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1. Členské příspěvky na rok 2017 :
Členské příspěvky se platí v posledním čtvrtletí předcházejícího roku z důvodu výkaznictví ve vztahu
k MŠMT.
Výše členských příspěvků :
100,-Kč

- výdělečně činní
- mládež do 18ti let a nevýděl. činní

50,-Kč

Členské příspěvky uhradí klub hromadně za všechny členy klubu poštovní poukázkou "A"
( k vyzvednutí na poštách) na adresu SMČR. Variabilní symbol : pouze
(neuvádějte nic jiného)

registrační číslo klubu

UPOZORŇUJI : tyto složenky nemají útržek se zprávou pro příjemce. Z tohoto důvodu je nutné uvádět
reg. číslo klubu ve var. symbolu (třetí řádek vpravo), jinak není možné identifikovat platbu.
V případě placení čl. příspěvků bankovním převodem je číslo účtu stejné. Na platební příkaz se uvádí
var. symbol = reg. číslo klubu.
Po obdržení dokladů o zaplacení bude na klub zaslán příslušný počet známek, pouze na základě
elektronicky zaslané evidenční karty – excelové tabulky, jiná evid. karta nebude akceptována.
Členské příspěvky se platí do : 31.12.2016
Číslo účtu : 54931011/0100 Komerční banka, pobočka Praha 7
2. Evidenční karty.
Na web stránkách SMČR - „Tiskopisy“ bude ke stažení "Evidenční karta klubu", kterou každý klub
vyplní včetně celého data narození ve formě rodného čísla bez čísla za lomítkem.
U každého člena klubu je třeba uvést jeden z následujících údajů : e-mail, mobil nebo adresu a
dále číslo národní licence.
Takto vyplněnou kartu (v excelu) musí každý klub zaslat pouze elektronicky na adresu :
navratil@svazmodelaru.cz

do 31.12.2016

Evid. kartu v žádné případě neupravujte
Žádám kluby, aby věnovaly max. pozornost kolonkám „Nemovitý majetek“ a „Investiční
majetek“.
Nemovitý majetek – stavby a pozemky na které má klub LV (list vlastníka z KÚ) zde kluby vypíšou
hodnotu majetku
Investiční majetek stroje - pořizovací hodnota 40.000,-Kč a výše za kus (např. malotraktor, soustruh,
PC, svážecí člun, ozvučení, vozidlo, notebook apod.)
- zařízení jako např. autodráha, kolejiště

