
Příloha č. 1 

Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu  

ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné 

činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných 

celků při podpoře sportu.  

 

§ 2 Základní pojmy 

 

(1) Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i 

psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. (2) 

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená 

širokým vrstvám obyvatelstva. (3) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo 

jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

 

§ 3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a) vypracovává návrh koncepce státní politiky ve 

sportu (dále jen "koncepce") a předkládá jej vládě ke schválení, b) koordinuje uskutečňování vládou 

schválené koncepce, c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, d) vytváří 

podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, pro rozvoj sportu pro 

všechny a pro sport zdravotně postižených občanů, e) vydává antidopingový program a organizuje a 

kontroluje jeho uskutečňování, f) rozhoduje o akreditaci1) vzdělávacích zařízení působících v oblasti 

sportu, g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, h) koordinuje činnost 

rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

(2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. g) je organizační složkou státu; zabezpečuje 

vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci. 

 

§ 4 Úkoly ostatních orgánů státní správy 

 

(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, 

pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá rezortní 

sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.  

(2) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o státní sportovní 

reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup 

sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její 

činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem; laboratoř dopingové kontroly je 

organizační složkou státu. 

 

§ 5 Úkoly krajů kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 



§ 6 Úkoly obcí Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je 

pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

§ 7 Náhrada při vyvlastnění Má-li být za podmínek stanovených stavebním zákonem 

2) vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty, zřízené nebo 

vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě 

věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě. 

 

§ 8 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  



 Příloha č. 2 

Stanovy Klubu Jachtingu Těrlicko 

 

I. Základní ustanovení 
1. Plný název: Klub Jachtingu Těrlicko (dále jen klub) 

2. Sídlo klubu: Loděnice Klubu jachtingu Těrlicko, 735 42 Horní Těrlicko 

3. Kontaktní adresa je místo bydliště předsedy klubu 

4. Klub je dobrovolným sdružením občanů, ustaveným za účelem uspokojování jejich zájmů, 

zvláště o provozování jachtingu ve všech jeho formách 

5. Klub má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení podle zákona č.83/90 Sb. 

II. Náplň činnosti klubu 
Náplní činnosti klubu je: 

a) vytvářet podmínky pro provozování jachtingu a rekreaci členů klubu včetně zajištění 

finančních prostředků pro jeho činnosti 

b) organizovat sportovní i jiné akce pro členy klubu a veřejnost 

c) provozovat, udržovat a budovat areál loděnice v Těrlicku 

d) pečovat o majetek klubu a usilovat o jeho navýšení 

e) navazovat a udržovat dobré vztahy s organizacemi i orgány za účelem zajištění prosperity 

klubu 

f) dbát na dodržování zásad demokracie, občanské morálky, důstojnosti a cti při své činnosti 

III.Organizace a řízení klubu 

1. Orgány klubu: 

a) Valná hromada klubu 

b) Rada klubu (dále jen RADA) 

c) Sportovní komise 

d) Kontrolní komise 

2. Valná hromada 

a) je nejvyšším orgánem klubu 

b) tvoří ji všichni členové klubu 

c) Valnou hromadu svolává RADA nejméně 1 krát  ročně písemnou pozvánkou všem členům 

nejméně 14 dnů před datem konání 

d) Valnou hromadu je povinna svolat RADA do 40 dnů od předání žádosti, podepsané nejméně 

1/2 členů starších 18 let nebo na žádost Kontrolní komise 

e) je vždy usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů 

f) usnesení Valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů starších 18 

let 

g) ve výlučné pravomoci Valné hromady je: 

i) rozhodnout o názvu a symbolice klubu 

ii) rozhodnout o koncepci činnosti klubu 

iii) schvalovat změny Stanov klubu 

iv) volit na období 1 roku a odvolávat předsedu klubu, hospodáře klubu, členy RADY a 

