
TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE  
JACHETNÍHO ODDÍLU 

KONANÁ DNE 15. 5. 2012 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 
RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

 
USNESENÍ 

 
 
Členská schůze souhlasí s provozováním soukromé jachtařské školy resp. půjčováním 
plachetnic (právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími) v areálu TJ Lodní sporty 
Brno za zajištění následujících podmínek 

- bude zajištěna stávající kapacita stání pro kajutové plachetnice pro členy TJ LS Brno 
- nebude omezena jachtařská sportovní a rekreační činnost členů TJ LS Brno 
- zástupci provozovatele nesmí být členy výboru JO, výboru TJ, kontrolní komise 
- bude smluvně nebo jinak zajištěna odpovědnost za případné škody způsobené 

provozovatelem včetně škod vzniklých v souvislosti s podnikáním 
Členská schůze zakazuje členům TJ Lodní sporty Brno pronajímat lodě v areálu třetím osobám 
za úplatu. 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Roman Vašík 



TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
 

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE 
JACHETNÍHO ODDÍLU 

KONANÁ DNE 15. 5. 2012 V KLUBOVNĚ TJ LODNÍ SPORTY BRNO, 
RAKOVECKÁ 30, 635 00 BRNO 

 

ZÁPIS 
 
Přítomní členové: Petr Spousta, Roman Vašík, Joachim Claus, David Přikryl, Jaroslav 

Pavlíček, Stanislav Šotnar, Roman Kašpar, Vladimír Hanák, Lubomír 
Nedbal, Karel Ulrich, Jiří Polák, Ivan Bielik, Miloš Alexa, Lukáš Vodáček, 
Pavel Nesejt, Anna Synková, Jana Štursová, Ondřej Labuda, Václav Huk, 
Ludmila Nováková, Gabriela Pavlíková, Jitka Bidlová, Kateřina Fantová, 
Rudolf Lidařik (zastupený Kateřinou Fantovou), Jiří Pavlík, Tomáš Daněk, 
Marek Pavlovský, Jan Krejčiřík, Jan Simeonov, Martina Kupská, Marcela 
Šormová, Lea Princová, Věra Žáková, Michal Šteflíček (zastoupený Věrou 
Žákovou), M. Rohovský (zastoupený Věrou Žákovou), Zbyněk Vaculka 
(zastoupený Věrou Žákovou), Jarmil Pokorný, Ladislav Kříž, Martin 
Malec, Lucie Skalníková, Patrik Vaculka, Martin Suchyňa, Petr Suchyňa, 
Miroslav Fanta, Tereza Turbová, Marek Turba, Miloš Krupica, Jakub 
Košvica, Petr Sovadina, Karel Švejda 

tj. celkem 50 hlasujících 
 
Schůze zahájena: 17:35 
 
Volba předsedajícího: Petr Spousta  
hlasování všichni pro 

 
Volba mandátové komise: Lubomír Nedbal, Ludmila Nováková, Martin Malec 
Volba zapisovatele: Roman Vašík 
hlasování 2 proti, 1 nehlasoval, ostatní pro 
 
Stanovení hlavních směrů vývoje jachetního oddílu, diskuse: 
 
Miloš Krupica 
Petr Spousta 

vysvětlili plénu důvod svolání mimořádné členské schůze 

Miloš Krupica informoval, že je uzavřena smlouva mezi TJ Lodní sporty Brno a firmou LZ 
Yacht, s. r. o. s pronájmem 

Vladimír Hanák namítl, že výcviková škola zabírá místo 
Lea Princová výcviková škola má přínosy – výpomoc na příměstských táborech, jméno 

Lodních sportů 
Tomáš Daněk výcviková škola má přínos pro klubový život, ekonomický přínos (nájem, 

příliv nových členů a z nich příspěvky) 
Miloš Krupica loď pana Manišovského byla přivezena v době, kdy nebyl členem, přivezl ji 

Zbyněk Vaculka, není označena podle podle ŘPB 



Jiří Pavlík spor je o osobních problémech členů mezi sebou, pozitiva – podpora 
závodění, možnost jízdy na lodi pro člena bez lodi … je potřeba oprostit se 
od osobní roviny, nevidí mínusy 

Stanislav Šotnar je třeba omezit diskusi pouze na otázku – povolit nebo nepovolit podnikání 
Petr Spousta další přínos – nájem z pronájmu místností 
Jitka Bidlová omezit diskusi pouze na otázku (ano či ne) a pokud ano, za jakých 

podmínek, Jitka pořádá příměstské tábory a LZ Yacht vypomáhala 
Jiří Pavlík není to jen příměstský tábor, ale rovněž pronájmy pro děti za velmi směšné 

peníze – existuje velká skupina dětí mj. členů, která tady jezdila každé 2 
víkendy v měsíci v roce 2011, LZ Yacht pořádá 7 závodů v roce 2012 

Jiří Polák jsme zájmové občanské sdružení nebo spolek podnikatelů? Pokud podnikání 
povolíme, navrhuje širší diskusi s veslaři. Pokud pustíme do areálu 
nekontrolovatelný pohyb lidí, bude docházet k excesům (problémům) – člen 
má kladnější vztah k areálu 

Lukáš Vodáček areál LS je podnikatelsky zajímavý, bavme se o tom, jak aktivity zregulovat, 
než zakazovat, navrhuje výběrové řízení – cena se vyvíjí od 
nabídky/poptávky, kritéria pro řízení – nájem, noví členové, jméno klubu, 
příměstské tábory. Lze regulovat pohyb osob, … 

Martina Kupská Franta Kalný provozoval kánoi, TJ provozuje další nájmy – ohňostroje, … 
Ludmila 
Nováková 

na bridágách mladí členové jsou 

Václav Huk z pozice studenta – soukromá jachtařská škola umožní studentovi vydělat na 
závodní činnost jachtingem 

