovodu člena SK, který za hosty plně odpovídá. 

j. Ukončení kotvení plavidla je pro nadcházející sezónu člen povinen nahlásit členu VV 

pro vodní sporty do konce dubna, nejpozději na VH.  

k. Z plovoucích mol je zakázáno koupání. 

l. Člen je povinen kotevní místo udržovat v takovém stavu, aby nemohlo dojít k poranění 

jiné osoby anebo škodě na jiných plavidlech. 

m. Jakákoliv manipulace s cizími plavidly je zakázána. Výjimka je možná pouze při 

záchraně tonoucích, či jiném ohrožení života nebo majetku a je povinností všech 

zúčastněných o těchto akcích sepsat zápis u správce areálu SK.   

n. Na plovoucích molech se zakazuje jakákoliv práce a manipulace s elektrickým 

napětím vyšším jak 48 V. Výjimkou je napětí 220 V, které je možné použít pouze přes 

oddělovací transformátor. 

o. Na kamenném mole u jeřábu je povoleno provádět práce údržby lodí a používat 

elektrická zařízení s napětím 240V při dodržení všech bezpečnostních opatření. Je 

nutno respektovat plavidla kotvící u něj a nezpůsobit jejich majitelům škodu na jejich 

plavidle, pokud k ní přesto dojde, tuto škodu neprodleně uhradit. Po ukončení prací 

uvést plochu do původního stavu. 

p. Výše uvedená pravidla jsou závazná pro všechny členy a čekatele SK, pro jejich hosty 

a rovněž pro všechny ubytované a ostatní návštěvníky areálu SK. 

q. SK nenese žádnou zodpovědnost za škody za plavidla v kotvících zařízení. 

  



 

 
Strana 9 

 

  

Příloha č. 1 – Sazebník příspěvků a poplatků 
1. Příspěvky 

a. Řádný člen: 1 000,- Kč 

b. Přidružený člen: 1 000,- Kč 

c. Čekatel na členství: 1 000,- Kč 

2. Zápisné čekatele (jednorázový poplatek): 10 000,- Kč 

3. Doplatek za neodpracovanou brigádnickou činnost 

a. 100,- Kč za 1 hodinu při uhrazení do 30. 6. daného kalendářního roku 

b. 200,- Kč za 1 hodinu při uhrazení od 1. 7. do 31. 12. 

c. 200,- Kč za 1 hodinu penále při neuhrazení do 31.12. 
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Příloha č. 2 – Provozní řád areálu SK YACHTCLUB 
PASOHLÁVKY z. s. 
 

1. Areál YC Pasohlávky (dále jen areál) je zařízení SK umístěné na břehu Novomlýnské nádrže. 

Je určeno k provozování závodního a rekreačního jachtingu a jiných vodních sportů, včetně 

kitesurfingu a windsurfingu s možností ubytování.   

2. V areálu je v období od 1. 5. do 31. 10. přítomen správce nebo služba, která zajišťuje 

dodržování tohoto řádu. Pokyny správce a služby jsou závazné pro všechny členy, jejich hosty. 

3. Členové SK mají povolen vstup do areálu po celý rok bez omezení. 

4. Provoz areálu může výkonný výbor v případě potřeby omezit. Omezení je nutno písemně 

oznámit na nástěnce a všichni členové jsou povinni jej dodržovat. 

5. Vstup do areálu je povolen členům SK, jejich hostům a ostatním návštěvníkům. Hosté členů 

SK mají povolen vstup pouze v přítomnosti člena SK, který je pozval. Každý návštěvník 

areálu je povinen nahlásit svoji přítomnost u správce areálu. 

6. Vstup návštěvníků do areálu, vjezd jejich vozidel, umístnění plavidel a kempování podléhá 

povolení správce areálu nebo pověřeného člena VV. Povolení je podmíněno kapacitou 

ubytovacích a parkovacích míst. Za pobyt v areálu jsou návštěvníci povinni zaplatit stanovené 

poplatky dle platného ceníku služeb. 

7. Toalety slouží všem uživatelům areálu. Je třeba dbát na udržování čistoty, pořádku 

a hygienických zásad. Vhazování odpadků do WC a výlevky je přísně zakázáno. 

8. Umývárna je určena pouze k provádění osobní hygieny. Umývání nádobí v ní je přísně 

zakázáno. K umývání nádobí, odběru pitné vody a vylévání chemických WC slouží označená 

místa.  

9. Mytí automobilů je v celém areálu přísně zakázáno. 

10. Plachetnice na podvozcích a transportní podvozky musejí být umístěny podle pokynů správce 

areálu. Takto umístěná plavidla musí být dostatečně zajištěna proti přírodním vlivům (větru, 

dešti, sněhu apod.). 

