
Vážení, 

v souvislosti s avizovanou změnou struktury TJ a přechodem oddílů na pobočné spolky budeme řešit 
samostatné stanovy pobočného spolku. Některé principy stanov jsou dány zákonem, další v nějaké 
formě více či méně předpokládáme, že zůstanou obdobné, jako ve stanovách současných (např. 
princip člen-členská schůze-výbor). Za zvláštní pozornost dle našeho názoru stojí zejména níže 
rozvedené body: účel a název pobočného spolku, členství, jeho vznik, práva s členstvím spojená a 
případně jeho zánik a organizační struktura a statutární orgán. 

1. Účel spolku (návrh) 

1) Základním účelem spolku je vytváření podmínek pro provozování jachtingu v jakékoliv formě, 
zejména pak 

a. Organizace sportovní činnosti a vytváření materiálních a tréninkových podmínek. 

b. Vytváření možností užívání vlastních sportovišť a zařízení pro zájemce z řad 
veřejnosti, zejména pak mládeže. 

c. Zajišťování ekonomické základny pro plnění svých cílů i pomocí vlastní hospodářské 
činnosti. 

d. Udržování a budování vlastních i jiných zařízení pro sport. 

2) spolek má charakter nepolitické spolkové organizace, která se zdržuje politických ambicí a praktik. 
Spolek však považuje za své právo aktivně se podílet na veřejném životě. 

3) Působení politických stran v rámci spolku je nepřípustné. 

2. Název 

Od TJ s pravděpodobností hraničící s jistotou budeme zavázáni mít v názvu Lodní sporty Brno, jinak to 
bude na nás. Příklady názvů: 

Název Zkratka 1 Zkratka 2 

Yacht Club Lodní sporty Brno YCLS Brno YCLSB 

Lodní sporty Brno jachetní oddíl* LS Brno JO LSBJO 

Jachtklub Lodní sporty Brno JKLS Brno JKLSB 

Jachetní oddíl Lodní sporty Brno* JO LS Brno JOLSB 

Lodní sporty Brno, oddíl jachtingu* ...  

...   

Je pravděpodobné, že rejstříkový soud nás bude tlačit do přívěsku "pobočný spolek". Nicméně jedna 
věc je oficiální název dle stanov a druhá to, co si napíšeme na bránu, na trička a nevímkam ještě. 

*Výhodou takto označených možností může být větší šance, že přívěsek "pobočný spolek" nebude 
muset být. 

Anglická verze, shodná pro všechny výše uvedené 

Lodní Sporty Brno Yacht Club LS Brno, YC LSBYC 

web: www.LSBYC.cz 

3. Typy členství, vznik členství, zánik členství 

Navrhujeme, aby nově vzniklé stanovy řešily následující: 

A. Eliminace snadného nabrání mrtvých duší a tím jejich možného zneužití, např.: 

 Odložením rozhodovacího práva u nově příchozích členů (o rok, dva, tři...) 



 Ponecháním rozhodovacího práva pouze "aktivním" členům (viz dále) 

B. Členství i stanovy by měly směřovat/zavazovat nově vzniknuvší pobočný spolek zůstat 
spolkem aktivně sportovním (závodním) a zamezit možnosti vzniku klubu bez sportovní a 
závodní činnosti; měli bychom umět rozlišit členy aktivní a neaktivní (na ty, kteří táhnou a na 
ty, kteří se vezou) 

 Příklady aktivit 

 závodní činnost 

 významné námořní plavby 

 organizační činnost (členství v orgánech/výborech, trenéři, instruktoři, rozhodčí...) 

 významná brigádnická činnost 

 ... 

 O aktivitě rozhoduje každý člen sám tím, jak je činný, rozhodnutí o aktivitě nepodléhá 
schvalování (výbor nebo schůze schvaluje pouze pravidla) 

C1. Členství i stanovy by měly umožnit snadné a dostupné členství i těm, kteří nemají ambice být 
aktivní, nicméně takovou formou, která vylučuje jejich rozhodování na chodu spolku. 

C2. Alternativní řešení je umožnit věnovat se jachtingu těm, kteří nemají ambice být aktivní 
formou komerční smlouvy, tj. nešlo by o členy bez rozhodovacích práv, ale o nečleny s právy 
obdobnými, jako práva členská s výjimkou práva rozhodovat (a být volen apod.) 

D. Podpora zvýhodněním rodinného členství. (Souvisí s bodem C1 - zvýhodnění rodinní 
příslušníci nemusí nutně mít rozhodovací práva.) 

E. Zánik členství 

 vystoupením člena, dohodou, smrtí člena (obvyklé, ne-li povinné) 

 vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností, případně vyloučením jako 
formou trestu na základě disciplinárního řízení 

 Alternativou vyškrtnutí může být přeřazení mezi členy s omezenými právy - zejména 
rozhodovacími. Výhodou je snadné obnovení členství v budoucnu, formálně navyšuje 
počet členů (marketingová výhoda). Člen tak zůstává (byť mimořádným) členem, dokud 
sám aktivně neřekne, že členem nechce být, případně do smrti. 

4. Organizační struktura, statutární orgán 

Předpokládáme strukturu ve formátu:  

 členská schůze (shromáždění všech členů s hlasovacím právem),  

 výbor volený členskou schůzí 

 předseda volený buď členskou schůzí, nebo výborem (v závislosti na určení statutárního 
orgánu viz níže) 

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem spolku. Může jít o statutární orgán kolektivní 
(výbor) nebo individuální (předseda). Pokud bude statutární orgán předseda, pak by měl být volen 
členskou schůzí, bude-li statutární orgán kolektivní (výbor), pak může být předseda volen výborem. 
Ale nemusí, je to nás. 

Členská schůze bude také volit své zástupce v hlavním spolku (dnes TJ).  

 

K návrhům výše uvedeným uvítáme jakékoliv Vaše připomínky, komentáře, návrhy či doplnění. 
Zašlete je, prosíme, do 30. 11. 2017 na adresu info@lsbyc.cz. Diskuzi jak k návrhům zde uvedeným, 
tak k těm, které zašlete, potom proběhne 12. 12. 2017 v 18:00 na přehradě. 

 

Váš  

výbor JO 


