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Svaz modelářů ČR z.s. 

 
Zápis   

 
 

ze zasedání předsednictva SMČR v Praze dne 1.června 2020 od 16.00h 
 

Přítomni: J. Polák, P. Šámal, A. Vašíček, Ing. J. Žemlička, Ing. P. Cejnar, P. Hora, B. Pavka,L. Mátl, 
jako host na část zasedání P. Ciniburk 

 
  
 

1. Kontrola plnění úkolů dle zápisu ze zasedání P SMČR dne 25.11.2019 
 
Úkoly splněny, čerpání prostředků z MŠMT proběhlo včetně vyúčtování 
 
 

2. Plán/požadavek využití mikrobusu SMČR na r. 2020 
 

Vzhledem k situaci s Covid 19 a tím zrušení většiny zahraničních výjezdů došlo k redukci a 
změně ve využití mikrobusu na následující akce v r. 2020: 
 
Říjen   15.-22.  KAuM   MS ISRA Lotyšsko 
Listopad 21.-22.  KSPlM  Model Expo Italy 2020 
 
 

3. Projednání rozpočtu s ohledem na změny vyvolané KOVID 19 
 
prostředky na reprezentaci: 
 
spojené s výjezdem reprezentantů na MS, ME a mezinárodní soutěže: 
 
Automodeláři        310 tis 
Stavitelé plastikových modelů     180 tis 
Železniční modeláři         20 tis 
 
Celkem        510 tis 
 
prostředky na zajištění výkonnosti státních reprezentantů: 
 
Letečtí modeláři       585 tis 
Raketoví modeláři       105 tis 
Automodeláři        170 tis 
Lodní modeláři       190 tis 
Stavitelé plast. modelů        50 tis 
Železniční modeláři         10 tis 
 
Celkem      1 110 tis 
 
Celkem pro reprezentaci ČR:  1 620 tis 
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Materiální podpora mládeže: 
 

Letečtí modeláři       200 tis 
Raketoví modeláři         50 tis 
Automodeláři          50 tis 
Lodní modeláři         50 tis 
Stavitelé plast. modelů        50 tis 
Železniční modeláři         50 tis 
 
Celkem         450 tis 

 
Soustředění talentované mládeže: 
 

Letečtí modeláři       200 tis 
Raketoví modeláři         40 tis 
Automodeláři          25 tis 
Lodní modeláři         45 tis 
Stavitelé plast. modelů        30 tis 
Železniční modeláři         60 tis 
 
Celkem         400 tis 
 

Mistrovství ČR mládeže a dospělých: 
 

Letečtí modeláři       250 tis 
Raketoví modeláři         50 tis 
Automodeláři          50 tis 
Lodní modeláři         50 tis 
Stavitelé plast. modelů        65 tis 
Železniční modeláři         35 tis 
 
Celkem         500 tis 
 
Celkem sportovní činnost:   1 350 tis 
 
Celkem reprezentační a sportovní činnost: 2 970 tis 
 
 

4. Informace ke změnám ve sportovním prostředí 
 
-stav spolupráce s Národní sportovní agenturou 
-předpokládaný průběh spolupráce v dalším období 
 

 
5. E-známka  -  T. Ciniburk 

 
-seznámení se stavem práce, přípravami 
-diskuse nad obsahem a požadavky na databázi, přístupy 
-předsedům odborností bude zaslán pracovní materiál k E-známce 
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6. Stav v oblasti odprodeje pozemku v majetku SMČR 
 
-členové předsednictva byli seznámeni předsedou s postupem prodeje pozemku v katastru 
obce Horní Brusnice. Prodej by se měl uskutečnit v nejbližším termínu, část pozemku bude 
odprodána obci Třebihošť a část Ing. Černému 
 
 

7. Nové pobočný spolky 
 
-Předsednictvo SMČR rozhodlo o založení pobočných spolků: 
 LMK Říkovice p.s. 
 MK - ZAHRÁDKA p.s. 
 
 

8. Různé 
 
-příští zasedání dle plánu dne 21.9.2020 
-případná účast na podzimních akcích (Modelhobby, výstavy) bude organizovaná v návaznosti 
na potvrzení konání těchto akcí 
-členové předsednictva byli seznámeni se skutečností, že volební období statutární zástupce 
spolku (a tím i pobočného spolku) je dle zákona maximálně 5 let. Při nové volbě statutárního 
zástupce je nutné provést zápis se všemi náležitostmi s tím spojenými. Bude uvedeno 
v informacích pro kluby 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Žemlička 
 
Zápis byl schválen předsednictvem SMČR 
 
 
 
 
Ing. Jan Žemlička 
Předseda SMČR 