11. Volné pobíhání psů v areálu je přísně zakázáno, majitel je povinen mít psa na vodítku, venčit 

psa mimo areál a uklízet po něm exkrementy. Výjimkou je část areálu zvaná „psinec“, kde se 

mohou psi volně pohybovat. Vstup do tohoto prostoru je na vlastní zodpovědnost. 

12. Areál je vybaveno mnoha technickými pomůckami, stroji a zařízeními (motorový člun, 

plovoucí mola, jeřáb na spouštění a vytahování lodí). S těmito zařízeními mohou manipulovat 

pouze pověření členové SK s vědomím správce. O provozu musí být vedena předepsaná 

dokumentace. Seznam pověřených osob a předepsaná dokumentace je umístěn u správce 

areálu.  

13. Jakákoliv manipulace se strojním a jiným vybavením areálu je povolena pouze pověřeným 

osobám. 

14. Jakákoliv zjištěná závada na zařízení areálu musí být ihned nahlášena správci, službě nebo 

kterémukoliv členu VV.   

15. Všichni členové SK a návštěvníci areálu jsou povinni dbát na to, aby k technickému zařízení 

areálu nechodili jejich děti a nedošlo tak k jejich úrazu.  

16. V případě nutnosti opakovaného napomínání dětí správcem areálu, ve smyslu bodu 14., 

mohou být rodiče či dospělí, kteří za tyto děti zodpovídají a jsou v areálu ubytováni, z areálu 

správcem či službou vykázáni.  
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17. Rybolov je zakázán v prostorách areálu SK a v prostoru pod areálem SK vyznačeným 

tabulemi. 

18. Porušení tohoto řádu může vést v závažných případech k vyloučení člena z SK nebo vykázání 

návštěvníka z areálu.   
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Příloha č. 3 – Správce areálu sportovního klubu 
YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. 
 

I. 
Všeobecná ustanovení 

Správce areálu sportovního klubu YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s.  (dále jen areál SK) je 

stanoven výkonným výborem (dále jen VV) sportovního klubu (dále jen SK) na základě smlouvy, 

která je uzavírána na dobu 1 roku. 

 

II. 
Povinnosti správce 

1. Správce areálu SK řídí chod areálu SK dodržování pravidel v souladu s Organizačním řádem 

(dále jen OŘ) SK a podle pokynů VV SK. 

2. Zajišťuje ubytovávání návštěvníků na chatách a v celém areálu a kotvení plavidel 

ve spolupráci se členem VV pro vodní sporty. 

3. Minimálně 2x denně provádí kontrolu kajutových plachetnic v kotvišti areálu. V případě 

nepříznivých povětrnostních podmínek i vícekrát za den.  

4. Dohlíží na účelné rozmístění karavanů členů a hostů a na uložení prázdných podvozků 

od přivezených plavidel v úložišti, určeném pověřeným členem VV. 

5. Zajišťuje osvětlení areálu v okolí sociální buňky, zabezpečuje funkčnost rozvodů elektrické 

energie a vody. 

6. Vede evidenci ubytovaných, provádí vyúčtování a evidenci služeb návštěvníkům areálu podle 

schváleného ceníku služeb. Tržby odvádí dle potřeby pověřenému členu VV tak, aby pokladní 

hotovost nepřesáhla částku 15 000 Kč. Vede pravidelnou evidenci příjmů a výdajů. 

7. Provádí pravidelnou kontrolu sociálního zařízení areálu (záchody, umyvadla, sprchy, min. 2x 

denně). Úklid sociálního zařízení provádí podle potřeby. Za tím účelem zabezpečuje nákup 

úklidových a hygienických prostředků, ale i ostatního spotřebního materiálu, na základě 

písemně předloženého návrhu, který je odsouhlasen pověřeným členem VV. 

8. Provádí běžnou údržbu svěřeného majetku a zařízení, úklid ploch v areálu včetně průběžného 

sekání trávy.  

9. Zajišťuje doplňování lékárničky, kontroluje funkčnost protipožárních prostředků. 

10. Je oprávněn vyzvat člena SK ke spolupráci pro příležitostné práce a člen je povinen podle 

svých možností a schopností mu pomoci. 

11. Dohlíží na majetek SK, zodpovídá za uzamykání objektů v areálu SK, vstupní brány 

u kolonády brány areálu. Podává návrh na vyřazení a likvidaci nefunkčního materiálu.  

12. Vydává klíče od uzamčených objektů a „Záznam o provozu“ technických zařízení areálu 

a plavidel pověřeným osobám (motorový člun, jeřáb, katamarán). Při přebírání podpisem 

kontroluje jejich technický stav, provedení záznamu o provozu plavidla apod. Zapůjčuje 

zájemcům rekreační plavidla (katamarán, optimist, pramice). 