Kontrolní komise 

v) schvalovat zprávy o činnosti, hospodaření a zprávu Kontrolní komise  

vi) schvalovat rozpočet klubu a rámcový plán činnosti 

vii) vykonávat funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí RADY 

viii) rozhodovat o členství klubu v jiných právnických osobách 

ix) rozhodovat o převodu vlastnictví nemovitého majetku klubu nebo jeho zatížení 

majetkovými právy jiných osob 

x) rozhodovat o zániku a způsobu likvidace a vypořádání práv, závazků a majetku klubu 



3. Rada klubu 

a) je výkonným orgánem klubu, který řídí činnost klubu v období mezi Valnými hromadami 

b) tvoří ji členové starší 18 let v těchto funkcích: 

i) předseda klubu 

ii) jednatel, který současně zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti 

iii) hospodář klubu 

iv) správce majetku 

v) předseda Sportovní komise 

c) v případě odstoupení člena RADY kooptuje RADA jiného člena klubu 

d) zasedání RADY svolává a řídí předseda klubu dle potřeby, nejméně 1x v měsíci 

e) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady 

f) schvaluje : 

i) Zásady hospodaření klubu včetně Ceníku poplatků 

ii) Řád loděnice 

iii) Kompetenční řád  

iv) další předpisy dle potřeb klubu  

g) rozhodnutí RADY je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů RADY za 

podmínky, že je přítomna většina členů RADY. O jednání RADY musí být vždy pořízen 

zápis, potvrzený podpisem předsedy. Zápis musí být zveřejněn pro členy klubu 

h) jednat jménem klubu je oprávněn předseda nebo jiný člen, pověřený RADOU 

i) předseda je oprávněn činit právní úkony jménem klubu a to vždy v souladu s usnesením 

RADY. Je-li právní úkon uskutečněn písemnou formou, je pro jeho platnost nutný podpis 

předsedy a dalšího pověřeného člena RADY 

j) předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti a o hospodaření klubu 

k) jmenuje předsedu a členy Sportovní komise 

l) do doby zvolení RADY  1. Valnou hromadou vykonává jeji funkce výbor oddílu jachtingu 

TJ Slavia Havířov 

4. Sportovní komise 

a) je podřízena RADĚ 

b) řídí sportovní činnost klubu v souladu se schválenou koncepcí činnosti 

5. Kontrolní komise 

a) je tvořena 3 členy staršími 18 let 

b) je oprávněna provádět kontrolu všech finančních a legislativních operací RADY 

c) RADA a každý člen je povinen poskytnout Kontrolní komisi všechny dostupné informace, 

potřebné pro její činnost. 

d) zjištěné nedostatky vždy projedná s RADOU, případně navrhne nápravná opatření 

e) je povinna: 

i) podat zprávu o své činnosti Valné hromadě 

ii) prošetřit písemný podnět člena a do 30 dnů od jeho podání členu písemně předložit 

zprávu o svém šetření 

f) má právo pozastavit výkon rozhodnutí  RADY, o němž se domnívá, že může způsobit klubu 

škodu nebo bude v rozporu se schválenou koncepcí činnosti či odporuje obecně platným 

zákonům 

IV.Členství v klubu 

1. Druhy členství : 

a) kmenové 

b) čestné 

2. Vznik členství 

a) kmenové členství vzniká přijetím písemné přihlášky spolu se splněním podmínek 

stanovených RADOU. U osob, mladších 18 let musí být přihláška podepsána jeho zákonným 

zástupcem. Členství je platné do konce kalendářního roku v jehož průběhu byla přijata 

přihláška.  Trvání členství v následujícím kalendářním roce je podmíněno včasným splněním 

členských povinností, stanovených RADOU. 



b) čestné členství uděluje RADA. Čestnému členu jsou přiznána práva kmenového člena. 

Čestné členství trvá do jeho zrušení RADOU nebo zřeknutí členem. 

