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Zápis z ŘÁDNÉ KONFERENCE  
Svazu modelářů České republiky z.s., IČO 005 39 350 

 Univerzitní aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, 532 10 Pardubice,  

26.3.2022, od 10,00 hod. 

Program konference: 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího, schválení programu konference 
3. Volba pracovního předsednictva 
4. Volba mandátové a volební komise 
5. Volba návrhové komise 
6. Zpráva o činnosti Předsednictva a Svazu modelářů ČR v uplynulém volebním období 
7. Zpráva Kontrolní komise 
8. Diskuse k předneseným zprávám 
9. Zpráva mandátové a volební komise 
10. Informace k textu návrhu Stanov 2022 
11. Prezentace pozměňovacích návrhů k textu Stanov 2022 
12. Diskuse k předloženým pozměňovacím návrhům 
13. Hlasování o pozměňovacích návrzích 
14. Schválení textu nových Stanov 2022 
15. Představení kandidátů do orgánů Svazu modelářů ČR 
16. Diskuse k představeným kandidátům 
17. Volba do funkcí a orgánů Svazu modelářů ČR 
18. Návrh a přijetí usnesení 
19. Ukončení konference, závěr 
 

Při prezenci v 10:00 se sešli delegáti zastupující 47% oprávněných členů. Vzhledem k tomu, že 
nebyli přítomni delegáti zastupující nadpoloviční většinu oprávněných členů, byla zrušena 
řádná konference Svazu modelářů. Dle stanov byl vyhlášen termín náhradní konference na 
11:00 dne 26.3.2022. 

1. Zahájení náhradní konference (dále jen konference). 

Jménem předsednictva Svazu modelářů uvítal delegáty a hosty konference předseda Svazu 
modelářů Jan Žemlička. Ten také přečetl zdravici předsedy Sdružení sportovních svazů pana 
Zdeňka Ertla. Jan Žemlička také vysvětlil systém elektronického hlasování. Hlasování o některých 
bodech programu, složení komisí atd. se bude hlasovat aklamací.  Toto bylo jednohlasně 
účastníky schváleno. Program konference byl zveřejněn 23.02.2022 na webu Svazu modelářů a 
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dále ho obdrželi předsedové jednotlivých modelářských klubů elektronickou poštou dne 24.2. 
2022. Předsednictvem navržený program konference je v souladu se stanovami Svazu modelářů. 

2. Volba předsedajícího konference, schválení programu náhradní konference. 

Předseda Svazu modelářů navrhnul, že konferenci Svazu modelářů povede Stanislav Jakeš, 
předseda KLoM. Z pléna nezazněl žádný jiný protinávrh.  
Návrh k hlasování – Konference pověřuje řízením konference pana Stanislava Jakeše. 
Hlasování aklamací: Pro: 80 všichni; Proti: 0; Zdržel se: 0 
Stanislav Jakeš byl pověřen řízením konference. 
Předsedající přednesl program konference.  
Návrh k hlasování – Konference schvaluje program konference.  
Hlasování aklamací: Pro: 80; Proti: 0; Zdržel se: 0  
Program konference byl schválen. 
 

3. Volba pracovního předsednictva.  

Návrh na složení pracovního předsednictva: 

Jan Žemlička, Stanislav Jakeš, Vladislav Plichta - zapisovatel 
Hlasování aklamací: Pro: 80 Proti: 0; Zdržel se: 0  
Pracovní předsednictvo bylo schváleno. 
 

4. Volba mandátové komise a volební komise. 

Návrhy na složení komisí: 

Mandátová a volební komise: předseda Tomáš Ciniburk, členové Luboš Kuna a Pavel Klouček. 
Hlasování aklamací: Pro: 80; Proti: 0; Zdržel se: 0  
Mandátová a volební komise byla schválena. 
 
 

5. Volba návrhové komise. 

Návrh na složení komise: 

Předseda Jan Žemlička, členové Daniel Hora a Petr Filip 
Hlasování aklamací: Pro: 80; Proti: 0; Zdržel se: 0 
Návrhová komise byla schválena. 
Komise byly řádně zvoleny, ujaly svých funkcí a zahájily činnost. 
 
 

6. Zpráva o činnosti Předsednictva a Svazu modelářů ČR v uplynulém volebním období. 

Předseda Svazu modelářů Jan Žemlička přednesl zprávu o činnosti Svazu modelářů. Zpráva 
předsedy Svazu modelářů je v příloze č.1 tohoto zápisu 
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7. Zpráva kontrolní komise. 

Předseda kontrolní komise Luděk Mátl přednesl zprávu kontrolní komise. Zpráva předsedy 
kontrolní komise je v příloze č.2 tohoto zápisu. 
 
 

8. Diskuse k předneseným zprávám. 

Jan Žemlička informoval o nových mikrobusech a jejich využití. Evidence a žádosti jsou evidovány 
na předsednictvu Svazu modelářů. Preferovány jsou juniorské reprezentace. 
Jiný dotaz v diskusi nebyl přednesen. 

 

9. Zpráva mandátové a volební komise.   

Zprávu přednesl předseda komise Tomáš Ciniburk. Pozvánkou a připojenou návratkou pro 
nahlášení delegátů na konferenci bylo osloveno celkem 4616 členů starších 18 let. Pozvaných 
delegátů 111. Dostavilo se 80 delegátů. Dohromady tito delegáti zastupují 2191 oprávněných 
členů tj. 47,47 %. Nadpoloviční většina pro náhradní konferenci je tedy 1096 platných hlasů.  

Všichni delegáti mají zaplacené příspěvky na rok 2022 a jsou řádnými členy Svazu modelářů, starší 
18 let a jsou oprávněni volit. Náhradní konference je schopná se právoplatně usnášet. 

 

10.  Informace k textu návrhu Stanov 2022. 

Petr Filip přednesl za pracovní skupinu „Nové stanovy“ komentář k předloženému návrhu stanov. 
 
 

11.  Prezentace pozměňovacích návrhů k textu Stanov 2022. 

Petr Filip přednesl pozměňovací návrhy, pozměňovací návrhy delegáti obdrželi v písemné 
podobě při prezentaci. Viz. příloha č.3 tohoto zápisu. 
 
 

12.  Diskuse k předloženým pozměňovacím návrhům 

Diskuse byla rozdělena podle jednotlivých pozměňovacích návrhů – článků případně odstavců 
návrhu stanov. 

Nejprve se hlasovalo o systému čtení, diskuze a hlasování nad jednotlivými pozměňovacími 
návrhy. 

Hlasování o zachování systému hlasování dle předloženého programu v pořadí přečtení 
návrhu a diskuze. A následně pak postupné hlasování o všech pozměňovacích návrzích.  
Výsledky hlasování: 2108 pro, 32 proti, zdrželo se 51. 
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Diskuze nad pozměňovacími návrhy (vystupující a diskutující): 

T1 – T6 bez diskuzních příspěvků 

V1 – Petr Cejnar, Tomáš Ciniburk, Jan Žemlička doplnil 4.variantu názvu (Svaz modelářů ČR, Svaz 
modelářů, SMČR a jejich kombinace). 

Výsledky hlasování: 2121 pro, 41 proti, 29 se zdrželo – návrh byl schválen. 

