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Svaz modelářů ČR z.s. 

 
 

Zápis  
 

 
Ze zasedání předsednictva SMČR v Praze dne 4. října 2021 od 16.00 

 
 

  
Přítomni: Jan Žemlička, Petr Cejnar, Tomáš Ciniburk, Stanislav Jakeš, Bedřich Pavka, Petr Šámal, Luděk Mátl 
Omluven: Jiří Polák 
 
 

1. Kontrola plnění úkolů dle zápisu ze zasedání P SMČR dne 07.06.2021 
 

- V návaznosti na kooptaci nového člena Kontrolní komise ing Michala Sloupa provedla kontrolní komise 
kontrolu činnosti SMČR za období 2018 – 2020. Předsednictvo SMČR bylo se zprávou seznámeno. 
Dále k činnosti Kontrolní komise: V srpnu zemřel člen Kontrolní komise p. Alois Hrabáček. 
Předsednictvo zkonstatovalo, že vzhledem ke kooptaci Ing. Sloupa nelze kooptovat dalšího člena KK. 
Z toho důvodu Předsednictvo SMČR rozhodlo, že Kontrolní komice bude do konference SMČR, která 
je naplánovaná na 26.3.2022, pracovat ve dvoučlenném složení. Kontrolní komice předloží zprávu o 
činnosti za rok 2021 a rovněž za celé období 2018 – 2021 na konferenci SMČR 

 
 

2. Informace ze sportovním prostředí 
 
-informace ze zasedání P SSS – přijetí nového člena SSS (ČESKÁ ASOCIACE ESPORTU) 
-požadavky SSS – dodat podklady pro ročenku SSS. Předsedové jednotlivých odborností dodají 
podklady na sekretariát SMČR do 18.10., preferované téma je „MLÁDEŽ“ 

 
3. Informace z pracovní skupiny „Stanovy 2022“ 

 
-info o projednávaných tématech 
-představen návrh znění „Stanovy 2022“ – pracovní verze. Po finalizaci návrhu bude návrh předložen 
členské základně k připomínkám. 
 

4. Projednání rozpočtu s ohledem na změny vyvolané KOVID 19 
 
-informace o průběžném čerpání prostředků v r. 2021 
-prostředky na reprezentaci 
-prostředky na zajištění činnosti 

 
5. Reprezentační výjezdy v r. 2021 

 
-seznámení s reprezentačními výjezdy s výhledem do konce r. 2021:  
      Realizováno: KLoM - MS Lodních modelářů NAVIGA sekce C v Rijece (HR)  
      V plánu:  KSPlM – Světová soutěž v Anglii 

KAuM - ME Scale v České republice 
 

-rozdělení prostředků pro reprezentanty – soustředění, materiální podpora - probíhá 
 

6. Reprezentační výjezdy pro rok 2022 
 
-plán výjezdů pro rok 2022 předloží předsedové jednotlivých odborností do 30.11.2021 
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7. Mistrovství ČR a postupové soutěže v r. 2022 

 
-příprava termínových kalendářů a požadavky na finanční prostředky, diplomy, medaile atd. předloží 
předsedové jednotlivých odborností do 30.11.2021 

 
8. Nový systém evidence členské základny 

 
-info o stavu 
-zprovoznění pro SMČR do konce roku 2021, předpokládané nasazení na přelomu 2021/2022 
 

9. Příprava odbornostních a celosvazové konference SMČR 
 
-navrhnuté termíny:  konference SMČR 26.3.2022, místo bude upřesněno    
   konference Republikových odbornostních klubů v rozmezí 27.1. – 5.3.2022 
 
-způsob nominace delegátů: pro konferenci SMČR předsednictvo určilo a pro odbornostní konference 
doporučilo (je v pravomoci předsednictva odbornosti) tento klíč: 
 
Každý klub má právo na konferenci vyslat delegáta(ty), který(ří) ho zastupuje(í). Klub do 10 členů má 
jednoho delegát, klub s 11 až 30 členy může mít dva delegáty, klub s 31 – 60 členy může mít 3 
delegáty a klub s více než 60 delegáty může mít 4 delegáty. Každý delegát má na konferenci takovou 
váhu hlasů, kolik členů zastupuje, tj. u větších klubů se váha hlasu dělí mezi delegáty.  
 
Pro všechny konference: 
 
Delegát zastupuje členy, kteří k datumu konání konference dosáhli 18ti let. 
 
Pro účast na konferencích je rozhodující členská základna k 15.1.2022, ke stejnému datu musí mít 
zastupovaní členové zaplacené členské příspěvky na r. 2022. Delegáty můžou vyslat kluby, které mají 
ve spolkovém rejstříku zapsaného předsedu klubu v 4letém funkčním období, tj. s datem vzniku funkce 
ne starším než 4 roky k termínu dané konference. Je přípustná účast klubů, které provedou na členské 
schůzi novou volbu předsedy a dodají veškeré dokumenty na sekretariát SMČR do datu konání 
konference. 
 
Předsednictvo uložilo J. Žemličkovi do 20.10.2021 zpracovat podrobný návod pro členské schůze 
klubů, včetně jednoduchých formulářů 
 

 
10. Nové pobočné spolky SMČR 

 
Předsednictvo schválilo založení nového pobočného spolku 
-LMK Škola Břežany, předseda Štěpán Hamerník 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Jan Žemlička 

předseda 