3. Ukončení členství: 

a) vystoupením člena z klubu na základě písemného oznámení RADĚ, 

b) nesplněním podmínek, stanovených RADOU pro trvání členství v následujícím kalendářním 

roce, 

c) vyloučením člena RADOU. Odvolání proti vyloučení je možné vznést na Valné hromadě 

klubu. 

d) úmrtím člena 

e) zánikem klubu 

V. Práva člena klubu 

1. Každý člen má právo: 

a) účastnit se činnosti klubu 

b) účastnit se Valné hromady 

c) volit do orgánů na Valné hromadě po dovršení 18 let 

d) být volen (s výjimkou čestných členů) do orgánů na Valné hromadě po dovršení 18 let 

e) využívat výhod vyplývající z členství klubu 

f) být informován o činnosti a hospodaření klubu 

g) účastnit se jednání RADY za účelem přednesení názorů, návrhů, dotazů, kritiky. Účast člen 

musí předem oznámit předsedovi klubu. 

VI.Povinnosti člena klubu 

1. Dodržovat Stanovy klubu a další předpisy klubu 

2. Dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a dbát o dobré jméno a čest klubu 

3. Řádně a včas platit stanovené klubové poplatky 

4. Šetřit a chránit klubový majetek 

5. Dodržovat rozhodnutí orgánů klubu 

VII.Disciplinární opatření 
Za porušení Stanov, jiných předpisů klubu a obecně platných předpisů může RADA uložit členu 

přiměřený disciplinární trest včetně vyloučení z klubu 

VIII.Hospodaření klubu  

1. Hospodaření klubu se kromě obecně platných předpisů řídí Zásadami hospodaření klubu. 

2. Hospodaření klubu se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným Valnou hromadou. 

3. Za hospodaření klubu a řádné vedení účetnictví klubu zodpovídá RADA 

4. Za řádné provádění finančních operací zodpovídá hospodář, který je povinen informovat o 

finančních operacích RADU na každém jejím zasedání. 

5. Provedení operací na účtu klubu u peněžního ústavu musí být stvrzeno podpisem dvou členů 

RADY, z nichž alespoň jeden musí být podpisem předsedy nebo hospodáře.  

6. O zřízení a zrušení  pracovního místa  rozhoduje  RADA 



Příloha č. 3 

Výpočet parametrů plovoucího mola 

max. počet lodí - sudý počet  20 

max. šířka kotvícího místa pro loď (m) 3,00 

Délka mola (m) 30,00 

  rozměry bloku mola (m) 1,14 

  1,52 

rozměry kotvy - pražce   

celková délka 2,42 

rozteč děr 1,5 

  Varianta 1 

 rozměry bloku mola (m)   

šířka 1,14 

délka 1,52 

počet bloků 20 

 

šířka sekce 1,5 

tg(alfa) 

 délka mola 30,00 

hloubka min (sekce 1) 2,5 

hloubla max (sekce 20) 7,00 

hloubka kotva 1 3,2 

hloubka kotva 2 4,1 

hloubka kotva 3 5,0 

hloubka kotva 4 5,9 

hloubka kotva 5 6,8 

hloubka kotva 6 7,5 

vzdálenost od sekce 1 - kotva 1 4,5 

vzdálenost od sekce 1 - kotva 2 10,5 

vzdálenost od sekce 1 - kotva 3 16,5 

vzdálenost od sekce 1 - kotva 4 22,5 

vzdálenost od sekce 1 - kotva 5 28,5 

vzdálenost od sekce 1 - kotva 6 33 

  délka lana kotva 1 3,3 

délka lana kotva 2 4,2 

délka lana kotva 3 5,1 

délka lana kotva 4 6,0 

délka lana kotva 5 6,8 

délka lana kotva 6 8,0 



  celková délka lan - obě strany 133,8 

  hloubka muringu koje 1 2,7 

hloubka muringu koje 2 3,2 

hloubka muringu koje 3 3,6 

hloubka muringu koje 4 4,1 

hloubka muringu koje 5 4,5 

hloubka muringu koje 6 5,0 

hloubka muringu koje 7 5,4 

hloubka muringu koje 8 5,9 

hloubka muringu koje 9 6,3 

hloubka muringu koje 10 6,8 

vzdálenost koje 1 1,5 

vzdálenost koje 2 4,5 

vzdálenost koje 3 7,5 

vzdálenost koje 4 10,5 

vzdálenost koje 5 13,5 

vzdálenost koje 6 16,5 

vzdálenost koje 7 19,5 

vzdálenost koje 8 22,5 

vzdálenost koje 9 25,5 

vzdálenost koje 10 28,5 

  
celková délka lan muringu - 

obě strany 95,0 

 



