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YACHT CLUB LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek 
(dále jen YC) 

 
II. ČLENSKÁ SCHŮZE 

konaná dne 12. června 2020 v klubovně TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 
Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno 

 
ZÁPIS 

 
 
Prezence: 100 řádných členů s hlasovacím právem, z toho přítomných 52 členů v okamžiku 
zahájení schůze 
Nutné pro usnášeníschopnost členské schůze 51 hlasů (50 % členů) 
 
 
Schůze zahájena v 18:00, schůzi řídil svolavatel předseda výboru YC Martin Malec. 
 
 
Schůze je usnášeníschopná – 52 platných hlasů (viz prezenční listina v příloze tohoto zápisu). 
Pozvánka na schůzi tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
 
Hlasování o předsedajícím schůze – návrh Martin Malec 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 51 
Proti – 0 
Zdržel se – 1 
Závěr: Martin Malec byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů jako předsedající 
schůze. 
 
 
Sčítací komise: 
Jiří Pavlík 
Václav Novák 
Darek Grabarczyk 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 52 
Proti – 0 
Zdržel se – 0 
Závěr: Členové sčítací komise byli schváleni nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 
 
Hlasování o zapisovateli – návrh Milan Šorm 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 52 
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Proti – 0 
Zdržel se – 0 
Závěr: Milan Šorm byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů jako zapisovatel. 
 
 
Ověřovatel zápisu – návrh Petr Janáček 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 52 
Proti – 0 
Zdržel se – 0 
Závěr: Petr Janáček byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů jako ověřovatel zápisu. 
 
 
Počet přítomných členů schůze stoupl na 57. 
 
 
BODY ČLENSKÉ SCHŮZE 
 
 
 
1. Projednání a schválení výroční zprávy YC za rok 2019 
 
Zprávu o činnosti výboru YC přednesl předseda výboru Martin Malec. 
 
Zprávu o sportovní činnosti přednesli Jan Krejčiřík a Zbyněk Vaculka. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 56 
Proti – 0 
Zdržel se – 1 
Závěr: Zpráva o činnosti výboru YC a zpráva o sportovní činnosti byly schváleny nadpoloviční 
většinou přítomných členů. 
 
Počet přítomných klesl na 55 členů. 
 

 
2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření s majetkem YC za rok 2019 
 
Zprávu o hospodaření s majetkem YC a rok 2019 přednesl hospodář Milan Šorm. V následné 
diskuzi zodpověděl dotazy přítomných. 
 
Kladný výsledek hospodaření je dán zejména úspornými opatřeními výboru v uplynulém roce, 
která byla zavedena v reakci na nedostatek informací o reálných potřebách klubu. Zejména 
v oblasti podpory mládeže tak klub investoval méně, než by bylo třeba a v následujícím roce se 
výbor na tento deficit zaměří. 
 
Předseda výboru seznámil přítomné s principem úhrady cca třetiny nákladů na příslušné aktivity, 
které jsou financované z dotací pro klub (vrcholový sport, adresná podpora mládeže apod.). 
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Schválení zprávy o hospodaření bylo spojeno s následujícím bodem programu. 
 
 
3. Projednání a schválení účetní závěrky YC za rok 2019 
 
Výsledky hospodaření z účetní závěrky YC představil hospodář Milan Šorm. Účetní závěrka byla 
k dispozici v přílohách pozvánky na schůzi. 
 
NÁVRH 1: Členská schůze: 

- souhlasí s předloženou zprávou o hospodaření a předloženou účetní závěrkou; 
- souhlasí, že celkový výsledný zisk 814 444 Kč bude převeden na účet nerozděleného 

zisku z minulých let; 
- ukládá Výboru, že nový závazek ke krytí ztráty z hlavní činnosti ušetřenou daní 

220 808 Kč za hospodářskou činnost musí být splněn nejpozději roku 2022; 
- ukládá Výboru dokončit proces delimitace majetku spojený s určením hodnoty 

vlastního jmění YC v roce 2020; 
- ukládá Výboru provedení úplné inventarizace majetku YC v roce 2020; 
- ukládá Výboru vyhodnotit proces delimitace v příští zprávě o hospodaření 

s majetkem YC. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 51 
Proti – 0 
Zdržel se – 4 
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 
 
4. Hodnocení činnosti kontrolní komise YC v roce 2019 

 
Zprávu Kontrolní komise YC přednesl předseda komise Lukáš Vodáček. V následné rozpravě se 
k závěrům zprávy vyjádřili členové výboru Martin Malec, Milan Šorm, Jan Krejčiřík a Liliana 
Buchtová. 
 