V2 – Petr Cejnar – zachování názvu klubu, Jiří Klein - subkomise 

Z2 – Petr Cejnar, Jiří Klein, Jan Žemlička, Tomáš Ciniburk 

Z4 – Tomáš Ciniburk 

Z5 – Petr Cejnar – počet členů předsednictva Svazu modelářů ze 7 na 9 a ve vedení 3 lidé 
(předseda a 2 místopředsedové)  

Z6 – Petr Cejnar – navýšení počtu členů kontrolní komise ze 3 na 5 

Z7 – Stanislav Jakeš 

Z8 – Petr Cejnar, Zbyněk Škopán (pořadí článků) 

 

13.  Hlasování o pozměňovacích návrzích 

Celkem se sešlo 14 pozměňovacích návrhů o jednotlivých návrzích se hlasovalo samostatně. 
Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s průběhem a organizací voleb. Po 
odhlasování o všech pozměňovacích návrzích byla vyhlášena 15min pauza na sestavení 
konečného textu stanov. Text stanov byl upraven tak, aby byl v souladu s odhlasovanými 
změnami. 
 
 

14.  Schválení textu nových Stanov 2022 

Před hlasováním Petr Filip přečetl ucelený text nových stanov. 
Následně proběhlo hlasování o novém textu stanov.  Předseda volební komise Tomáš Ciniburk 
pak seznámil delegáty s výsledky hlasování. 
Hlasování: Pro: 2102; Proti: 29; Zdržel se: 60 
Nové stanovy Svazu modelářů české republiky z.s. byly konferencí schváleny a vstupují 
okamžitě v platnost. Pokračování konference se dále řídilo novými stanovami.  
 
 

15.  Představení kandidátů do orgánů Svazu modelářů ČR 

Předseda Svazu modelářů – na předsedu Svazu modelářů kandidoval jediný kandidát Jan 
Žemlička, delegáty seznámil se svojí vizí vedení Svazu modelářů a cíli, které by chtěl na pozici 
předsedy Svazu modelářů dosáhnout. 
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Místopředsedové Svazu modelářů – na pozici místopředsedy se sešli dva kandidáti Tomáš 
Ciniburk (předseda KLeM) a Stanislav Jakeš (předseda KLoM), oba krátce představili své vize a 
cíle. 
Do kontrolní komise byli nominování Václav Kohout, Jiří Klein a Jan Čihák. 
 

16.  Diskuse k představeným kandidátům 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 

17.  Volba do funkcí a orgánů Svazu modelářů ČR 

Předsedající Stanislav Jakeš seznámil delegáty s průběhem a organizací voleb. 

A) Schválení skutečnosti, že předsedové jednotlivých odbornostních klubů jsou členové 
předsednictva Svazu modelářů. 

Na základě čl. 10 stanov Svazu modelářů potvrzuje konference Svazu modelářů volby předsedů 
republikových odbornostní klubů a jejich jmenování do předsednictva Svazu modelářů. 

Tomáš Ciniburk – předseda KLeM ČR 
Stanislav Jakeš – předseda KLoM ČR 
Bedřich Pavka – předseda KRaM ČR 
Pavel Hora – předseda KAuM ČR 
Vlastimil Lepieš – předseda KŽeM ČR 
Petr Šámal – předseda KPlM ČR 
Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s výsledky hlasování. 

Hlasování: Pro: 2102; Proti: 29; Zdržel se: 60. Předsedové jednotlivých odborností jsou tedy 
členy předsednictva Svazu modelářů. 

B) Volba předsedy Svazu modelářů, jediný kandidát – Jan Žemlička 

Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s výsledky hlasování. 

Hlasování: Pro: 2101; Proti: 30; Zdržel se: 60. Předsedou Svazu modelářů byl zvolen Jan 
Žemlička. 
 

C) Návrh, Svaz modelářů bude mít napříště 2 místopředsedy: 

Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s výsledky hlasování. 
Hlasování:  dva místopředsedové: 1864 
  jeden místopředseda: 199 
  zdrželo se:   128 

D) Volba místopředsedů Svazu modelářů:  
Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s výsledky hlasování. 
 

1. místopředseda – Tomáš Ciniburk pro 2069, proti 10, zdržel se 112 hlasů. 
2. místopředseda – Stanislav Jakeš pro 1957, proti 9, zdržel se 225 hlasů.                        
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1. místopředsedou Svazu modelářů byl zvolen Tomáš Ciniburk a 2. místopředsedou Svazu 
modelářů byl zvolen Stanislav Jakeš. 

E) Volba kontrolní komise Svazu modelářů:  
Předseda volební komise Tomáš Ciniburk seznámil delegáty s výsledky voleb. 
 
Do kontrolní komise Svazu modelářů byli zvoleni Václav Kohout, Jiří Klein a Jan Čihák. 
Hlasování: Pro: 2081; Proti: 0; Zdržel se: 110. 

Kontrolní komise si zvolila předsedu kontrolní komise. Stal se jím Václav Kohout. 

F) Hlasování o výši členského příspěvku individuálního člena.  
Proběhlo dvoukolově a ve druhém kole vybírali delegáti z 1000 a 500. 
Zvítězil návrh 500 počtem 1103 hlasů pro, 879 proti a 209 se zdrželo. 
 

G) Aklamací bylo odhlasováno, že členské příspěvky ostatních členů Svazu modelářů se 
nemění. Pro 1982, proti 0, zdrželo se 209. 

 
18.  Návrh usnesení  

Návrh usnesení po jednotlivých bodech přednesl Jan Žemlička, předseda návrhové komise. 
Delegáti měli možnost připomínkovat či doplnit usnesení. 

Ladislav Douša podal návrh do usnesení týkající se zrušení klubů Neptun Brno a KLoM Písek. U 
těchto dvou klubů nedošlo po roce 2014 k přeregistraci a jsou nefunkční. Výsledek hlasování: 
pro 380 hlasů, proti 1461, zdrželi se 350.  Návrh byl zamítnut. 

Nakonec bylo hlasováno o schválení konečného znění návrhu usnesení.  

Výsledek hlasování: pro 1948, proti 30, zdrželi se 213 hlasů. Usnesení z konference bylo přijato 
nadpoloviční většinou hlasů delegátů.  Text schváleného usnesení je v příloze č.4 tohoto zápisu. 

 
19.  Ukončení konference, závěr 

Schválením usnesení byl vyčerpán program dnešní konference.  
Nově zvolený předseda Svazu modelářů Jan Žemlička poděkoval delegátům za účast a popřál 
úspěšné nadcházející volební období.  
 
Tento dokument obsahuje 6 stran zápisu a 28 stran příloh, jež jsou jeho nedílnou součástí.  
Celkem tedy 34 stran. 
 
Zápis sestavil: Vladislav Plichta, dne 26.03.2022 
 
 
Zápis ověřil: Jan Žemlička, dne 26.03.2022 
 



KONFERENCE Svazu modelářů 2022 - Strana 7 z 34 

 

Příloha č. 1 - Zpráva předsedy Jana Žemličky o činnosti Předsednictva a Svazu modelářů  

Zpráva o činnosti Předsednictva a Svazu modelářů České republiky v uplynulém volebním 
období 2018 – 2021. 

