
HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ STANOV SMČR 2021-2022 

Předkládáme návrh termínového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno bezproblémové 
zpracování návrhu textu nových Stanov k datu konference: 

1/ neprodleně (31.3.2021) bude na stránkách SMČR zveřejněna výzva členské základně 
k zaslání návrhů a námětů ke Stanovám SMČR na emailové adresy předsedů jednotlivých 
odborných republikových klubů. Předsedové jednotlivých odborných republikových klubů 
budou obdobným způsobem informovat na www stránkách svých odborností a dále dle 
svého uvážení. 

2/ Předsedové jednotlivých odborných klubů navrhnou svého zástupce do pracovní skupiny 
pro zpracování návrhů nových Stanov SMČR. Termín 30.4.2021. Není podmínkou, že 
v pracovní skupině musí mít každá odbornost zástupce. 

3/ Předsedové jednotlivých odborných republikových klubů zpracují obdržené náměty a 
návrhy (vyřadí duplicitní, vyřadí vulgární a nevhodné, ostatní přepošlou). U zaslaných návrhů, 
námětů musí být uvedena odbornost (KLeM, KLoM, ….), evidenční číslo klubu a jméno 
navrhovatele. Termín pro zaslání návrhů a námětů od předsedů jednotlivých odborných 
republikových klubů na mailovou adresu (predseda@svazmodelaru.cz) je do 30.6.2021 (čas 
na podání návrhů a námětů je pro členskou základnu 3 měsíce). 

4/ V termínu do 30.9.2021 proběhne zapracování návrhů a námětů do 1. návrhu nových 
Stanov a jeho předání klubům a členské základně (např. e-mail, www stránky) k případnému 
připomínkování. Toto provede pracovní komise ve spolupráci s předsednictvem SMČR 

5/ Předsedové jednotlivých odborných republikových klubů zpracují obdržené připomínky. U 
zaslaných připomínek musí být uvedena odbornost (KLeM, KLoM, ….), evidenční číslo klubu a 
jméno navrhovatele. Termín pro zaslání připomínek od předsedů jednotlivých odborných 
republikových klubů na mailovou adresu (predseda@svazmodelaru.cz) je do 
31.10.2021.2021 (čas na podání návrhů a námětů je pro členskou základnu 1 měsíc). 

6/ V termínu 1.11. – 31.12.2021 budou zpracovány připomínky k 1.návrhu a zpracován 
2.návrh Stanov.  

7/ V termínu od 1.1.2022 – 20.2.2022 projednají 2. návrh Stanov konference odborných 
republikových klubů. S 2. návrhem obdrží odborný republikový klub i přehled návrhů a 
námětů, které předložili členové se zdůvodněním, zda byl návrh/připomínka zapracovány 
nebo odůvodnění proč nebyly zapracovány do Stanov. Výsledky z jednání konference 
předloží předsedové odborných klubů do 20.2.2022 předsedovi SMČR. 
 
8/ Navrhované znění (3. návrh) nových Stanov SMČR se zapracovanými návrhy a náměty 
bude předloženo předsedům odborných klubů a delegátům konference SMČR do 11.3.2022. 
Rovněž budou předloženy alternativní texty návrhů pro případné úpravy textu Stanov na 
konferenci SMČR 

9/ Na konferenci SMČR delegáti projednají text nových Stanov, případně se projednají a 
odsouhlasí doplňky a změny. Následně dojde k hlasování o schválení nových Stanov 



 

Podle tohoto harmonogramu je dostatek času pro členskou základnu k vyjádření se k novým 
Stanovám.  
Předsedové odborností mají možnost redukovat duplicitní nebo nevhodné příspěvky a tím 
usnadnit zpracování návrhu Stanov na úrovni pracovní komise a předsednictva SMČR.  
Několikrát je návrh znova vrácen k vyjádření i třeba až členské základně (to je v kompetenci 
jednotlivých předsedů).  
Uvedením konkrétní osoby a klubu lze opětovně dotyčnému sdělit výsledek jeho návrhu. Na 
konferenci se již mohou doladit případné detaily v průběhu doby nepodchycené. 

Pro zjednodušení a snížení duplicity můžou být náměty, návrhy a připomínky průběžně 
zveřejňovány 
 
Organizačním zabezpečením zpracování návrhu nových Stanov je pověřen Ing. Petr Cejnar, 
místopředseda SMČR. 

 

 

V Praze dne 30.3.2021 

Ing. J. Žemlička 
Ing. P. Cejnar 
 

 