Diskutovaným bodem byla výše nájemného společnosti LZ Yacht, s.r.o., která provozuje v areálu 
jachtařskou školu. Klub využívá služeb této společnosti při údržbě areálu i lodního parku, přičemž 
výbor postupně pracuje na narovnání vztahu mezi klubem a společností na principu faktura – 
faktura (v uplynulých letech byla spolupráce na úrovni barteru). Tímto narovnáním dojde 
postupně k navýšení nájmu na obvyklou úroveň, klub si však bude muset zajistit příslušnou 
údržbu sám (nebo si ji objednat u LZ Yachtu). 
 
Členská schůze vzala zprávu na vědomí. 
 
 
5. Projednání a schválení Kompetenční směrnice YC 
 
Pro chod spolku a zejména spolupráci s poskytovateli dotačních titulů je třeba vytvořit a přijmou 
řadu vnitřních předpisů upravujících oblasti, ve kterých má Výbor samostatnou působnost, avšak 
dle Stanov nesmí přijímat vnitřní směrnice. Návrh řešení pomocí Kompetenční směrnice a způsob 
její konstrukce představil Milan Šorm.  
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V následné diskuzi bylo zjištěno, že členská schůze nemůže udělit pravomoc přijímat vnitřní 
směrnice ani v omezené míře výboru jinak než změnou Stanov. Řešení s Kompetenční směrnicí 
tedy problém neřeší. 
 
Výbor bude hledat jiné řešení problému absence vnitřních směrnic (změna Stanov, příprava všech 
směrnic a zvýšení četnosti svolávání členské schůze, tvorba prováděcích předpisů nižší úrovně 
apod.). 
 
 
6. Projednání a schválení symboliky YC 
 
Došlé návrhy na oficiální symboly YC představili Martin Malec a Liliana Buchtová. Z následné 
diskuze vyplynulo, že členská schůze není jednotná ohledně potřebnosti loga spolku a vznikl 
návrh pouze převzít původní symboliku JO TJ. 
 
NÁVRH 2: Členská schůze přijímá za oficiální symbol spolku vlajku v následující podobě: 

 
 

HLASOVÁNÍ: 
Pro – 54 
Proti – 0 
Zdržel se – 1 
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 
 
Od členů přišel podnět vyrobit několik vlajek pro potřeby ceremonií. 
 
 
7. Informace ze sněmu delegátů TJ 11. 3. 2020 
 
Informace z proběhlého sněmu delegátů přednesl Martin Malec. 
 
 
8. Projednání financování investiční akce „Úprava povrchu u námořního jachtingu“ 
 
Plánovanou investiční akci představili Martin Malec a Zbyněk Vaculka. Schválení této akce 
bylo zařazeno jako součást následujícího bodu. 
 
Přišel jeden člen. 
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9. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2020 a pravidel pro hospodaření 
 
Návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh pravidel pro hospodaření přednesl hospodář Milan Šorm. 
Součástí návrhu bylo využít část finančních prostředků ušetřených v loňském roce na rozvojové 
aktivity klubu v roce 2020 zejména z toho důvodu, že ne všechny akce roku 2019 byly vzhledem 
k složité situaci dvouspolkového uspořádání klubu realizovány. 
 
V následné diskuzi přednesl Jiří Pavlík návrh na redukci rozpočtu tak, aby nebylo nutné využívat 
ušetřené prostředky z předchozího roku. 
 
NÁVRH 3: Odložit nákup autonomního plavidla (startovní lodi) na další roky (úspora 
150 000 Kč) 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 37 
Proti – 17 
Zdržel se – 2 
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů, nákup se odloží. 
NÁVRH 4: Zrušení tzv. nespecifikované podpory mládeže, zejména proplácení startovného 
(úspora 120 000 Kč) 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 39 
Proti – 3 
Zdržel se – 16 
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů, tato podpora se zruší. 
 
 
NÁVRH 5: Návrh realizovat opravu plochy u Námořního jachtingu (nerealizací by vznikla 
úspora 100 000 Kč v případě podpory TJ, úspora 250 000 Kč bez podpory TJ). 
 