Na úvod mi dovolte vás ještě jednou pozdravit a poděkovat za účast na dnešní konferenci Svazu 
modelářů v Pardubicích. Nyní k činnosti předsednictva v období 2018 – 2021: 

Předsednictvo pracovalo v tomto složení: 

předseda - Jan Žemlička  

místopředseda – Petr Cejnar 

člen předsednictva, předseda KLeM:     do 1/2021 Petr Cejnar 

                                                                      od 1/2021 Tomáš Ciniburk 

člen předsednictva, předseda KRaM:    Bedřich Pavka 

člen předsednictva, předseda KLoM:     do 10/2020 Alois Vašíček 

                                                                       od 11/2020 Stanislav Jakeš 

člen předsednictva, předseda KAuM:     Pavel Hora 

člen předsednictva, předseda KŽeM:     do 10/2021 Jiří Polák 

     od 11/2021 Vlastimil Lepieš 

člen předsednictva, předseda KSPlM:     Petr Šámal 

Ke změnám ve složení tohoto pracovního uskupení docházelo z různých osobních a pracovních 
důvodů, bohužel v případě Jirky Poláka z důvodu nečekaného úmrtí. Dovolte mi říci osobní 
poděkování: Jirko, děkuji. 

Předsednictvo se pravidelně scházelo na zasedáních, v roce 2018 4x, v roce 2019 4x, v roce 
2020 3x a v roce 2021 4x. Z důvodu pandemie covid 19 se několik zasedání předsednictva 
konalo on-line, jak se to už v této době stalo obvyklé. 

Ze všech zasedání předsednictva byly zveřejněny zápisy na stránkách www.svazmodelalu.cz 

Předsednictvo v průběhu volebního období řešilo rozpočet, přípravu akcí, organizaci mistrovství 
ČR, materiál pro mládež, přípravu návrhu stanov, reprezentaci a další provozní záležitosti. 

Protože činnost předsednictva, a především jeho členů, předsedů jednotlivých odborností, je 
v přímém napojení na činnost Svazu modelářů jako celku, přistoupím k činnosti Svazu 
modelářů. 
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Začnu ekonomikou Svazu modelářů. V podstatě veškerá činnost Svazu modelářů byla finančně 
kryta dotacemi, do roku 2020 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2021 
z Národní sportovní agentury a členskými příspěvky. Roční příjmy se v průběhu období 2018 až 
2021 pohybovaly 6,2 mil a 8,2 mil Kč, a jak vyplývá z tabulky 1, postupně se zvyšovaly. Pro větší 
vypovídací schopnost je v tabulce uvedeno i období 2015 až 2017. 

Příjmy, které chci zmínit, a nejsou obsaženy v obvyklých peněžních tocích, byly v roce 2018, kdy 
došlo k prodeji osobního automobilu Škoda Octavia a letitého mikrobusu Fiat Ducato a v roce 
2020, kdy byl prodán nevyužívaný pozemek ve Zvičině – Horních Brusnicích. Oproti tomu byl 
v roce 2019 zakoupen mikrobus Opel Vivaro a v roce 2021 mikrobus Toyota Proace. Pro nákup 
mikrobusu Opel byly využity peníze z prodeje vozidel Fiat a Škoda a pro nákup mikrobusu 
Toyota byla využita investiční dotace od Národní sportovní agentury. Současný vozový park 
Svazu modelářů sestává tedy z mikrobusů Opel Vivaro a Toyota Proace. Mikrobysy slouží jak 
k zahraničním výjezdům, tak ke klubovým akcím a provoznímu zajištění. 

Sportovní činnost ve Svazu modelářů v uplynulém období lze jednoduše rozdělit na období před 
covidem, do února 2020, a období s covidem v různém stupni omezujících opatření. Rozdíl mezi 
jednotlivými obdobími je tak obrovský, že před 24. únorem 2022 jsme si ani nedokázali 
představit větší. Zatímco v letech 2018 a 2019 soutěže, kroužky, reprezentační výjezdy, práce 
s mládeží a všechno další běželo tak nějak v zajetých kolejích, v letech 2020 a 2021 bylo všechno 
jinak. Modelářské soutěže, kroužky a klubovou modelářskou činnost v drtivé většině nelze 
přenést do prostředí on-line a tak se nás všech dotkly obrovské změny. 

Pro přehled, zde je počet výjezdů na mistrovství Evropy a mistrovství světa v jednotlivých letech 
– rok 2018 - 20, rok 2019 – 23, rok 2020 – 1, rok 2021- 2. Tomů odpovídá zisk medailí v 
jednotlivých letech, který vidíte opět v tabulce. Rozdíl za roky 2018 a 2019 oproti rokům 2020 a 
2021 snad ani nemůže být větší. Velice zajímavou a pozitivně vnímanou akcí bylo rovněž 
slavnostní ocenění úspěšných reprezentantů, které za období 2018 a 2019 proběhlo na Štiříně. 

Z hlediska soutěží mistrovství České republiky byl dramatický propad v roce 2020, v roce 2021 
se s těmito soutěžemi vrátila situace téměř k normálu, potíže přetrvávali především v soutěžích 
mládežnických kategorií. Pokud nebylo covidové období, prezentovali jsme činnost Svazu 
modelářů na různých akcích, jako ModelHobby, letních akcích na Letišti Václava Havla, na 
školních akcích ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů apod. 

Každým rokem poskytovaná materiální podpora mládeže s částkou více než 0,5 mil ročně byla 
v době covidu navýšena o cca 300 000 Kč, protože mnoho soustředění talentované mládeže 
neproběhlo a došlo k převedení nevyčerpaných finančních prostředků na nákup materiálu. 
Rozdělení finančních prostředků bylo vždy uveřejněno v zápisech Předsednictva Svazu 
modelářů. 

Každým rokem je v kalendáři průměrně 3 000 soutěží všech odborností a kategorií. Těchto 
soutěží se v různých věkových kategoriích zúčastňují členové Svazu modelářů. Tedy k členské 
základně: v současnosti je počet členů 7 412, z toho mládeže do 18 let 1 055. Procentuální 
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vyjádření. Letečtí modeláři 77%, Lodní modeláři 8%, Stavitelé plastikových modelů 6%, 
Automodeláři 4%, Železniční modeláři 3% a Raketoví modeláři 2%. Počet rozhodčích všech 
odborností je 630, počet trenérů a instruktorů přes 600. 

Z dalších důležitých činností, které část předsednictva vykonávala je potřeba zmínit aktivitu 
k zajištění budoucnosti leteckých a také raketových modelářů s ohledem na novou Evropskou 
legislativu a nový letecký zákon. Pracovní skupina složená z Jana Žemličky, Petra Cejnara a 
Tomáše Ciniburka absolvovala dlouhou řadu jednání na Úřadu pro civilní letectví, Ministerstvu 
dopravy, Řízení letového provozu, Letecké amatérské asociaci, Parlamentu České republiky atd. 
za cílem zajistit možnost provozovat modelářský provoz ve vzdušném prostoru pokud možno 
jako doposud. Můžu konstatovat, že výsledku se dosáhlo pro současné přechodné období a 
vzhledem ke stavu jednání s lehkým optimismem hledím do budoucna. 

