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I N F O R M A C E 
 

pro modelářské kluby p.s. -  únor 2017 
 
1. Výroční zpráva modelářského klubu p.s.  
   Každý modelářský klub p.s. podává na MěS v Praze,  Slezská 2000/9,  120 00  Praha 2 
   dle příslušných ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb. vč. novelizací, Výroční zprávu a výkaz o       
    majetku  modelářského klubu za kalendářní rok    2015      k 31. 3. 2017. 
   Vzor Výroční zprávy a výkaz o majetku naleznete v oddíle „Tiskopisy“ 
    
   Tento formulář klub vyplní, vloží na CD nosič a spolu s průvodním dopisem – žádost o založení        
   do sbírky listin příslušného spolku – zašlou na výše uvedený soud.  
   Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem spolku a podpis musí být úředně ověřen.  
   Klub, který vede podvojné účetnictví zasílá rozvahu a přílohu účetní závěrky (jako na FÚ).  
   Klub, který vede jednoduché účetnictví (nepodává daňové přiznání na FÚ), zasílá výkaz o        
   majetku a závazcích. 
    
   Výroční zpráva modelářského klubu za rok 2016 se zasílá do 30. 11. 2017. 
 
2. Upozornění 
Svaz modelářů ČR z.s. upozorňuje všechny  pořadatele soutěží, aby při vydávání propozic a 
vlastním pořádáním soutěží a akcí dodržovali všeobecné oprávnění, vydaného Českým 
telekomunikačním úřadem pro používání frekvencí  VO-R/15/08.2005-27  (plné znění na 
www.svazmodelaru.cz). 
Frekvence   41 MHz  v ČR povolena pouze pro necivilní použití. 

3. Členské příspěvky 2017 
Obracím na kluby , které zaplatily příspěvky a nemají doposud známky, aby zaslaly evidenční kartu 
(exelovou), která je uvedena na webu SMČR „Tiskopisy“.    
 
Jedná se o kluby reg. čísel , 420 – KPM Brumov – Bylnice,   158 – KPM Havl. Brod,  543 – SRC 
Hlinsko, 216 – LMK Králův Dvůr, 223 – LMK Kutná Hora,  425 – LMK Louka, 542 – LMK 
Štěpánov, 
  
Kluby, které nemají dosud zaplaceny členské příspěvky na rok 2017, mohou tak učinit dodatečně. 
Veškeré informace o platbách a evidenční kartě, jsou uvedeny na hlavní webové stránce SMČR – 
„Informace“ a „Tiskopisy“. 
 
Dokoupení členských známek pro další členy klubu v průběhu roku je možné za předpokladu, že 
klub zašle doplněnou evidenční kartu klubu, kde vyznačí nové členy. 
 
4. Dohody s organizátory akcí. 
V průběhu roku budou zasílány na organizátory akcí dohody o provedení konkrétních akcí – M ČR, 
soustředění, školení apod. Vyúčtování musí mít veškeré náležitosti dané dohodou. Finanční 
prostředky mohou být zasílány pouze na účet klubu v krajním případě složenkou na adresu klubu. 
V opačném případě je možné provést vyúčtování pouze na sekretariátě SMČR. 
Nelze zasílat finanční prostředky na adresu fyzické osoby.  
Upozorňujeme, že všechny dohody musí být vyúčtovány do 1 měsíce po skončení akce, na 
později zaslaná dohody nebude brán zřetel. 
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5. Mezinárodní licence FAI 
Počínaje rokem 2016 není vydávána sportovní licence  (průkazka)  opatřená známkou FAI. 
 
Každý startující na mezinárodní soutěži leteckých a raketových modelářů v ČR i v zahraničí, která 
je v kalendáři FAI, musí být zapsán do databáze  sportovních licencí FAI. 
Mezinárodní sportovní licenci FAI na daný rok zapíše sekretariát SMČR na základě zaslané žádosti 
s uvedením: 

1. jména, příjmení 
2. data narození 
3. adresy bydliště vč. PSČ 
4. číslo členského průkazu SMČR 
5. modelářská kategorie (není nutné) 
6. dokladu o zaplacení poplatku – útržek složenky, výpis 
 

 Po ověření zaplacení členského příspěvku v evidenci SMČR na daný rok, bude licence FAI 
zapsána do databáze FAI. 

Poplatek ve výši : 
  - junioři      50,- Kč 

- členové širšího repre ČR,  150,- Kč   
- ostatní sportovci  250,- Kč 

 
Výše uvedené doklady je třeba zaslat na adresu SMČR. Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou 
"A", nebo bankovním převodem s těmito údaji: 
 
číslo účtu                54931011/0100    KB Praha 7,  
konst. symbol         379,  
variabil. symbol     721/registrační číslo klubu     
název účtu adresáta SMČR,  U Pergamenky 3, 170 00 Praha  7. 
 
 
Všechny dříve zapsané licence jsou neplatné. 
Držitel licence je povinen respektovat všechny podmínky pořadatele mez. soutěže a sportovní řády 
FAI. Vystavením licence FAI na sebe SMČR nebere právní odpovědnost za jejího držitele, 
respektive za škody jím způsobené nebo jemu vzniklé v souvislosti s individuální účastí na mezinár. 
soutěži. Sportovcům se doporučuje uzavřít na konkrétní akci pojistnou smlouvu (poj. osob, 
vozidel). Současně s tím upozorňuji, že pojištění z odpovědnosti je sjednáváno pouze pro 
reprezentanty. 
 