13. Organizuje spouštění a vytahování plavidel pomocí jeřábu dle stanoveného ceníku služeb.  

III. 
Práva správce 

1. Užívat mobilní telefon +420776001642 ke služebním účelům. 
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2. Za svou práci pobírat odměnu, kterou stanovuje VV SK. 

3. Má právo určit ubytovací prostor návštěvníka a upozornit ho na nedodržování „Provozního 

řádu“. Při porušení OŘ SK, zejména Provozního řádu areálu SK návštěvníkem, má správce 

právo okamžitě ukončit jeho pobyt a vykázat ho z areálu. 

4. Vybírat poplatky za služby a ubytování, které vybírá v den příjezdu návštěvy. 

IV. 
Dokumentace správce  

1. Kniha ubytovaných. 

2. Evidence příjmů a výdajů. 

3. Provozní deník zdvíhajícího zařízení. 

4. Seznam plavidel kotvících v kotvišti areálu SK a jejich majitelů s kontakty. 
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Příloha č. 4 – Ubytovací řád ubytovacího zařízení SK 
YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s. 
 

1. Provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen chatky) může ubytovat pouze osobu, kterou řádně 

přihlásí, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného 

dokladu totožnosti. Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let s výjimkou organizovaných 

sportovních a jiných zájmových skupin, toto však podléhá individuální schválení 

provozovatelem. 

2. Ubytovaný užívá zařízení dobu, kterou má předem domluvenou a uhrazenou. Toto právo 

nemůže podstoupit třetí osobě. 

3. Po zapsání do ubytovací knihy převezme od zodpovědné osoby Yachtclubu Pasohlávky (dále 

jen ubytovatel) klíče od chatky. Svým podpisem potvrdí převzetí kompletního inventáře 

v předávací knize. 

4. Ubytovaný je povinen povléci si určené lůžko, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, 

že mu bude účtována částka za čištění polštáře, deky a matrace. K povlečení použije vlastní 

lůžkoviny nebo si za úplatu vyzvedne lůžkoviny od ubytovatele. 

5. Na základě objednaného ubytování je provozovatel ubytovacího zařízení povinen ubytovat 

nejpozději do 17.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. Do této doby je držena rezervace. 

6. Návštěvy v areálu chatek je ubytovaný povinen nahlásit ubytovateli a návštěva povinna 

uhradit poplatky dle platného ceníku. 

7. Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího 

zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech. 

8. V den ukončení pobytu je ubytovaný provést úklid chatky a příslušenství, tj. umýt podlahy, 

vysát koberce, umýt použité nádobí, umýt příp. odmrazit chladničku. V případě, že nebude 

proveden úklid chatky, je ubytovaný povinen uhradit poplatek za úklid chatky dle platného 

ceníku. 

9. V den ukončení ubytování odhlásí ubytovaný pobyt nejpozději do 9.00 hodin, v téže době 

uvolní chatku. Neučiní-li tak, bude mu účtován pobyt za následující den. Po uvolnění chatky 

předá klíče od chatky ubytovateli, který zkontroluje uklizenost chatky a kompletnost 

inventáře. 

10. V chatkách nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět 

opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 

11. Na chatkách může ubytovaný používat pouze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holicí 

strojek, vysoušeč vlasů). Používání jiných elektrických zařízení je zakázáno. 

12. Plynový vařiče mohou obsluhovat pouze plnoleté osoby. 

13. Po celou dobu provozu plynového vařiče musí být zajištěn jeho trvalý dozor přítomnou 

osobou. 

14. Po ukončení užívání plynového vařiče musí být tento ihned vypnut. 

15. Ubytovaný je povinen vždy při odchodu zkontrolovat vypnutí plynového vařiče, zhasnout 

světla, uzamknout dveře a klíč předat na předem určené místo, není-li určeno jinak. 

16. V prostorách ubytovacího zařízení je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek. 

17. Psi ani jiná zvířata není dovoleno ubytovávat. 
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18. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní 

spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní 

přijímače, způsobovat hluk apod. 

19. Motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech. 

20. Na chatce je zakázáno poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení. Pokud dojde k poškození 

zařízení, je nutné vše co nejdříve nahlásit ubytovateli. Pokud nebude poškození ohlášeno, 

zaplatí opravu nebo výměnu všichni ubytovaní v chatce a v případě společných prostor všichni 

ubytovaní v ubytovacím zařízení. Při úmyslném nebo opakovaném zničení nebo poškození 

vybavení bude dotyčný ubytovaný nucen ubytovací zařízení okamžitě bez náhrady opustit. 