Konference, která se konala v roce 2018, uložila předsednictvu úpravu stávajících stanov. Padlo 
rozhodnutí připravit text nových stanov s tím, že na konferenci v r. 2022 by měl být text 
projednán a schválen. Již v roce 2018 se konalo několik přípravných schůzek, na kterých došlo 
k diskuzi o podobě stanov. Naplno se příprava nových stanov rozeběhla před rokem. Byla 
ustavena pracovní skupina ve složení Petr Cejnar, Tomáš Ciniburk, Ivo Kornatovský, Petr Filip, 
Petr Vyskočil, Stanislav Jakeš a Jan Žemlička. Následovalo cca 20 on-line schůzek této skupiny, 
jejímž výstupem byl první návrh textu. Po připomínkování od členské základny prostřednictvím 
předsedů republikových odbornostních klubů byl text upraven a dále konzultován s předním 
odborníkem na spolkové právo JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem. Výsledný text byl předložen členské 
základně k diskusi, ze které vznikly připomínky a návrhy změn, o kterých dnes budeme jednat. 
Věřím, že nové stanovy budou dnes konferencí Svazu modelářů schváleny a tím bude jeden 
z důležitých úkolů předsednictva pro uplynulé volební období splněn. 

Další z úkolů, který byl předsednictvu uložen, bylo ukončení činnosti, či spíše nečinnosti 
nepřeregistrovaných klubů. Tento úkol se jako nekonečná niť táhne mnoho let. Likvidace, jako 
jediný úplně správný postup proběhla u dvou klubů. Ostatní, nepřeregistrované pobočné 
spolky, jsou označené jako „Neaktivní pobočný spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.“. 
S Městským soudem v Praze mám domluvený způsob, jakým tyto spolky zrušíme. Není však 
třeba neuvážených kroků, vzhledem k tomu, že mnoho modelářských klubů v poslední době 
obnovilo činnost, většina právě z této skupiny. Počet modelářských klubů, které jsou aktivní, tj 
eviduji jejich evidenční karty a jejich členové platí členské příspěvky, je v současnosti 318. 

Dalším, velice důležitým úkolem bylo zavedení systému pro evidenci členské základny a na něj 
navazující elektronický členský průkaz. Po počátečních snahách mých a p. Tomáše Ciniburka, 
kdy jsme specifikovali potřeby Svazu modelářů, shromažďovali informace, jak to dělají ostatní a 
jednali s potenciálními dodavateli evidenčních systémů, i cenovými, jsem změnil strategii. Celou 
záležitost okolo elektronické evidence jsem projednal několikrát s předsedou naší zastřešující 
organizace, Sdružení sportovních svazů, JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem. Na základě i našeho 
požadavku došlo k dohodě s Českou unii sportu, Národní sportovní agenturou a dodavatelem 
evidenčního systému a to vše znamená, že dnes již máme evidenční systém ve zkušebním 
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provozu se zkušebními daty. Jsem velice rád, že to zde můžu oznámit a že se konečně i v této 
oblasti přesuneme do 21. století. Pořízení základního evidenčního systému financovalo Sdružení 
sportovních svazů a na nás, v druhé etapě, bude modifikovat spolu s dodavatelskou firmou 
některé jeho moduly. Tyto specifické prvky systému, jako například elektronický členský průkaz 
nebo zjistitelnost platnosti členství již budou ve finanční režii Svazu modelářů. Prvotní nahrání 
dat bude provedeno exportem z evidenčních karet. To znamená, že základní data budou 
nahrána bez toho, že s tím budou mít kluby práci. Následně si však každý klub musí zkontrolovat 
správnost a úplnost údajů. 

V poslední době byla připravena strategie výchovy talentované mládeže, kdy kromě již 
osvědčených prvků, jako materiální podpory, soustředění a podpory soutěží v mládežnických 
věkových kategoriích vznikla koncepce „péče o talentovanou mládež“. Za přispění Petra Cejnara 
je rozpracováván materiál, který řeší modelářská sportovní centra, která ve dvou úrovních, jako 
sportovní centra mládeže a sportovní modelářská střediska, při kopírování současných struktur 
Svazu modelářů umožní lépe podpořit mladé modeláře při dodržení požadavků Národní 
sportovní agentury a s její podporou. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivním přístupem zasadily o chod Svazu 
modelářů České republiky. Všichni ti, kteří dobrovolně pracují na různých funkcích, kteří 
organizují soutěže, soustředění mládeže, vedou jako instruktoři modelářské kroužky, 
reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích, připravují pravidla, školí rozhodčí, 
dojednávají podmínky pro provozování modelářského sportu, ale také sekají trávu na 
modelářských letištích, vozí děti do kroužků a vůbec všichni, kteří pomáhají, ve valné většině 
zadarmo, zaslouží obdiv a poděkování. Bez nich by to nešlo. Vám všem ještě jednou děkuji. 

 

Děkuji za pozornost 

Jan Žemlička, předseda Svazu modelářů, CZE 546-004 
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Příloha č. 2 – Zpráva předsedy kontrolní komise Luďka Mátla za období 2018-2022  

Svaz modelářů ČR z.s. 

IČ: 00539350 

Zpráva Předsedy Kontrolní Komise SMČR za období 2018-2021. 

Svaz modelářů České republiky (dále SMČR) zabezpečuje organizačně a finančně především 
účast modelářských sportovců na vrcholových soutěží zejména ME a MS. Dále pořádá a 
finančně se podílí na MČR seniorů a juniorů. Finančně zabezpečuje soustředění talentované 
mládeže a MČR žáků. 

Zdrojem financování činnosti SMČR jsou v současné době především dotace ze státního 
rozpočtu a členské příspěvky. 

Kontrolní komise (dále KK) postupovala při své činnosti dle stanov SMČR. 

Zjištění KK. 

Kontrola činnosti orgánů SMČR. 

V tomto období nebyl KK podán žádný podnět nebo stížnost k šetření. Orgány SMČR pracují dle 
stanov SMČR a usnesení konference SMČR 2018. 

Předsednictvo SMČR se schází pravidelně 4x v roce. Zasedání jsou řádně vedeny a výstupy z nich 
jsou pravidelně zveřejněny v aktualitách na webu SMČR formou zápisů. Originály zápisů jednání 
Předsednictva SMČR jsou uloženy u předsedy SMČR. 

Odborné kluby kontrola činnosti byla provedena pomocí web stránek SMČR. Činnost 
předsednictev je zřetelná z informací na web stránkách odborných klubů zasedání rad nejméně 
2x v roce zápisy jednání jsou zveřejněny. 

Kontrola evidence členů a placení příspěvků SMČR. 

Evidence členů je vedena pomocí evidenčních karet Klubů p.s. je řádně vedená, členské 
příspěvky zaplaceny. 

Kontrola vyúčtování dotací MŠMT. 

Rozdělení těchto částek provedena Př. SMČR a Př. jednotlivých odborných klubů – zveřejněno 
v zápisech ze zasedání. 

KK předloženy doklady o vyúčtování ze soustředění, soutěží, zahraničních výjezdů a materiální 
podpory mládeže. 

