
Soukromá akce v Jachetním klubu Plzeň z. s. („klub“) 

Pro zajištění řádné péče o majetek  

s dodržením pravidel péče řádného hospodáře dle čl. VII Stanov spolku Jachetní klub Plzeň z. s. 

(„Stanovy“) a pro řádnou správu a údržbu majetku dle čl. X Stanov a dle Řádu Jachetního klubu Plzeň 

z. s.  („Řád“) 

oznamuje výbor klubu,  

že dochází k nedostatečné pozornosti pořádajících členů („organizátor“) soukromých akcí („akce“) 

vůči zajištění pořádku během akce a po akci především vůči úklidu.  

Výbor klubu upozorňuje na potřebu důsledného plnění povinností členů daných Stanovami, Řádem 

a obecnými pravidly respektu a soužití v klubu a zamýšlí kromě obecné komunikace sloužící 

k zajištění nápravy ve věcech, kdy bude zjištěno porušení Stanov nebo Řádu neuklizením po akci, 

udělovat pokuty.  Organizátor tím však není zbaven povinnosti splnit požadavky Stanov a Řádu, 

tedy uklidit.   

Pro předejití nedorozumění se níže specifikuje požadavek na úklid, s ohledem na pravidla soužití a 

slušnosti se žádá úklid v přímé časové následnosti po ukončení akce, tedy do ukončení posledního 

dne akce.  Několikadenní prodlevy odporují pravidlům slušného chování, kdo měl čas slavit, má mít 

čas i uklidit.  

Organizátor zajišťuje svoji akci i vzhledem na potřebu mycích a toaletních potřeb, rozumí se tím 

tablety do myčky, prostředky pro mytí nádobí, toaletní papír apod.  

Tím, že si organizátor uspořádá akci, bere na vědomí, že přebírá prostory akce (viz níže) v běžném 

provozním stavu a že tedy na sebe bere více odpovědnosti na úklid. Rozumí se tím, že po akci uklidí, 

ať byl stav, v jakém přebíral prostory akce, jakýkoliv.  

Rezervace termínu probíhá předem u členů výboru, je zapsána do kalendáře.  Je potřebné v každém 

případě kontaktovat správce a zjistit případné okolnosti důležité pro akci (poruchy, omezení, bar, 

režim uzavření vody), proto se cesta přes správce jeví jako nejvýhodnější.  

Dřevo: situace prosinec 2018: správce zajistil závoz dřeva. Členům se tímto naskýtá možnost splnit 

svoji povinnost zajistit si dřevo nařezáním z této hromady.  Zatím bylo dřeva dost (závoz od 

Opletalů), proto se na dřevu netrvalo, jednalo se o úlevu z Řádu, který vždy vyžaduje, aby organizátor 

sám zajistil topivo. I nyní se jedná o úlevu oproti Řádu.  

Akce se vždy týká předsíně, klubovny, kuchyně, půdy, schodů na půdu, balkonu na půdě, pozemku 

a toalet („prostory akce“).  Proto se pravidla ručení za škody a úklidu vztahují na všechny tyto 

prostory.  Toalet se týká v rozsahu, v jakém jsou otevřeny v den konání akce.  

Jestliže se týká jiných prostor, například skladu lodí a/nebo dílny, šatny, sauny, o použití těchto 

prostor je třeba předem požádat a dohodnout pravidla, jinak organizátor zamezí vstupu 

nepovolaných osob do těchto prostor.  

Použití zásob baru je třeba předem konzultovat se správcem baru, bar je určen pro běžný provoz 

klubu, nikoliv pro zajištění cateringu soukromých akcí.  Zpravidla není problém bar použít, slušností 

je ale předem se domluvit a zajistit řádné placení.  V případě, že zásoby baru nebudou na akci 

použity, organizátor během akce zajistí jejich přechodné uschování.  

Vymetení kamen: je vhodné provádět před akcí, když jsou kamna studená a dokud je místo 

v popelnici.  



 

Zjištěné problémové oblasti za rok 2018  

U běžných akcí chybí zejména taková ta poslední procházka, kdy si to člověk všechno projde a zjistí 

tu jednu věc, tamhle jinou, maličkosti, ale obtěžují a zdržují.   

