
Zápis z mimořádné členské schůze 
 

Klub Vodáků Jeseník, z.s., Alšova 267/4, 790 01 Jeseník, IČ: 27005020 (dále jen KVJ) 
konané formou elektronického dotazníku ve dnech  2. až 8. dubna 2020. 

 
Cílem mimořádné členské schůze bylo zjistit podporu a odsouhlasení záměru výboru KVJ 
poskytnout bezúročnou půjčku členům KVJ, kteří se vlivem vládou vyhlášených opatření 
proti šíření viru SARS-CoV-2 ocitli v tíživé finanční situaci a zůstali bez příjmů a rozšířit 
kompetenci výboru o možnost zrušit plánovanou akci KVJ bez náhrady nebo její konání 
přesunout na jiný termín. 
 
Mimořádná schůze byla svolána výborem a to do 40 dnů od podnětu ke svolání podle čl. 
VIII., odst. 2 stanov KVJ. Podnět může dát předseda samostatně, výbor KVJ nebo 1/3 
řádných členů. 
Minimální doba mezi svoláním a uskutečněním stanovena není, taktéž není stanoveno, že 
by členská schůze nemohla být svolána jiným, než standardním (osobním) způsobem.  
 
Naopak má výbor podle čl. VIII, odst. 4 Stanov KVJ jasnou povinnost řídit se rozhodnutím 
členské schůze, zejména se pak řídit schváleným plánem a rozpočtem. 
Schválený plán má jasné termíny a místa konání, zrušení akce pro nezájem není porušení 
plánu, neb akce byla ze strany výboru (či vedoucího akce) realizována (plánování, 
kalkulace, propozice atd.). Naopak nezrušením takové akce (není li naplněna patřičným 
počtem zájemců, či z jiných ekonomických důvodů), by výbor nepostupoval hospodárně, 
což by bylo v rozporu s uvedeným článkem a odstavcem Stanov KVJ. 
 
Před vlastním hlasováním byli členové KVJ o programu mimořádné schůze informováni 
v úvodu dotazníku a průvodním mailu. 
Výbor KVJ  se při běžné členské schůzi standardně řídí schváleným programem, nemá ale 
povinnost před schůzí oznamovat členům KVJ návrh programu schůze ani podklady 
k jednotlivým projednávaným bodům. To, že tak výbor standardně činí, je v zájmu rychlosti 
projednávání a možnosti přípravy jednotlivých členů. 
 
Činnost návrhové a mandátové komise vykonával výbor KVJ. 
Činnost návrhové a mandátové komise může bez dalšího vykonávat výbor KVJ, případně 
může navrhnout, aby výkonem této činnosti byli pověřeni jiní členové KVJ. Tento návrh 
výboru pak podléhá schválení členské schůze, tak jak se standardně děje na členských 
schůzích. 
 
Pozn.1: 
Kurzívou je uvedeno vysvětlení výboru KVJ k postupu a odůvodnění provedení 
mimořádné členské schůze pro ty, kteří byli s formou provedení mimořádné členské 
schůze KVJ nespokojeni nebo dokonce považují postup výboru za protiprávní. 

Pozn.2: 
Výbor KVJ si je vědom drobných formálních nedostatků a připouští, že některé věci mohly 
být obsaženy již v úvodu dotazníku a že dotazník samotný měl některé drobné vady. 
Věřte, že jsme v tomto režimu pracovali poprvé a využívali dostupnou free verzi dotazníku, 
která je proti placeným verzím omezena. Proto se také poslední otázka nedala projít bez 
zapsání jakéhokoliv znaku, ale jinou formu sdělení vašich postřehů a podnětů jsme 
nenašli. I výbor by přivítal použití placené verze, neboť zpracování výsledků by bylo pro 
nás jednodušší a rychlejší. Tak jako i v mnoha jiných případech jsme dali přednost 
hospodárnosti KVJ před svými vlastními zájmy. 