- Doklady jsou vedeny v souladu s požadavky MŠMT. 
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- Metodika vyúčtování cestovních nákladů dle směrnice SMČR č. 4 v souladu se zák. 
262/2006 sb. MFČR. 

Kontrola plnění usnesení konference SMČR 24.3.2018 

Předsednictvo SMČR ve svém volebním období plnilo body usnesení: 

Body 3.1., 3.2., 3.3. splněno. 

Bod 3.4. přeregistrace klubů na pobočné spolky a likvidace nepřeregistrovaných klubů částečné 
plnění. 

Bod 3.5. dopracování stanov nové stanovy předloženy konferenci SMČR 2022 ke schválení. 

 

Zjištění kontrolní komise za období 2018 – 21 – oblast hospodaření 

 

- Svaz vede účetnictví v souladu s předepsanými postupy pro účtování neziskových 
organizací v PC programu Pohoda  

- Účetním i zdaňovacím obdobím je kalendářní rok 
- Za uvedená období jsou zpracovány fyzické i dokladové inventarizace 
- Jsou vypracovávány předepsané roční výkazy -  Rozvaha, výsledovka a příloha k účetní 

závěrce, které zobrazují stav majetku , nákladů a výnosů a hospodářského výsledku 
- Svaz nepodléhá zákonné povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, přiznání k dani 

z příjmu právnických osob zpracovává daňový poradce 
- Dokumenty z účetní závěrky jsou ukládány do Sbírky listin, dostupné na  
      adrese:   www.justice.cz 

Nejvýznamnější položky majetku  ke konci  2021:  

- Dopravní prostředky:  
– v roce 2019 pořízen dodávkový vůz OPEL Vivaro 9 míst za  600tis.Kč 
– v roce 2021 dále pořízen  vůz TOYOTA  Proace Verso 9 míst za 834tis.Kč 

 

- Dlouhodobý finanční majetek – 10 078 tis. Kč- nakoupený cenný papír AMUNDI slouží 
jako dlouhodobá rezerva pro případ výpadku dotací jako hlavního zdroje financování 
svazu 

 

- Termínovaný vklad na 3 měsíce u KB – 10 917tis.Kč  – jde o krátkodobou  rezervu 
- Zůstatek běžného účtu u KB  - 1 721tis Kč  

       



KONFERENCE Svazu modelářů 2022 - Strana 13 z 34 

 

Nebyly zjištěny žádné dlouhodobě neuhrazené dluhy .  

       Náklady a výnosy:  

- každý externí doklad schvaluje před zaúčtováním a proplacením předseda svazu – viz 
podpisový záznam.  
Náklady a výnosy jsou vedeny odděleně pro hlavní tj. neziskovou činnost a vedlejší 
hospodářskou  

- rozhodující složkou výnosů svazu jsou dotace Národní sportovní agentury ,  jejich 
čerpání bylo poskytovateli vyúčtováváno  v  jednotlivých letech takto:  

 

2018 5 779 tis Kč 

2019 5 860 tis Kč 

2020 6 082 tis.Kč 

2021 6 387 tis Kč 

 

Dotace od Národní sportovní agentury mají 2 hlavní oblasti:  

- dotace na provoz 
- dotace na státní reprezentaci  

 
V roce 2021 bylo z celkově poskytnutých 6 387 tis Kč dotace čerpáno:  

- na provoz:                              4 731 tis Kč 
- na státní reprezentaci:         1 656 tis. Kč 

 
    Druhou nejvýznamnější  částí  výnosů  jsou  členské příspěvky .  

        Do  konce jednoho kalendářního roku jsou členové povinni uhradit příspěvky svazu 

modelářů  na další rok . Ty jsou k uzávěrkovému dni soustředěny na účtu výnosů 

příštích období  a  v  následujícím roce se zúčtují do výnosů. 
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Nejvýznamnější  položky nákladů :   

Druh nákladu                                       2018                                  2019                                  2020                            
2021  

Osobní náklady 
celkem 

1 733 tis Kč 1 860 tis Kč 1 908 tis. Kč 2 049 tis. Kč 

Spotřeba materiálu a 
energie  

          1 438 tis Kč           1 016 tis Kč         2 907 tis Kč       2 749 tis.Kč 

 Náhrady cestovného            2 887 tis.Kč           2 936 tis.Kč            451 tis.Kč       845 tis.Kč 

    

V důsledku epidemie Covid 19 došlo v letech 2020 – 2021 k zásadní změně struktury nákladů, 
kdy namísto výdajů na cestovné, které se razantně snížily, svaz více proplácel klubům za 
materiální zabezpečení a soustředění reprezentace.    

Kontrolní komise zjistila celkové hospodářské výsledky svazu dle následující tabulky:  

                                         Rok                         Hospodářský výsledek po zdanění ( v tis. Kč )                          

2018         - 638  

2019         - 985 

2020         + 3677  

2021         + 679  

 

Pozn: Výsledek roku 2020 byl ovlivněn jednorázový výnosem z prodeje nepotřebného pozemku, 

  ( podíl na HV 3 211 tis. Kč ) , hlavní nezisková činnost měla v tomto roce výsledek   + 466 tis.Kč.  

 

   předseda KK SMČR Luděk Mátl     
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Příloha č. 3 - Pozměňovací návrhy 

Technický návrh číslo 1.  – předkladatel Miroslav Navrátil, Juniorklub Hradec Králové, 058-025 

Článek 2,  úvodní ustanovení, první odst. doplnit konec věty : 
 
…modelů s působností na celém území České republiky. 
 
Článek 4, úvodní odstavec, poslední věta doplnit : 
 
….vykonává mimo jiné tyto hlavní činnosti: 
 
Článek 5, členství v SMČR doplnit úvodní ustanovení: 

Členem SMČR se nemůže stát fyzická osoba, která byla v minulosti ze SMČR vyloučena.  

Zdůvodnění : po konzultaci se třemi právníky jsem zjistil, že pojem „vyloučení člena...“  
není žádným způsobem časově omezen ani upraven. To znamená, že vyloučený člen se může 
obratem opět přihlásit do dalšího – jiného klubu téže organizace. 
Domnívám se proto, že v tuto chvíli tento institut postrádá na významu. 
 
Článek 8,  
                   Způsob voleb, zda tajné nebo veřejné,  určuje si před jednáním klub? 
 
 
Článek 9,  odst. „kooptace“ upravit úvodní větu : 
 
Kooptace členů…….. je možná max. do 40% původního počtu členů. 
 
Následující větu vypustit. Jak postupovat v případě úmrtí? (bohužel) 
 
Článek 14,  úvodní odstavec doplnit větou: 
 
Republikové odbornostní kluby SMČR nemají právní osobnost. 
 
 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Okruhy návrhů projednal s p. Miroslavem Navrátilem p. Jan Žemlička. Po dohodě s p. 
Navrátilem bylo ponecháno k hlasování doplnění článku 2., tj. doplnit konec věty o … 
s působností na celém území České republiky.  

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Technické návrhy“ jako technický návrh číslo 
1. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Technický návrh č.2 - Stanislav Jakeš – předseda KLoM ČR 
 

Čl.8 Pobočné spolky – Modelářské kluby 

- SMČR neručí za závazky a dluhy klubů.... není ale řešena reciprocita, tj. že kluby neručí za 
závazky a dluhy hlavního spolku. Pokud je ale myšleno, že za něj ručí, mělo by to být explicitně 
řečeno, aby nedošlo k případnému velkému divení v případě vypořádávání závazků SMČR. 