2

U investičního majetku, který byl pořízen z dotace nebo z vlastních zdrojů uvádějte pořizovací hodnotu
majetku.
Tato žádost vyplývá z požadavků MŠMT ČR na poskytování dotací na údržbu nemovitostí a
investičního majetku.
3. Krajské úřady
Upozorňujeme, že ve většině krajů se budou přijímat přihlášky do výběrových řízení na poskytování
krajských grantů v oblastech volného času dětí, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 ve třetím až
čtvrtém Q tohoto roku. Přihlášky se podávají přímo na krajský úřad.
Bližší informace jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých krajů, měst a obcí.
Z výše uvedeného vyplývá, že podstatná část finančních prostředků bude do sportovní činnosti,
volného času, práci s mládeží směrována cestou krajů.
Další finanční prostředky lze získávat na obecních a městských úřadech – většinou se jedná o odbor
školství, mládeže a TV, případně odbor rozvoje. Všechny tyto úřady vypisují „Programy na podporu
využití volného času dětí a mládeže“ pro daný rok (možná někde s jiným názvem).
Tyto programy jsou směrovány do oblastí organizované i neorganizované mládeže, na akce ve volném
čase, provoz a údržba kluboven.
Pro vaší orientaci uvádím předpokládaný stručný postup :
1. na úřadě získat vyhlašované programy (obsahuje všechny pokyny)
2. napsat stručnou přihlášku (projekt) – cíl, obsah, zdůvodnění
3. rámcově časový průběh
4. ekonomickou rozvahu (celková výše nákladů, rozpis požadavků, výše požadavku)
5. v termínu podat přihlášku
6. v případě poskytnutí příspěvku provést řádné vyúčtování v termínu
K přijetí přihlášky budete předkládat zřizovací listinu (registrační listina SMČR), IČ – upozorňuji, že
nelze použít IČ SMČR, výpis z justice.cz., případně další doklady. Projekty posuzují komise pro výběr
grantů a předkládají ke schválení zastupitelstvu. Úřady mohou provádět kontroly využití finančních
prostředků a vedení účetnictví. Na případný příspěvek není právní nárok a nemusí být sdělen důvod
nepřijetí přihlášky.
4. Mezinárodní soutěže na rok 2017
SMČR vypisuje výběrové řízení na pořádání mezinárodních soutěží leteckých a raketových modelářů
na rok 2017.
Pro postup při výběrovém řízení platí příslušné vnitřní předpisy SMČR. Nemusí tedy být pravidlem, že
každému pořadateli, který se přihlásí, bude jeho přihláška na sekretariát FAI odeslána.
Hlavním kritériem při výběru organizátora budou organizační schopnosti klubu a dodržování pravidel a
řádů při akcích, které klub doposud pořádal. Za zapsání soutěže do Kalendáře mezinárodních soutěží
CIAM FAI zaplatí vybraný organizátor prostřednictvím SMČR poplatek stanovený CIAM FAI. Platba
(v Kč) musí proběhnout společně s podáním přihlášky, jinak nebude soutěž zapsána do kalendáře.
Organizátor mezinárodní soutěže neplatí SMČR žádné další poplatky či odvody z příjmů.
Před podáním žádosti musí pořadatel zvážit, zda může dostát všem ustanovením Sportovního řádu
FAI, zejména pak části 4b.
V žádosti opatřené razítkem a podpisem musí být uvedeno:
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- typ soutěže a název soutěže (světový pohár, otevřená soutěž)
- kategorie
- datum konání + náhradní termín
- místo konání
- výše vkladů v EUR
- kontaktní adresa pořadatele, telefon/fax
Tiskopis pro hlášení soutěží CIAM FAI je uveden na stránkách www.svazmodelaru.cz
pod názvem „Přihláška soutěží CIAM FAI.
Žadatel o mezinárodní soutěž vyplní tuto přihlášku a k ní přiloží doklad o zaplacení a zašle na
sekretariát SMČR.
Do: 15.10.2016

Důležité upozornění :
K žádosti o mezinárodní soutěž, MS a ME na rok 2017 musí být přiložen :
- útržek složenky nebo kopie plateb. příkazu ve výši :
- za mezinárodní soutěž, SP

( týká se soutěží do kalendáře CIAM FAI )
70,- EUR

1.940,-Kč

- za Mistrovství Evropy

300,- EUR

8.340,-Kč

- za Mistrovství světa

500,- EUR

13.850,-Kč

Pořadatel musí poskytnout nebo zabezpečit pozvanému mezinár. rozhodčímu (týká se i mezinár.
rozhodčích z ČR) náležitosti - ubytování, stravné a cestovné.
Žádost podléhá schválení P SMČR. Bez výše uvedených podkladů a složení fin. prostředků nebude
žádost předána k zařazení do kalendáře CIAM FAI. Poplatek se platí stejným způsobem jako členské
příspěvky s variabilním symbolem 721/reg. číslo klubu.
V případě většího počtu zájemců o jednu kategorii, vybere organizátora republikový odborný klub na
základě předložených podkladů.
V souvislosti s pořádáním mezinárodních soutěží, důrazně upozorňuji na povinnost pořadatele
provádět kontrolu zapsaných mezinárodních licencí FAI, vystavované národním aeroklubem.
Dále je organizátor povinen zaslat na sekretariát CIAM FAI a SMČR výsledkovou listinu se všemi
náležitostmi v anglickém jazyce na adresu :
Federation Aeronautique Internationale
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland
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Přehled dosud známých MS a ME pro rok 2017
Letecké modelářství
- MS
F1A,B,C
23.-30.7.
Maďarsko
Szentes
F1E s+j
červenec
Rumunsko
F3A
Katar zrušil nabídku, čeká se nový pořadatel
F3B s+j
6. – 13.8.
ČR
Jeseník
F3D
25. – 29.7.
Švédsko
Dalama
F3K
24. – 30.7.
Ukrajina
Lvov
F3P
19. - 25. 2.
Francie
Strasbourg
F3C,N
červenec
Polsko
Wloclavek
- ME

F2A,B,C,D s+j
F3J s+j
F4C,H
F1A,B,P j.
F5B,D
F1D s+j
F3F

23. – 29. 7. Maďarsko
16. – 22. 7. Slovensko
není termín ani pořadatel
30.7. – 6.8. Makedonie
není termín ani pořadatel
není termín Rumunsko
není termín Rumunsko

Bekescsaba
Martin

Raketové modelářství
ME

20. – 27.8.