Petr Spousta návrh rozdělit diskusi na téma 
- jachtařská škola (okruhové molo) 
- pronájem stání pro kajutové plachetnice 

Jiří Pavlík Jiří Pavlík – doplňuje 
- půjčování plachetnic 

Gabriela 
Pavlíková 

namítá, že je potřeba problematiku vnímat ze dvou pohledů 
- člen, který půjčuje svoji loď 
- firma a nájemní smlouva 

Ta první varianta nejde regulovat 
Lukáš Vodáček každý člen by měl být dostatečně uvědomělý, že výhodné členské podmínky 

provozování jachtingu by neměly být zneužívány pro podnikání 
Diskuse je o kapacitách – máme dostatečnou kapacitu pro poskytování míst? 

Gabriela 
Pavlíková 

navrhuje každou příležitost komerce řešit na valné hromadě 

Miloš Krupica není volné místo v ježku 
Jiří Polák jak se v případě podnikání zajistí bezpečnost? 
Marek Turba reaguje, že pojištění. Zdravé podnikání je rozumné, do jakého rozsahu 

podnikání povolit? 
Joachim Claus nelze pouze stanovit, zda ano, či ne, je nutné stanovit alespoň rámcové 

podmínky/mantinely 
Jan Krejčiřík sportovní výsledky klesají, počty závodníků klesají, dobrovolného trenéra 

sehnat je těžké, komercializace je nutná, lepší nápad nikdo nepředložil 
nevidí rozdíl mezi provozováním jachtingu za úplatu okruhového a 
kajutového. Každá komerční aktivita je potřeba řešit individuálně. 

Martin Malec máme kompetentní výbor, který by měl provozování komerčních aktivit 
regulovat (kritéria – volné kapacity, finance, další přínosy) 



 
Předsedající schůze pověřil Romana Vašíka k sestavení návrhu usnesení, ke kterému členové 
schůze mohou vznášet pozměňující návrhy. 
 
Přestávka k sestavení návrhu usnesení. Roman Vašík požádal o spolupráci k sestavení návrhu 
Miloše Krupicu a Petra Spoustu. 
 
Po ukončení přestávky Roman Vašík přednesl návrh usnesení: 
„Členská schůze souhlasí s provozováním soukromé jachtařské školy resp. půjčováním 

plachetnic (právnickými osobami) v areálu TJ Lodní sporty Brno za zajištění následujících 

podmínek 

- bude zajištěna stávající kapacita stání pro kajutové plachetnice pro členy TJ LS Brno 

- nebude omezena jachtařská sportovní a rekreační činnost členů TJ LS Brno 

- zástupci provozovatele nesmí být členy výboru JO, výboru TJ, kontrolní komise 

Členská schůze zakazuje členům TJ Lodní sporty Brno pronajímat lodě v areálu třetím osobám 

za úplatu.“ 

 
Pozměňující návrhy 
1 Lukáš 

Vodáček 
k právnickým osobám doplnit „fyzické osoby podnikající“ 

2 Jan 
Krejčiřík 

vyškrtnout poslední větu 

3 Jiří Polák k podmínkám doplnit „zajistit bezpečnost uloženého materiálu v areálu TJ 

Lodní sporty Brno a bezpečnost členů a rodinných příslušníků členů TJ Lodní 

sporty Brno“ 
4 Marek 

Turba 
k podmínkám doplnit „bude smluvně nebo jinak zajištěna odpovědnost za 

případné škody způsobené provozovatelem včetně škod vzniklých v souvislosti 

s podnikáním“ 
5 Lukáš 

Vodáček 
k podmínkám doplnit „bude uspořádáno výběrové řízení“ 

 
Proběhla rozprava nad pozměňujícími návrhy a proběhlo hlasování o jednotlivých 
pozměňujících návrzích. 
 
pozměňující návrh Lukáše 
Vodáčka č. 5 

pro 16 
proti 25 
nehlasovalo 9 

návrh nebyl přijat 

pozměňující návrh Marka 
Turby č. 4 

pro 46 
proti 0 
nehlasovalo 4 

návrh byl přijat 

pozměňující návrh Jiřího 
Poláka č. 3 

pro 11 
proti 32 
nehlasovalo 7 

návrh nebyl přijat 

pozměňující návrh Jana 
Krejčiříka č. 2 

pro 18 
proti 22 
nehlasovalo 10 

návrh nebyl přijat 

pozměňující návrh Lukáše 
Vodáčka č. 1 

pro 37 
proti 4 
nehlasovalo 9 

návrh byl přijat 

 



Hlasování o celém usnesení v následující pozměněné textaci: 
„Členská schůze souhlasí s provozováním soukromé jachtařské školy resp. půjčováním 

plachetnic (právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími) v areálu TJ Lodní sporty 

Brno za zajištění následujících podmínek 

- bude zajištěna stávající kapacita stání pro kajutové plachetnice pro členy TJ LS Brno 

- nebude omezena jachtařská sportovní a rekreační činnost členů TJ LS Brno 

- zástupci provozovatele nesmí být členy výboru JO, výboru TJ, kontrolní komise 

- bude smluvně nebo jinak zajištěna odpovědnost za případné škody způsobené 

provozovatelem včetně škod vzniklých v souvislosti s podnikáním 

Členská schůze zakazuje členům TJ Lodní sporty Brno pronajímat lodě v areálu třetím osobám 

za úplatu.“ 

(pro 47 / proti 3 / nehlasovalo 0) 
 
Schůze ukončena: 19:50 
 
 
Zapsal:  Roman Vašík 