Reciproční věta o neručení pobočného spolku za zapsaný v návrzích byla, vypadla až asi 
v poslední grafické úpravě, není důvod ji tam nevrátit. 

Starý text: na konci 2. odstavce 

… SMČR neručí za závazky a dluhy svých modelářských klubů. Modelářské kluby se řídí 
stanovami SMČR. 

Nový text: 

SMČR neručí za závazky a dluhy svých modelářských klubů. Modelářské kluby neručí za závazky 
a dluhy SMČR. Modelářské kluby se řídí stanovami SMČR. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Technické návrhy“ jako technický návrh číslo 
2. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Technický návrh č. 3 – předkladatel Tomáš Ciniburk 

Vážení, dovoluji si zaslat připomínku a návrh nové textace k připravovaným stanovám Svazu 
modelářů pro hlasovaní na konferenci 26.3.2022. Jedná se jen o upřesnění významu jedné věty. 

Zdůvodnění: 

V Článku 10 Konference SMČR v pravidlech pro schválení návrhu na konferenci je věta: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference SMČR je nutný souhlas přítomných delegátů 
disponujících nadpoloviční většinou hlasů. 

Podle této věty by museli přítomní delegáti disponovat nadpoloviční většinou všech možných 
hlasů. 

Snad by bylo přesnější znění: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference SMČR je nutný souhlas delegátů disponujících 
nadpoloviční většinou ze všech hlasů, kterými disponují přítomní delegáti. 

Předsednictvo Klubu leteckých modelářů využilo možnosti určit pro konferenci vlastní principy 
hlasování, a tak bylo použito již toto přesnější znění. Lze tak říci, že se již úprava osvědčila. 

Návrh na změnu odstavce: 

V Článku 10 Konference SMČR v pravidlech pro schválení návrhu upravit takto větu: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference SMČR je nutný souhlas přítomných delegátů 
disponujících nadpoloviční většinou ze všech hlasů, kterými disponují přítomní delegáti. 

Nové znění odstavce: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference SMČR je nutný souhlas delegátů disponujících 
nadpoloviční většinou ze všech hlasů, kterými disponují přítomní delegáti. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Technické návrhy“ jako technický návrh číslo 
3. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Technický návrh č.4 – předkladatel Tomáš Ciniburk 

Vážení, dovoluji si zaslat připomínku a návrh nové textace k připravovaným stanovám Svazu 
modelářů pro hlasovaní na konferenci 26.3.2022. Jedná se jen o upřesnění významu jedné věty. 

Zdůvodnění: 

V Článku 14 Republikové odbornostní kluby SMČR v pravidlech pro schválení návrhu na 
konferenci je věta: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference republikového odbornostního klubu je nutný 
souhlas přítomných delegátů disponujících nadpoloviční většinou hlasů. 

Podle této věty by museli přítomní delegáti disponovat nadpoloviční většinou všech možných 
hlasů. 

Snad by bylo přesnější znění: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference republikového odbornostního klubu je nutný 
souhlas delegátů disponujících nadpoloviční většinou ze všech hlasů, kterými disponují přítomní 
delegáti. 

Předsednictvo Klubu leteckých modelářů využilo možnosti určit pro konferenci vlastní principy 
hlasování, a tak bylo použito již toto přesnější znění. Lze tak říci, že se již úprava osvědčila. 

Návrh na změnu odstavce: 

V Článku 14 Republikové odbornostní kluby SMČR v pravidlech pro schválení návrhu upravit 
takto větu: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference republikového odbornostního klubu je nutný 
souhlas přítomných delegátů disponujících nadpoloviční většinou ze všech hlasů, kterými 
disponují přítomní delegáti. 

Nové znění odstavce: 

Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference republikového odbornostního klubu je nutný 
souhlas delegátů disponujících nadpoloviční většinou ze všech hlasů, kterými disponují přítomní 
delegáti. 

 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Technické návrhy“ jako technický návrh číslo 
4. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Technický návrh č.5 – Stanislav Jakeš 

Čl.14 Republikové odbornostní kluby SMČR 

- není řešena možnost svolání mimořádné konference na požadavek členské základny. 

Když to člověk přečte s odstupem času, tak není ideálně vyřešeno ani svolání řádné konference, 
myslím, že text je dost shodný se starými stanovami, mluví se zde o v podstatě imaginárním 
odbornostním klubu a ten, že svolává. Tento odbornostní klub však nemá žádný právní status a 
tak jak je to napsané nemělo by tuto pomocnou konferenci svolat ani „minulé“ předsednictvo. 

Text, který je zde uveden vyžaduje definovat „Odbornostní klub“ směrnicí předsednictva SMČR. 

Jinak to lze dořešit vložením odstavce od velké konference: 

Konferenci svolává Předsednictvo SMČR jednou za 4 (čtyři) roky. 

Mimořádnou konferenci SMČR je povinno svolat Předsednictvo SMČR do tří měsíců v těchto 
případech: 

1. požádá-li o to nejméně pět členů předsednictva SMČR, 
2. požádají-li o to modelářské kluby zastupující nejméně 50 % oprávněných členů SMČR, 

Pokud Předsednictvo SMČR konferenci nesvolá ve stanovené lhůtě, může konferenci svolat 
žadatel o svolání konference. 

Slova SMČR nahradit Odbornostním klubem, oprávnění členové odbornosti viz pak další 
definice pro odbornostní konferenci. 

 

Starý text:  

Nejvyšším orgánem republikových odbornostní klubů je konference, která je uskutečněna 
formou shromáždění delegátů. Konference republikového odbornostního klubu je svolávána 
příslušným republikovým odbornostním klubem nejméně 1x za 4 roky. Oprávněným členem pro 
Konferenci republikového odbornostního klubu je člen s volebním právem, který se k příslušné 
odbornosti hlásí jako k odbornosti hlavní. 

Nový text: 

Nejvyšším orgánem republikových odbornostní klubů je konference, která je uskutečněna 
formou shromáždění delegátů. Konference republikového odbornostního klubu je svolávána 
předsednictvem příslušného republikového odbornostního klubu nejméně 1x za 4 roky. 
Oprávněným členem pro Konferenci republikového odbornostního klubu je člen s volebním 
právem, který se k příslušné odbornosti hlásí jako k odbornosti hlavní. 