Pozn.3: 
Výbor KVJ je přesvědčen o legitimnosti jeho postupu i o právoplatnosti výsledku 
hlasování. Pokud je tedy někdo i nadále přesvědčen o protiprávnosti postupu výboru KVJ 
může výsledek hlasování napadnout a požadovat jeho zrušení všemi zákonnými 
prostředky. Musíme však připomenout, že zásada demokracie tkví ve skutečnosti, že 
nejsou upřednostňovány zájmy jednotlivce před zájmy většiny.  

Pozn.4: 
Máte-li k provedení hlasování konstruktivní připomínky, prosím, zašlete mi je mail 
jblanda@seznam.cz. Pokud by bylo v budoucnu třeba opět využít mimořádného způsobu 
hlasování členské schůze. Děkuji Jarda 

 
Dotazník byl použitý jako podklad pro sepsání usnesení mimořádné členské schůze KVJ. 
Usnesení mimořádné členské schůze KVJ je vypracováno samostatně. 

 
 
 
 

Statistiky dotazníku 
 

Dotazník byl otevřen celkem 78x, nedokončen a neodeslán byl ve 32 případech. 46 
vyplněných a odeslaných dotazníků bylo zahrnuto do hlasování.  
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Výsledky dotazníku s vyjádřením KVJ k jednotlivým otázkám  
 

 

 
 

Je nám velkou ctí zastupovat oddíl, jehož členové (nebo alespoň většina) se 
v nelehké době dokáže semknout, stát za sebou a vzájemně si pomoci. 
Když si to člověk uvědomí, tak má lehké mrazení v zádech. 
 
Pozn. Jarda 
Není to poprvé, co se některý z členů KVJ doslal do těžké životní situace. V roce 2014 
se již jedna taková situace stala a již tenkrát jsem si uvědomil, jak moc jsme vnitřně 
silní a že nám všem záleží na tom druhém a jsme schopni v případě potřeby pomoci. 
Děkuji všem 
 



 
 
V jiných (3x) bylo navrženo: 

 Důvody pro půjčku (stav úspor, finanční a osobní situace atd.) 

 Bonita žádající osoby (interně vyhodnocena) 

 Především vyhodnocení situace žadatele 
 

Děkujeme za podněty. V případě, že bude potřeba půjčku poskytnout, zahrneme vaše 
návrhy mezi hodnotící kritéria. 
 

 



 
 
V jiných (6x) bylo navrženo: 

 Dle možností KVJ 

 Bylo by dobré zvážit podle počtu potřebných 

 Podle situace žadatele 

 Podle počtu osob a potřeb, klidně i více 

 50tis se zdá rozumné, ale nechal bych výboru možnost poskytnout i vyšší půjčku  

 Nedokážu říci. Nechám na vedení KVJ 
 

Děkujeme za podněty. V případě, že bude potřeba půjčku poskytnout, vezmeme vaše 
návrhy v potaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V jiných (1x) bylo navrženo: 

 Teď nevím 
 
V celkovém hodnocení si výbor dovoluje odpověď „Teď nevím“ zahrnout pod 
odpověď „Nevylučuji tuto možnost“, neboť se nám jeví de facto totožná.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
V jiných (6x) bylo navrženo: 

 Na dobu určitou s ručením KVJ 

 Bohužel nedovoluje situace 

 Nevím 

 Když na to budu mít sám nevím jak dopadnu 

 Na kontě? , jinak jsem pro dvoustranné sml 

 Zatím nevím 
 
V případě potřeby by výbor KVJ ochotné vyzvali ke spolupráci. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

V jiných (4x) bylo navrženo: 

 Bohužel nedovoluje situace 

 Nevím 

 Už jsem napsal v 6) ; Na kontě?... 

 Zatím nevím 
 

V případě potřeby by výbor KVJ ochotné vyzvali ke spolupráci, rsp. K  přímé 
pomoci konkrétnímu členovi KVJ. 
 