Licence FAI může být zapsána pouze členovi Svazu modelářů České republiky z.s., který je 
občanem ČR, nebo má dlouhodobě trvalé bydliště v ČR.  
Žadatel o licenci FAI nesmí být zároveň držitelem této licence, zapsané v jiné členské 
organizaci FAI a opačně. 
 
Žádost o zapsání sportovní licence FAI musí být zaslána minimálně 15 pracovních dní před 
výjezdem na mezinárodní soutěž, MS a ME. 
 
Potvrzení o zapsání licence FAI bude zasláno na základě e-mailové žádosti. 
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6. Mistrovství ČR,  Mistrovství ČR mládeže  2017 
Všichni pověření organizátoři Mistrovství ČR obdrží dohodu o provedení soutěže s vyúčtováním.  
Propozice soutěže obsahují  : 
   
Mistrovství ČR 
Pořadatel  :      Svaz modelářů ČR 
Pověřený klub, číslo : 
Číslo a datum soutěže : 
Místo konání  : 
Kategorie  : 
vyhlašovatel     :      Svaz modelářů ČR 
organizátor          :      pověřený  model. klub  : 
Hlavní rozhodčí  : 
Vklady   : 
Přístup   :      viz. Směrnice SMČR  č. 10, čl. II, odst. 3. 
Hodnocení  : 
Protesty  : 
Přihlášky  : 
Program  : 
Další údaje 
 
V záhlaví propozic musí být umístěno logo SMČR, případně klubu, pokud  je. 
Pořadatelé zašlou v tomto duchu, v návaznosti na pravidla jednotlivých odborností, zpracované 
propozice na sekretariát  SMČR.  
 
 
M ČR mládeže 
Soutěže se pořádají v odbornostech :  letecké, lodní, raketové, železniční,  automobilové                                          
                                                             modelářství a stavitelé plastikových modelů 
Předsednictvo SMČR určilo tato základní kriteria a podmínky soutěží mládeže : 
Vyhlašovatel:              SMČR 
Organizátor :    pověřený model. klub p.s.  SMČR 
Časové období :  kalendářní rok 2017 
Účast :                       členové   SMČR  
- věková hranice:  dle jednotlivých rep. klubů:   - KLeM ČR     mládež do 18 let 
         - KPlM ČR      mládež do 18 let 
         - KRaM ČR     mládež do 18 let  
         - KLoM ČR     mládež do 18 let 

                                               - KŽelM ČR    mládež do 18 let 
  - KauM ČR      mládež do 18 let 

 
 
- kategorie a pravidla  : určují republikové kluby  
- termíny soutěží  : určují republikové kluby 
- postupy    : kraj,  M ČR - určují republikové kluby 
- pojištění   : v rámci pojistné smlouvy SMČR 
- startovné na M ČR  : stanoví republikové kluby  
- finanční zajištění   : příspěvek na krajská kola a M ČR v rámci rozpočtu SMČR  
- diplomy, medaile M ČR : jednotné pro všechny odbornosti poskytne SMČR   
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P SMČR akceptuje požadavek: 
- KPlM ČR  -  krajská kola na 2017 budou pořádána pouze v některých krajích,  
- KAuM ČR - nebudou pořádána krajská kola, podmínkou je účast na mistrovské soutěži uvedené v                        
  kalendáři.         

 
Pověřený klub musí zaslat propozice M ČR mládeže všem pořadatelům krajských kol dané 
odbornosti jeden měsíc před konáním M ČR mládeže. 
Organizátoři M ČR a M ČR mládeže zašlou jeden měsíc před konáním akce na sekretariát 
SMČR propozice soutěže. V případě, že tak neučiní, bude pozastaven finanční příspěvek na 
soutěž. 
Na krajské kolo  přispívá SMČR částkou ve  výši  3.000,- Kč. Pořadatelé obdrží od SMČR  dohodu 
s finanční částkou a způsobem vyúčtování. Obdobně budou uzavřeny dohody s pořadateli M ČR. 
 
Pro případ, že se nepodaří zajistit některé krajské kolo, lze spojovat nebo přímo určit, které krajské 
kolo je pro ten, který kraj pořádáno, příspěvek na sloučená krajská kola je také ve výši 3.000,- Kč 
Klubům, které neprovedly přeregistraci u MěS v Praze, nebudou poskytovány finanční prostředky        
z rozpočtu SMČR .      
 
7. Trenéři - propozice MS a ME  2017  
Žádám trenéry, aby průběžně sledovali na webových  stránkách mezinárodních federací vydávání 
bulletinů, kde jsou uváděny termíny pro zasílání předběžných a konečných přihlášek na jednotlivá 
MS a ME.  
 
Trenéři zašlou nejméně 10 dní před termínem podání  přihlášek požadované podklady na 
sekretariát SMČR.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Navrátil 
        předseda SMČR 

                                                                          

                                                                 
                                                             
Svaz modelářů České republiky z.s.,    U Pergamenky 3,    170 00 Praha 7 
tel :   266722 222 ,  mob. 724 156 748 
E-mail  navratil@svazmodelaru.cz 
http : //www.svazmodelaru.cz 