Mimořádnou konferenci republikového odbornostního klubu je povinno svolat Předsednictvo 
republikového odbornostního klubu do tří měsíců v těchto případech: 
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1. požádá-li o to většina členů předsednictva republikového odbornostního klubu, 
2. požádají-li o to modelářské kluby zastupující nejméně 50 % oprávněných členů SMČR 

hlásící k dané odbornosti jako k odbornosti hlavní, 

Pokud Předsednictvo republikového odbornostního klubu konferenci nesvolá ve stanovené 
lhůtě, může konferenci svolat žadatel o svolání konference. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Technické návrhy“ jako technický návrh číslo 
5. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Technický návrh č.6 – Petr Filip 

Čl.10 Konference SMČR 

Doplnit tento text mezi odstavec „U volby pro konkrétní funkci…“ a „Do působnost 
konference…“ 

U kolektivních voleb je každému kandidátovi v prvním kole samostatně sečten počet hlasů. 
Požadovaný počet volených členů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů v 
prvním kole, v pořadí podle počtu získaných hlasů, je zvolen. Pro obsazení případných zbývajících 
míst, postupují do dalšího kola zbývající kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů, a v počtu 
rovnajícímu se maximálně dvojnásobku počtu neobsazených míst. Požadovaný počet volených 
členů, je zvolen v pořadí podle počtu hlasů získaných v tomto kole. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Technické návrhy“ jako technický návrh číslo 
6. 

Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Variantní návrh č.1 Zvolení zkratky svazu                                                                              

Článek 1 
Název a sídlo 

 
Název spolku: Svaz modelářů České republiky z.s. – varianty: 

1. SMČR 
2. Svaz modelářů 
3. Svaz modelářů ČR 

Sídlo spolku: Praha 7, u Pergamenky 1511/3, PSČ 170 00. 
Mezinárodní název: Association of Modellers of Czech Republic r.a. 
 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Variantní návrhy“ jako variantní návrh číslo 
1. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: neutrální 

 

Variantní návrh č.2 

Zvolení názvu orgánu                                                                             

Článek 9 
Orgány SMČR 

Hlavní orgány: 
1. Nejvyšším orgánem SMČR je „Konference SMČR“. 
2. Statutárním orgánem SMČR je „Předsednictvo SMČR“. 
3. Kontrolním orgánem SMČR je „Kontrolní komise SMČR“. 

Dalšími orgány jsou: 
1. Odbornostní kluby SMČR varianty: 

1. Kluby 
2. Komise 
3. Komory 
4. ??  

2. Sekretariát SMČR.  

 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Variantní návrhy“ jako variantní návrh číslo 
2. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: neutrální 

 



KONFERENCE Svazu modelářů 2022 - Strana 23 z 34 

 

Změnový návrh č. 1 – předkladatel Petr Cejnar 

1/ Volba zkratky svazu    
    Návrh                                                            Článek 1 

Název a sídlo 
Předložený návrh požaduje vyjádřit se k používání zkratky „SMČR“ x „Svaz modelářů“ x „Svaz 
modelářů ČR“). 
Navrhuji ponechat zkratku „SMČR“. Zkratka je dlouhodobě využívaná a začleněna do 
podvědomí nejen modelářské veřejnosti, ale i dalších organizací spojených s letectvím. 
Odstoupení od jejího užívání může zapříčinit její převzetí jinými organizacemi a případné znova 
získání by mohlo být velmi obtížné.  
Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
1. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: řešeno již variantním návrhem č.1 

 

Změnový návrh č. 2 – předkladatel Petr Cejnar 

2/ Členství v SMČR 
Nesouhlasím se zavedením individuálního členství pro osoby starší 18 let.  Zavedení tohoto 
druhu členství je v rozporu a potlačuje hlavní činností SMČR viz Čl. 4 bod 1., 2., 3., 5., 6., 7., atd.. 
Kdo bude organizovat, pořádat všechny ty činnosti uvedené v Čl. 4 pod jednotlivými body, když 
bude „většina“ přihlášena jako individuální členové.  
Návazným problémem bude i vykazování individuálních členů jako sportovců, trenérů a 
funkcionářů apod. v klubech svazu při zpracování výkazů vůči Národní sportovní agentuře, která 
je hlavním garantem finančních dotací pro činnost svazu (Organizační činnost Kritérium č. 4., 
Péče o talentovanou mládež Kritérium č.1 Centra mládeže apod.) . 
Vznik individuálního členství zavdává podnět k dalšímu utváření virtuálních internetových 
klubů, což je způsob, jak lze obejít podmínky členství ve svazu platné pro případné individuální 
členy, kteří by platili zvýšené členské poplatky, a byli by dále omezeni ve svých právech. Tento 
způsob dává možnost volného vstupu do svazu osobám jako by byl individuální člen ale se 
všemi právy a povinnostmi. Kontrola činnosti virtuálního klubu z hlediska dodržování stanov 
klubu je ovšem velmi obtížná.  
Na konferenci KLeM ČR též zaznělo upozornění na možnou poukázání na diskriminaci 
individuálních členů v případě stanovení vyššího členského příspěvku než u členů v klubech. Je 
znám případ, kdy MV?/MS? vrátilo návrh takovýchto stanov k přepracování. 
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Návrh         Článek 5 

Členství v SMČR 
Druhy členství v SMČR: 

1. Klubové členství. 
2. Klubové členství dětí a mládeže (do 18 let). 
3. Individuální členství. 

4. Individuální členství dětí a mládeže (do 18 let). 
Druhy členství v SMČR: 

1. Klubové členství. 
2. Klubové členství dětí a mládeže (do 18 let). 
3. Individuální členství dětí a mládeže (do 18 let). 

Klubové členství a klubové členství dětí a mládeže (do 18 let) vzniká po splnění všech těchto 
podmínek: 

1. podáním přihlášky do konkrétního modelářského klubu, 
2. schválení přijetí žadatele předsedou dotčeného modelářského klubu, 
3. připsáním prvního členského příspěvku ve prospěch účtu svazu 
4. vznikem klubového členství v modelářském klubu vzniká členství i v SMČR, to platí i o 

zániku členství, 
5. každý člen může být členem pouze jednoho modelářského klubu SMČR. 

Individuální členství a individuální členství dětí a mládeže (do 18 let) vzniká po splnění všech 
těchto podmínek: 

1. podáním písemné přihlášky na sekretariát SMČR s následným schválením 
předsednictvem SMČR, 

2. písemné rozhodnutí se vydává pouze v případě odmítnutí přihlášky žadatele. O přijetí je 
člen vyrozuměn, 

3. členství vzniká rozhodnutím o přijetí a zaplacením členského příspěvku, 
4.  předsednictvo SMČR může zrušit rozhodnutí o přijetí žadatele do 6 měsíců od vzniku 

členství bez udání důvodu. 
 

Individuální členství dětí a mládeže (do 18 let) vzniká po splnění všech těchto podmínek: 
1. podáním písemné přihlášky na sekretariát SMČR  
2. členství vzniká rozhodnutím o přijetí a zaplacením členského příspěvku,  
3. o přijetí je žadatel písemně informován vydáním průkazu nebo odkazem na 

internetovou členskou evidenci svazu 

předsednictvo SMČR může zrušit rozhodnutí o přijetí žadatele do 6 měsíců od vzniku členství 
bez udání důvodu. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
2. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: nedoporučuje návrh schválit. 
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Změnový návrh č. 3 – předkladatel Petr Cejnar 

3/ Orgány svazu 
V článku 9 – Orgány SMČR navrhuji přejmenování Odbornostních klubů na na „Komise“ místo 
„klub“. Vycházíme jak z definice „komise“ jako orgánu, tak i z chápání „klubu“ jako spolku nebo 
občanského sdružení, což v tomto případě není dodrženo. 