Příloha č. 4 

Způsob ukotvení plovoucího mola 

Rozměry betonového pražce 

 

 

Obchodní značka  Třída betonu  Objem (m
3 
)  Hmotnost (kg)  

APP 34-21 C 45/55-XF1 0,1040 270 

Rozměry 

L B H H' 

242 28,4 21 19 
 

 

Obr. Řetěz 4x32 

 

 

Obr. Bójka průměr 25 cm 

 

Obr. Kotevní lano pro bójku – CLIPPER 6mm 

  



Příloha č. 5 

Popis jednotlivých dílů plovoucího mola (série 1000) 

Obr. Plovoucí sekce FS 1060  

114.3 cm x 152,4 cm x 25.4 cm 

 

Obr. Montážní konektor AC 1000 

17,8 cm x 15,2 cm x 22,9 cm 

 

Obr. Kotevní konektor PC 1010 

 25,4 cm x 15,2 cm x 25,4 cm  

 

Obr. Kotevní vložka DM 1002 

 

 
Obr. Rohatina 8C1020 

 

 



Příloha č. 6 

Ceník kotvení v přístavu 

Použití panelového skluzu…………………..100 Kč 

Kotvení  

Od 1.4. do 30.11 člen Klubu ………………6 000 Kč 

nečlen Klub…………….  9 000 Kč 

Nad 2 hod nejpozději  do 19.00………….........50 Kč 

Nad 2 hodiny a po 19:00……………………..100 Kč 

1 den………………………………………….100 Kč 

1 den (1.7.-31.8)……………………………...150 Kč 

nad 7 dní…………………………………...10% sleva 

nad 1 měsíc ………………………………..20% sleva 



Příloha č. 7 

Výpočet bankovního úvěru 

Výše úvěru 80 000 Kč 

Očekávaná úroková sazba 7% p. a. 

Doba splácení 4 roky 

 

Rok Počáteční stav 

úvěru 

Roční splátka Roční 

úrok 

Úmor Konečný stav 

úvěru 

1 80 000 23 618 5 600 18 018 61 982 

2 61 982 23 618 4 339 19 280 42 702 

3 42 702 23 618 2 989 20 629 22 073 

4 22 073 23 618 1 545 22 073 0 

Celkem  94 473        14 473    80 000     

 



Příloha č. 8 

Výpočet rovnoměrných odpisů 

Dlouhodobý hmotný majetek molo 

Odpisová skupina 5 

Doba odepisování 30 let 

 

ROK ODPISY OPRÁVKY ZC 

1   4704   4704 331 296 

2 11424 16128 319 872 

3 11424 27552 308 448 

4 11424 38976 297 024 

5 11424 50400 285 600 

6 11424 61824 274 176 

7 11424 73248 262 752 

8 11424 84672 251 328 

9 11424 96096 239 904 

10 11424 107520 228 480 

11 11424 118944 217 056 

12 11424 130368 205 632 

13 11424 141792 194 208 

14 11424 153216 182 784 

15 11424 164640 171 360 

16 11424 176064 159 936 

17 11424 187488 148 512 

18 11424 198912 137 088 

19 11424 210336 125 664 

20 11424 221760 114 240 

21 11424 233184 102 816 

22 11424 244608 91 392 

23 11424 256032 79 968 

24 11424 267456 68 544 

25 11424 278880 57 120 

26 11424 290304 45 696 

27 11424 301728 34 272 

28 11424 313152 22 848 

29 11424 324576 11 424 

30 11424 336000 0 

 