Nowy Targ

Lodní modelářství
ME
C
MS
NS
MS
S
MS
ISAF S - IOM
MS
M
MS
FSR
ME
FSR

není termín ani pořadatel
není termín Polsko
není termín ani pořadatel
není termín ani pořadatel
není termín Maďarsko
není termín ani pořadatel
není termín ani pořadatel

Železniční modelářství
Evropská soutěž MOROP

říjen

Maďarsko

Budapešť

Plastikové modelářství
Světová soutěž

11.- 12.11.

Anglie

Telford

říjen
květen
březen

Itálie
Německo
Švédsko

bude určeno
Brüehl
Näsjo

Polsko

Prilep
Slanic

Orneta
Nagykanisza

Automobilové modelářství
MS
MS
ME

F1, PR, ES
G7, 27
G7, 27
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Šéftrenéři a trenéři
V listopadu bude sekretariát SMČR zpracovávat a předkládat komisi MŠMT podklady pro zajištění
reprezentace na rok 2017.
Žádám všechny trenéry jednotlivých kategorií o zpracování složení užšího repre a náhradníků a jejich
přípravy s uvedením :
pro jednotnost uvádím příklad hlášení repre :

(toto, prosím dodržujte, jiné údaje nepotřebuji)

jméno a příjmení

adresa

klub. přísl.

rodné číslo

vel.

Jan

Teplická 22, 456 32 Terezín,

CZE 432-13,

111111/2222,

XXL

Novák

+ návrh přípravy repre (termíny a místa konání)
Bez těchto podkladů nebude možné sportovce zařadit do systému státní sportovní reprezentace a
zajistit pojištění z odpovědnosti.
Pro účely pojištění a podklady MŠMT ČR je Svaz modelářů ČR registrován u Úřadu pro
ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00002659/001 ze dne 4.5.2001.
Podklady, jako přílohu ve wordu, zašlete na sekretariát SMČR do : 15.10.2016.
K seznamu doplňte i doprovod – pomocníky jako u repre
Dále žádám trenéry o uvedení , kterých MS a ME se závazně v r. 2017 zúčastníme i s uvedením juniorů
(junioři jsou plánováni samostatně) – součást finančních podkladů na MŠMT ČR.
Šéftrenéři a trenéři zajistí předání putovních pohárů z MS, ME a mezinár. soutěží za rok 2015 a 2016
na sekretariát SMČR
6. Kalendáře soutěží ČR na rok 2017
Podklady pro zpracování kalendářů soutěží, akcí, výstav, školení rozhodčích, bodovačů a instruktorů,
soustředění mládeže apod. jednotlivých odborností, zasílají kluby SMČR na níže uvedené adresy,
případně na SMČR.
do : 15.10.2016
Soutěže :
- leteckých modelářů zašlete na Ing. Tomáše Bartovského

