
NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍ KARTY PRO ROK 2021 (NA KARTĚ JE „K DATU 31.12.2020“) 

Název pobočného klubu, okres, adresa, PSČ, IČ (IČO), spis. značka 

- Napište vše tak, jak je uvedeno ve veřejném rejstříku (www.justice.cz) 

Zasílací adresa 

- Poštovní adresa, kam má být směřována poštovní korespondence. Uveďte buď adresu klubu 
nebo osoby (například předsedy). Vezměte prosím na vědomí, že většinu korespondence 
SMČR zasílá doporučeně. Dále uveďte kontaktní e-mailovou adresu klubu. 

Číslo modelářského klubu 

- Vyplňte číslo přidělené SMČR 

Nemovitý a investiční majetek 

- Uveďte vše s hodnotou nad 40 000 Kč. Pokud bylo pořízeno s příspěvkem SMČR, označte 
„dotace“ 

Mládež do 18 let a dospělí 

- Napište číslicemi do jednotlivých kolonek podle modelářské odbornosti 

Počet členských průkazů  

- Napište počet průkazů, kolik potřebujete pro nové členy, na výměnu, za ztracené apod. 

Statutární zástupci 

- Zde uveďte dle tak, jak je uvedeno na www.justice.cz . Většinou mají kluby jednoho 
statutárního zástupce, předsedu 

Další funkcionáři klubu 

- Zde uveďte další funkcionáře – pokladníka, místopředsedu, vedoucího sekce a pod 

Jmenný seznam členů 

- Povinné je u každého člena vyplnění příjmení, jména, rodného čísla, adresy vč. PSČ, telefonu, 
e-mailu a čísla členského průkazu. Sloupeček „M/Ž“ (muž/žena) nemusíte vyplňovat, 
informaci obsahuje rodné číslo, sloupeček čl. přís. (členský příspěvek) rovněž nemusíte 
vyplňovat, je zřejmé rovněž z rodného čísla.  Pro informaci, rodné číslo musíme uvést 
v neveřejném registru sportovců. Pokud člen nemá e-mail nebo telefon, použijte kontaktní 
email (rodina, předseda klubu….). Vezměte prosím v potaz, že u leteckých modelářů musíme 
e-mail a telefon uvést v registru pilotů bezpilotních prostředků. 

- Pokud má váš klub více než 30 členů, pokračujte prosím na dalším listu souboru (EK2, EK3…). 
 
Prosím o svědomité vyplnění evidenční karty. V roce 2020 již byla zahájena práce na nové 
evidenci členů, při které se projevily některé nedostatky v údajích. Správné údaje nám všem 
pomůžou tuto změnu dokončit co nejjednodušeji a bez chyb. 
 
Děkuji 
Jan Žemlička, SMČR 