21. V celém ubytovacím zařízení je zakázáno kouření, rozdělávání ohně, manipulace s otevřeným 

ohněm. Dále je zakázáno držení zvířat, provádět jakékoliv stavební a jiné změny v prostorách 

ubytovacího zařízení, zatloukání hřebíků, skobiček, šroubů nebo vrutů do zdi. Kouření 

a rozdělávání ohně je povoleno pouze ve vyhrazených venkovních prostorách. 

22. Vznikne-li požár je povinností všech ubytovaných co nejdříve vlastními silami požár 

zlikvidovat včetně použití hasicího přístroje. Pokud je požár většího rozsahu ihned volat 

požárníky na tel. č. 150. 

23. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řád, požární a poplachové směrnice, 

evakuační plán, bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat pravidla občanského soužití, 

respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost 

osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid, provádět běžný úklid chatky podle 

všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit 

použité nádobí apod. 

24. V případě, že ubytovaný poruší ustanovení tohoto řádu, má provozovatel ubytovacího zařízení 

právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. 

Důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby je i neplacení 

či opožděné placení za tyto služby. 

25. Chytání ryb je zakázáno v prostoru pod areálem Yachtclubu Pasohlávky, který je vyznačen 

tabulemi. 

26. Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího 

zařízení kdykoliv měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem 

informovat. 

27. Tento ubytovací řád nabývá své platnosti a účinnosti dne 28. 5. 2016 a vztahuje se na všechny 

ubytované. 

 

Důležitá telefonní čísla 
Hasiči: 150 
Záchranná služba: 155 
Policie: 158 
Tísňové volání: 112 
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Ceny za den/Price per day/ Preise pro Tag 1. 7. – 31.8. 1.5. – 30.6./1.9. – 30.9. 
Malý stan/Small tent/Kleines Zelt (max. 3 osoby/persons/Personen) 40 Kč 30 Kč 
Velký stan/big tent/großes Zelt 60 Kč 45 Kč 
Karavan/Caravan/Wohnwagen 80 Kč 60 Kč 
Obytné auto/Camper van/Wohnmobil 100 Kč 75 Kč 
Parkování auta/Car/Auto 30 Kč 30 Kč 
Denní návštěva (bez přespání)/Visiting by day/Besuch übertags (bez rozdílu věku) 30 Kč 30 Kč 
Kotvení lodě/Groundage/Schiffstand 60 Kč 40 Kč 
Elektrická přípojka/Electrical connection once/Stromaschluss einmalig 60 Kč 60 Kč 
Děti do 6 let/Children to 6 years/Kinder bis 6 Jahre zdarma/free/frei zdarma/free/frei 
Děti 6 - 15 let/Children  from 6 to 15 years/Kinder von 6 bis 15 Jahre 40 Kč 30 Kč 
Osoby nad 15 let/Persons over 15 years/Personen über 15 Jahre 60 Kč 50 Kč 
Studenti po předložení ISIC karty/Students with ISIC card/Studenten mit der ISIC Karte 50 Kč 40 Kč 
Chatka (5 osob)/Cottage (5 persons)/Bungalow (5 Personen)     
Chatka/Cottage/Bungalow 600 Kč 500 Kč 
Samostatná osoba/Individual/Einzelner 300 Kč 250 Kč 
Další osoba/Extra person/Weitere Person (nad/over/über 5 osob/persons/Personen) 60 Kč 50 Kč 
Závěrečný úklid/Final cleaning/Endreinigung 250 Kč 250 Kč 
Spuštění/vytažení lodě s použitím jeřábu 250 Kč 250 Kč 
Celosezónní kotvení lodě (platba předem) 5 000 Kč 
Dlouhodobé kotvení lodě (cena za 1 měsíc) 2 000 Kč 1 500 Kč 
Dlouhodobé umístění karavanu včetně elektrické přípojky (cena za 1 měsíc) 2 500 Kč - 
Dlouhodobé umístění karavanu včetně elektrické přípojky (celá sezóna) 10 000 Kč 10 000 Kč 
Dlouhodobé umístění karavanu včetně elektrické přípojky (cena za 1 měsíc) - 2 000 Kč 

   

Rekreační poplatek/Municipal tax/Orttaxe 1.7. – 31.8. 1.5. – 30.6./1.9. – 30.9. 
Platí osoby ve věku 18 – 70 let při nástupu na pobyt (dle platné vyhlášky Obce Pasohlávky). 
Osoby ZTP, ZTP/ P parkovné a rekreační poplatek neplatí. 

12 Kč 8 Kč 

 

Tento organizační řád byl schválen valnou hromadou dne 28. 5. 2016 a nabývá své platnosti a účinnosti dne 28. 5. 2016. 