Závažnější věci:  

Nezamčeno včetně branky na pozemek 

Klíče nejsou na svých místech 

Otevřená okna, dveře na balkón, vrata garáže, branka na pozemek, toalety 

Odemčená šatna, buňka 

Organizátor nechává odemčená vrátka a/nebo otevřenou vjezdovou bránu bez zajištění dohledu 

Při akci vzniknou různá zařízení a instalace, malůvky, kresby, polepy třeba lednice, účelové předměty 

pověšené na zdech, které poté nejsou odklizeny a zůstávají na místě 

Lahve, sklenice, odpadky na pozemku, v klubovně, v dílně, v sauně…  

Nevysypané koše 

Nevyvezená popelnice, jestliže je plná nebo se blíží termín svozu – vyváží se v úterý, je-li již po akci 

plná, nic nebrání jejímu vyvezení  

Organizátor neřeší odpad v případě, že je klubová popelnice plná 

Neuklizené toalety, posrané, pochcané a poblité zejména zimní WC a podlaha kolem něj, zvratky na 

pozemku a materiálu 

Organizátor nezajistí toaletní papír na WC nebo vodu v kýbli na zimní WC 

Rozsvícená světla 

Nedotažené, tedy kapající kohoutky 

Náhradní lednice: je-li použita jen pro účely akce, není vymyta, vyklizena, otevřena, odpojena 

Průtokový ohřívač vody: není odpojen 

Myčka: není vyklizena, do vysušení pootevřena, odpojena, je v ní špinavé nádobí, není vyčištěný filtr 

Rychlovarná konvice: ohřívá se v ní jídlo, není odpojena 

Neumyté nádobí se zbytky jídla ponecháno v kuchyni nebo jinde 

Neumytý a nevyklizený dřez 

Neumytý sporák s mastnou špínou 

Zbytky jídla v kuchyni včetně vajec, zeleniny, chleba, masa, koření často i s příslušnými talíři 

Zmačkané ručníky a utěrky různě poházené 

Poházené úklidové prostředky nevrácené na místo – košťata všude, kýble v kuchyni na stole, lopatky 

opřené o dveře u půdy 



Nezameteno, nevytřeno 

Neutřené a přeházené stoly, zamaštěné a pokapané povrchy  

Přesunuté postele nevrácené na místo 

V klubovně a na půdě zůstávají poházené oděvy, ponožky, otvíráky, lahve, spací pytle, plyšáci, 

plastové lahve, rozbité lahve, prezervativy 

Matrace jsou zcela běžně používány na špinavém zaprášeném betoně a tam bývají ponechány 

Na balkóně zůstávají židle, popelníky, i židle polstrované 

Polstry určené na zahradní nábytek a venkovní lavice se používají na zemi, betonu, trávě v mokrých 

plavkách 

Při různých manipulacích není terén shrabán, zůstávají hřebíky, kusy papíru, uhlíky, odpadky, misky 

pro psy, popelníky s nedopalky. 

Nedopalky na pozemku, v dílně, nebo jinde 

Vesty nejsou vráceny na šatní stojan 

Gril není vrácen na své místo 

Gril není vymeten 

Mřížka grilu není vyčištěna  

Gril je poškozen a vrácen bez opravy 

V grilu se nachází zbytky jídla 

Není zameteno kolem kamen 

Není doplněno dřevo do kolečka 

Kamnům zůstanou otevřená dvířka 

Vymetení kamen: je vhodné provádět před akcí, když jsou kamna studená a dokud je místo 

v popelnici.  

Psí nebo jiné exkrementy na pozemku.  

Volné pobíhání psů není v klubu povoleno, proto se majitelé psů nemohou vymlouvat na to, že psa 

neviděli.  

Nábytek z klubu je vynášen ven, polstrované židle a čalouněné lavice, a je ponechán venku.  

 

Výbor klubu vítá a podporuje soukromé akce, je toho názoru, že by měly přispívat k celkovému 

duchu spolupráce a soužití například i ohleduplností, která se týká i obecného a logického pořádku. 

 