V tomto bodě přítomný host předseda TJ Radovan Šlechtický potvrdil dohodu na Výkonném 
výboru TJ ohledně podpory TJ v této akci. Definitivní slovo však musí říct Sněm delegátů 
v příštím roce. 
 
Bod podpořil projevem člen výboru pro stavební záležitosti Tomáš Daněk. 
 
Při projednávání zazněl požadavek zaznamenat do zápisu obavy Jana Krejčiříka, že oprava plochy 
u Námořního jachtingu v současné podobě nebude možná za plánovaných 250 000 Kč, očekává 
vyšší náklady. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 31 
Proti – 20 
Zdržel se – 4 
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů, plocha u Námořního jachtingu 
se opraví. 
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Dále zazněly návrhy na redukci nákupu lodí a plachet pro třídy RS Tera, RS Feva a Laser o 50 %, 
zrušit podporu mládeže na lodní třídě 29er, redukovat podporu lodní třídy RS 500 na polovinu, 
nerealizovat výstavbu šatny pro hosty. 
 
Vzhledem k složitosti problematiky a nejednotnosti názoru členů byl navržen následující 
kompromisní návrh: 
 
NÁVRH 6: Členská schůze ukládá výboru redukovat rozpočet tak, aby nevyužil loňských 
fondů pro dosažení vyrovnaného rozpočtu a zároveň ruší dosavadní navržené změny 
rozpočtu.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 47 
Proti – 2 
Zdržel se – 4 
Závěr: Návrh byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 
 
Hospodář upozornil, že stále není přijata struktura rozpočtu a pravidla pro hospodaření. 
 
NÁVRH 7: Členská schůze schvaluje strukturu rozpočtu s předchozí podmínkou. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pro – 40 
Proti – 8 
Zdržel se – 0 
Závěr: Návrh nebyl přijat, protože členská schůze poklesla pod usnášeníschopnost. 
 
Vzhledem k poklesu počtu členů na členské schůzi pod usnášeníschopnost nebylo možné přijmout 
ani strukturu rozpočtu, ani pravidla pro hospodaření. 
 
 
10. Různé 

 
Současný výbor je v posledním roce jeho funkčního období, předseda výboru tak apeluje na 
členskou základnu, aby v průběhu roku 2020 přemýšlela nad dalším směřováním klubu a nad 
rozvojem areálu. Předseda výboru by rád v průběhu roku aktivní diskuzí umožnil členské 
základně 
 

a. vyhodnotit představy kandidátů do nového výboru klubu, 
b. zvolit nový výbor klubu tak, aby tento měl k dispozici rámcové zadání činnosti, 
c. zaúkolovat delegáty Sněmu delegátů TJ v roce 2021 konkrétními tématy a úkoly pro 

Výkonný výbor TJ v oblasti ekonomiky a rozvoje areálu. 
 
 

11. Usnesení členské schůze Yacht Clubu LODNÍ SPORTY BRNO 
 
Členská schůze YC konaná dne 12. června 2020: 
 

1. projednala a schválila zprávu o činnosti výboru a zprávu o sportovní činnosti, 
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2. souhlasila s předloženou zprávou o hospodaření a předloženou účetní závěrkou; 
3. souhlasila, že celkový výsledný zisk 814 444 Kč bude převeden na účet nerozděleného 

zisku z minulých let; 
4. uložila Výboru, že nový závazek ke krytí ztráty z hlavní činnosti ušetřenou daní 

220 808 Kč za hospodářskou činnost musí být splněn nejpozději roku 2022; 
5. uložila Výboru dokončit proces delimitace majetku spojený s určením hodnoty vlastního 

jmění YC v roce 2020; 
6. uložila Výboru provedení úplné inventarizace majetku YC v roce 2020; 
7. uložila Výboru vyhodnotit proces delimitace v příští zprávě o hospodaření s majetkem 

YC; 
8. přijala za oficiální symbol spolku vlajku užívanou JO TJ; 
9. uložila Výboru redukovat rozpočet tak, aby nevyužil loňských fondů pro dosažení 

vyrovnaného rozpočtu, avšak následně strukturu rozpočtu a pravidla pro hospodaření 
nepřijala (rozpočet tak zůstává v kompetenci Výboru). 

 
 
12. Závěr 

 
Schůze ukončena v 23:55 
 
Dáno ve 3 vyhotoveních. 
 
V Brně dne 12. 6. 2020 
Zapisovatel: Milan Šorm 
 
Ověřovatel zápisu: 
Petr Janáček 
 