bartot@vscht.cz

- lodních modelářů zašlete na Jiřího Lejska,

lejsek.kostelec@iol.cz

- železničních modelářů na Jiřího Poláka,

polak@inekon.cz

- raketových modelářů na Bedřicha Pavku,

bpavka@volny.cz

- automobilových modelářů na Ing. Jana Žemličku,

zemlicka.citip@gmail.com

- plastikových modelářů na Vlastimila Bártu,

vlastabart@seznam.cz

Na stránkách SMČR - „Tiskopisy“ je formulář na přihlášení soutěží do kalendářů na rok 2017.
V případě hlášení soutěží více odborností (míněno letecké, lodní, auta apod.), uvádějte každou
odbornost na samostatný list z důvodu zpracování. Do tohoto formuláře neuvádějte mezinárodní
soutěže, formulář nemá požadované kolonky.
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Soutěže do kalendářů mohou zaslat pouze kluby, které mají zaplaceny členské příspěvky na rok
2016 a mají přidělené IČ. Bez těchto podmínek nebude soutěž zařazena do kalendáře.
Pro informaci uvádíme typy M ČR a podmínky pro vyhlášení z důvodu účasti zahraničních závodníků.
a) M ČR - uzavřená soutěž pro členy Svazu
b) M ČR s mezinárodní účastí
- pro členy Svazu
- účast zahraničních modelářů bez omezení
- způsob hodnocení: Mistrem ČR je první český účastník akce. Při skupinovém
hodnocení jsou výsledky zahraničních účastníků hodnoceny jako výsledky
účastníků z ČR
c) Mezinárodní M ČR je zařazeno v kalendáři mezinárodní organizace
účast - všichni účastníci akce musí být držiteli platného mezinárodního průkazu (jen
FAI licence) nutného pro účast na soutěži
- vklad – výši určuje republikový odborný klub
- bez dotace SMČR
- Mistrem ČR je vítěz soutěže.
Při účasti více jak pěti účastníků v nižší věkové kategorii může organizátor vyhlásit mistra ČR.
Pověření organizátoři M ČR předkládají republikovému klubu odbornosti a sekretariátu
SMČR zpracované propozice. Pokud tak organizátor neučiní, je fin. příspěvek pozastaven .
Kalendáře akcí musí být zpracovány do prosince 2016 tak, aby mohly být v lednu 2017 zaslány na
kluby.
7. ODPISY – stanovení výše odpisu
Účetní odpis
Pro potřeby účetnictví, jako základního informačního mechanizmu účetní jednotky, stanoví tato odpisy sama.
- odpisování investičního majetku
1. Nehmotný a hmotný investiční majetek se odepisuje na základě odpisového plánu nepřímo
prostřednictvím účetních odpisu,které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona o
účetnictví Zůstatková cena se zjišťuje pomoci oprávek k nehmotnému a hmotnému investičního
majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
2. Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví
3. Sazby účetních odpisů si stanový účetní jednotka např. z hlediska času,doby upotřebitelnosti nebo
vztahu k výkonům(např.u dopravních prostředků).
4. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny.
Z výše uvedeného plyne, že stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky, která jako měřítko může
použít:
- hledisko časové,
- hledisko doby upotřebitelnosti,
- vazbu na výkony,
- a podobně.
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Příklad:
Účetní jednotka vlastní dva soustruhy. Soustruh A je umístěn ve výrobní hale a pracuje se na něm ve
třech směnách. Soustruh B je umístěn v modelářské dílně a pracuje se na něm dle potřeby, a to jen
odpoledne. Přestože se jedná o stejné soustruhy, rozdílnost a jejích vytížení jsou na první pohled patrné.
Tato skutečnost bude mít vliv na dobu životnosti u obou soustruhů, Zatímco soustruh A ve třísměnném
provozu relativně rychle ,,zestárne“, soustruh B, který není zdaleka tak často používán bude mít dobu
životnosti jistě mnohem delší.
Účetní jednotka ve svém odpisovém plánu stanoví pro oba soustruhy rozdílnou délku životnosti-tedy rozdílné
odpisy v jednotlivých letech:
Soustruh A: doba životnosti
Soustruh B: doba životnosti

5 let
12 let

pořizovací cena 50 000,-Kč
pořizovací cena 50 000,-Kč

Stanovení odpisu:
Soustruh A: 50 000: 5 = 10 000 ročně tj. 10 000 : 12 = 833,-Kč měsíčně
Soustruh B: 50 000:12 = 4 166 ročně tj. 4 166: 12 = 347,- Kč měsíčně
Z výše uvedeného příkladu jsme si ukázali, že účetní odpisy se vypočtou s přesností na celá koruny a
zaokrouhleny směrem nahoru. Dále je z příkladu zřejmé, že účetní odpisy účtujeme měsíčně.

Daňový odpis
Odpisy, jejíchž výši a způsob uplatnění určuje zákon o daních z příjmu. Neuplatňuje se do účetních nákladů,
nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmu § 26 a násl. Zákona o daních z příjmů.

Toto se týká klubů, které mají pořízený investiční majetek, např. soustruhy, počítače, malotraktory
v hodnotě 40.000,-Kč a výše.

Mgr. Miroslav Navrátil v.r.
předseda SMČR

Svaz modelářů ČR
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Tel.: 2667 22 222, mob. 724 156748
E-mail navratil@svazmodelaru.cz, www.svazmodelaru.cz
číslo účtu : 54931011/0100 Komerční banka, pobočka Praha 7
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