
C18 – Směrnice pro výpůjčku svazových motorových člunů 

 
Svazové motorové čluny jsou primárně určeny pro zabezpečení činnosti trenérů SPS a SCM a dále pak 
tréninku a přípravy reprezentace ČSJ na vrcholné závody a zabezpečení během těchto závodů. Dále lze 
vypůjčit člun k dalším aktivitám v souladu s potřebou ČSJ.  

Posloupnost priorit pro vypůjčování člunů: 

1. Trenéři SPS a SCM 
2. Reprezentace ČSJ (závody, příprava) 
3. Protestní komise (UMPIRE) na MČR 
4. Reprezentace mládeže v podporovaných třídách (významné závody, příprava) 
5. Závody MS a ME v neolympijských třídách a bezprostřední příprava na ně 
6. ostatní  

O vypůjčení člunů mohou žádat: 

- Trenéři SPS a SCM 

- Reprezentanti ČSJ 

- Asociace lodních tříd registrované do ČSJ 

- Komise rozhodčích ČSJ 

- Tělovýchovné jednoty, kluby či oddíly registrované do ČSJ 

Podání žádosti 

Zájemci musejí poslat žádost emailem na sekretariát ČSJ do 15. 12. předchozího roku v případě 
dlouhodobé žádosti a nebo nejméně 30 dnů před akcí. Žádost se podává výhradně na formuláři F88-
Žádost o vypůjčení člunu ČSJ. Na nekompletně podané žádosti nebude brán zřetel.  
 

Přidělení člunu 
O přidělení člunů rozhoduje osoba pověřená VV ČSJ ve spolupráci se členem statutárního orgánu ČSJ. 
Pověřená osoba rozhodne o přidělení/nepřidělení člunu v souladu s touto směrnicí nejpozději 2 týdny 
před žádaným vypůjčením na základě priorit uvedených v této směrnici a emailem žadatele vyrozumí. 
V případě kolize, která nelze vyřešit pomocí priorit v této smlouvě uvedených rozhoduje s konečnou 
platností člen statutárního orgánu ČSJ. 

Převzetí člunu 

Český svaz jachtingu spolu s oznámení o přidělení člunu zašle odpovědné osobě smlouvu včetně 
Všeobecných výpůjčních podmínek a fakturu na úhradu kauce. Odpovědná osoba vyplní smlouvu 
o výpůjčce motorového člunu s přívěsem ve dvou vyhotoveních, nejpozději 14 dní před konáním akce 
a zašle ji elektronicky podepsanou s časovým razítkem emailem na adresu: sailing@sailing.cz nebo 
v tištěné podobě na korespondenční adresu ČSJ. 
 
Faktura na kauci musí být uhrazena nejpozději 5 dnů před převzetím člunu. 
 
Český svaz jachtingu po zaplacení celé kauce obratem informuje správce materiálu o splnění všech 
formálních povinností pro vypůjčení člunu s přívěsem. 
 
Odpovědná osoba se v dostatečném termínu před akcí (min. 10 dní) domluví na přesném termínu 
a místě převzetí se správcem majetku ČSJ.  
 
Při opakovaném vypůjčení člunu v témže kalendářním roce je možno kauci ponechat na účtu ČSJ. Bez 
zaplacené kauce nelze člun převzít.     
 
Odpovědná osoba musí při převzetí člunu předložit kopii Průkazu vůdce malého plavidla „VMP“ a to 
jak svůj, tak všech osob uvedených ve smlouvě, které budou oprávněny předmět smlouvy využívat. 



V případě, že si člun nebude vypůjčitel přebírat osobně, musí mít osoba, která bude vypůjčitele 
zastupovat jeho plnou moc. 
 
Odpovědná osoba musí při převzetí předložit řidičský průkaz, který ho opravňuje k přepravě přívěsu 
s člunem. 
 

Vrácení člunu 

 
Odpovědná osoba se v dostatečném termínu před vrácením člunu (min. 3 dny) domluví na přesném 
termínu a místě vrácení se správcem majetku ČSJ.  
 
V případě, že na vypůjčeném majetku (motorový člun, přívěs, …) vznikne jakákoliv závada, poškození 
či ztráta, je vypůjčitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat správce majetku ČSJ 
telefonicky, elektronicky či jiným vhodným způsobem. Při vracení člunu bude správci majetku ČSJ 
nahlášeno veškeré poškození, závady či ztráty (a to i ty drobné) a to i případně, že si v krátkém intervalu 
tentýž člun stejná osoba opět vypůjčí. 
 
 

Další pravidla 
 

V případě, že subjekt, který si člun vypůjčil, jej nebude po určitý časový úsek potřebovat, může člun 
uložit ve skladu ČSJ v Roudnici n. Labem. 
 
Jakákoliv vzniklá škoda se řídí smlouvou o výpůjčce motorového člunu s přívěsem a dále dle 
Všeobecných výpůjčních podmínek. 
 
Za jakoukoliv ztrátu nebo poškození vypůjčené věci nese plnou zodpovědnost odpovědná osoba, která 
člun převzala a podepsala smlouvu o výpůjčce. 
 
Bez vědomí a souhlasu správce majetku nesmí nikdo na vypůjčeném majetku (motorový člun, přívěs, 
…) provádět žádné zásahy, úpravy ani opravy. 
 

Evidence přidělených člunů 

Rozdělení přidělení jednotlivých člunů je zveřejněno na webu ČSJ https://www.sailing.cz/vyuziti-clunu.   
 
 
 
 
 
V Praze dne 31. 10. 2019 
 
 
Ing. Radim Vašík           
předseda ČSJ 

https://www.sailing.cz/vyuziti-clunu