 
 
 
 



 
 

Děkujeme. V případě potřeby rušení akcí nebo v případě jejich možného 
přesunutí na jiný termín budeme o změnách informovat prostřednictvím 
hromadného mailu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ahoj 2 4.3% 

Ahoj 2 4.3% 

..,. 1 2.2% 

0 1 2.2% 

Děkuji vám všem, že se snažíte pomoci. 1 2.2% 

Dobrý nápad, těším se na setkání po karanténě. B 1 2.2% 

Držte se všichni 1 2.2% 

Jsem ráda, že není KVJ lhostejná situace jejich členů. 1 2.2% 

. 1 2.2% 

Opatrujte se všichni! :) 1 2.2% 

Vydržet !!! to přejde :) 1 2.2% 

Dlouho přemýšlím a nic 1 2.2% 

Věřím, že se to povede 1 2.2% 

Hlavně ať nám slouží zdravíčko. 1 2.2% 

dobrý nápad 1 2.2% 

antivir slivovice 1 2.2% 

Musíme si pomáhat 1 2.2% 

Musíme si pomáhat, na vodě taky nenecháme nikoho utopit 1 2.2% 

- 1 2.2% 



prosím rádo se stalo,ěkuji za vytvoření této inicitivy,příjemně mě 

řekvapila 

1 2.2% 

Tak a je to 1 2.2% 

Vodácký oddíl je skupina kamarádů a je super, že za dobu své činnosti 

zesílil tak, že může pomáhat. Pro půjčku je nutné stanovit jasná 

pravidla - především na rozhodnutí kdo půjčku dostane. 

1 2.2% 

díky za tuto aktivitu 1 2.2% 

Uz abychom jeli 1 2.2% 

howgh 1 2.2% 

Ať už je to za námi. 1 2.2% 

Děkuji, že jste ochotni pomoci členům, kteří to potřebují. 1 2.2% 

Dekuji vyboru za jeho praci. 1 2.2% 

AHOJ! 1 2.2% 

Výborný nápad, díky. 1 2.2% 

Vodě Ahoj, 1 2.2% 

Přeji všem ať to ve zdraví přežijí a aby jsme se brzo potkali na vodě. 1 2.2% 

Krásný skutek, snad pomůže:) 1 2.2% 

povinná možnost ? 1 2.2% 

DOBRA PRACE 1 2.2% 

Děkuji za tuto vstřícnou aktivitu! 1 2.2% 

dobrý nápad jak někomu hodit záchranný kruh 1 2.2% 

. 1 2.2% 

Nelze odeslat bez vyplnění tohoto řádku. 1 2.2% 

Preji vsem hodne zdravi, trpelivosti a nadeji, ze se vsechno za nekolik 

mesici uklidi.. 

1 2.2% 



AHOJ 1 2.2% 

Držte se! 1 2.2% 

Děkuji za to, že jste:) 1 2.2% 

Nás se nařízení vlády docela dotklo a znemožnilo podnikání. A 

bohužel jsme ve skupině kterou vláda hodí přes palubu. Finančně to 

asi ustojíme, ale pokud nám chce někdo pomoct, uvítali by jsme kdyby 

naši kamarádi mohli doporučit naše ubytování pro rekreaci svým 

známím. Je možné u nás dělat i různé oslavy, svatby, rodinné a 

přátelské setkání a podobné akce. Za každé doporučení předem 

děkujeme. Pucek a Petra. A už aby jsme jeli. 

1 2.2% 

 
Přidám ještě vzkaz, který přišel mimo dotazník: 
 
Mám ochotu pomoci. Můžu nabídnout Kč 2000 jako dar. Protože mám málo korun, sám 

používám kreditní kartu. Jestli někdo potřebuje jídlo a je v nouzové situaci, můžeme se potkat u 

Kauflandu a já zaplatím za nákup. 

 
 

 
 

 

Děkujeme za vzkazy, mnohé z nich potěšily. 
 