Komise je charakterizována jako kolektivní orgán, na který jsou převedeny některé rozhodovací 
či administrativní pravomoci nebo který má poradní funkci. Komise mají striktně vymezený 
obor působnosti. 
 
Klub je chápán jako spolek, občanské sdružení pro podporu a organizaci společenského styku 
v oblastech různých společenských činností a je chápán i jako veřejný společenský podnik, 
organizace s právní subjektivitou. 

Komora není jednoznačné a má dlouhou řadu různých významů: 
- obecný - oddělená místnost v domě nebo v bytě apod. 
- speciální – dobývací, záchranná, nábojová, plavební, plynová, srdeční apod. 
- samosprávná profesní organizace některých oborů a profesí (profesních sdružení). Název 
komora by mohl použít svaz Komora modelářů ČR – sdružuje letecké lodní atd.. 

Podle shora uvedeného navrhuji přejmenování odbornostních klubů na KOMISE též i 
v návaznosti na již zavedenou „Kontrolní komisi SMČR“.  
Používaní zažitých zkratek těchto orgánů svazu zůstane bez změny (KLeM, KLoM, atd.).  

 

Návrh                 Článek 9 
Orgány SMČR 

Dalšími orgány jsou: 
3. Odbornostní kluby SMČR. (OPRAVDU kluby?? Komise, komory?? Hlasování na 

konferenci.) 
2. Sekretariát SMČR.  
 

Dalšími orgány jsou: 
1. Odbornostní komise SMČR.  
2. Sekretariát SMČR.  

 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
3. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: řešeno již variantním návrhem č. 2 
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Změnový návrh č. 4 – předkladatel Tomáš Ciniburk 

Vážení, dovoluji si zaslat připomínku a návrh nové textace k připravovaným stanovám Svazu 
modelářů pro hlasovaní na konferenci 26.3.2022. Jedná se jen o doplnění jedné věty. 

Zdůvodnění: 

V Článku 9 Orgány SMČR je ve zcela posledním odstavci upřesněna kooptace jako možnost 
doplnění členů do všech orgánů Svazu modelářů. Domnívám se, že by měla být i přesněji 
upravena kooptace předsedy nebo místopředsedy. V posledním období tato situace zasáhla dva 
republikové odbornostní kluby, kdy na konferenci zvolený předseda na vlastní žádost odstoupil a 
bylo samozřejmě žádoucí, aby byl kooptován nový předseda. Na tuto pozici v obou případech 
nastoupil místopředseda a opět bylo vhodné kooptovat místopředsedu. 

Navrhuji proto tento odstavec doplnit o větu: Kooptace předsedy nebo místopředsedy do všech 
orgánů během funkčního období je možná pouze ze stávajících členů tohoto orgánu. 

A dále do další věty doplnit: jeho. 

 

Návrh na změnu odstavce: 

V Článku 9 Orgány SMČR poslední odstavec: 

Kooptace členů do všech orgánů během funkčního období je možná. Kooptace předsedy nebo 
místopředsedy do všech orgánů během funkčního období je možná pouze ze stávajících členů 
tohoto orgánu. Kooptace v případě odstoupení člena orgánu je možná do max. 40% původního 
počtu jeho členů. Vzájemné zastupování členů voleného orgánu SMČR v rámci tohoto orgánu je 
nepřípustné. Návrh ve všech orgánech SMČR je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční 
většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

Nové znění odstavce: 

Kooptace členů do všech orgánů během funkčního období je možná. Kooptace předsedy nebo 
místopředsedy do všech orgánů během funkčního období je možná pouze ze stávajících členů 
tohoto orgánu. Kooptace v případě odstoupení člena orgánu je možná do max. 40% původního 
počtu jeho členů. Vzájemné zastupování členů voleného orgánu SMČR v rámci tohoto orgánu je 
nepřípustné. Návrh ve všech orgánech SMČR je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční 
většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
4. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Změnový návrh č. 5  – předkladatel Petr Cejnar 

4/ Předsednictvo svazu 
Vzhledem k vzrůstající náročnosti administrativní činnosti především v oblastech kontaktů 
s orgány státní správy, též v souvislosti s nárůstem členské základny a jejího předpokládaného 
řízení jako organizace pověřená výkonem státní správy a především pro možnosti vzájemného 
zastupování navrhuji rozšířené předsednictvo na počet devět (9) členů ve složení předseda, dva 
(2) místopředsedové (voleni na konferenci bez ohledu na odbornostní příslušnost) a šest (6) 
předsedů odbornostních komisí. Na konferenci SMČR může navrhnout každá odbornost svého 
kandidáta na funkci místopředsedy SMČR. Hlasováním pak budou místopředsedové zvoleni. 
V tomto uspořádání omezíme absolutistické řízení a rozhodování o činnosti svazu pouze 
jednou osobou.  

Návrh                                                               Článek 11 

Předsednictvo SMČR 
Předsednictvo SMČR je kolektivním statutárním orgánem a řídí činnost SMČR mezi konferencemi. 
Členem předsednictva SMČR mohou být pouze bezúhonné osoby. Předsednictvo tvoří předseda 
a předsedové jednotlivých republikových odbornostních klubů.   Předsednictvo je devítičlenné 
(9) a je   složeno z předsedy, dvou (2) místopředsedů a předsedů jednotlivých republikových 
odbornostních. Jednání se zúčastní předseda kontrolní komise s hlasem poradním. Jednání se 
může zúčastnit zástupce sekretariátu SMČR a svolavatelem pozvaní hosté. Činnost předsednictva 
SMČR řídí a organizuje předseda SMČR či místopředseda SMČR či jiný pověřený člen 
předsednictva SMČR. Předsednictvo SMČR se schází podle potřeby, nejméně však 3x ročně. 
Předseda a místopředsedové se schází dle potřeby, minimálně však 1x měsíčně. Jménem 
předsednictva SMČR jedná předseda či jiný předsednictvem pověřený člen předsednictva SMČR. 
Podepisování za SMČR se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu „Svaz modelářů 
České republiky z.s.“ připojí podpis samostatně předseda nebo místopředseda. 

Předsednictvo SMČR zejména: 
1. Zabezpečuje plnění úkolů stanovených rozhodnutím konference. 
2. Připravuje obsahově a organizačně konferenci SMČR. 
3. Svolává konferenci SMČR. Předkládá program konference SMČR. 
4. Projednává operativní otázky činnosti SMČR. 
5. Rozhoduje o úpravách a změnách stanov v obdobích mezi konferencemi SMČR pouze v 

případě a rozsahu, jak bude vyžadovat legislativa. 
6. Rozhoduje o doporučeních kontrolní komise. 

Projednává, řídí se doporučením kontrolní komise a sjednává nápravu zjištěných 
nedostatků. 

7. Potvrzení předsedů republikových odbornostní klubů a jejich jmenování (potvrzení) do 
Předsednictva SMČR v období mezi konferencemi. 

8. Schvaluje směrnice pro hospodářskou, organizační a sportovní činnost SMČR závaznou 
pro všechny organizační jednotky SMČR a jeho členy. 

9. Schvaluje organizační strukturu a systemizaci sekretariátu. 
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10. Rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků – modelářských klubů. 
11. Schvaluje přijetí nových členů s individuálním členstvím a individuálním členstvím dětí a 

mládeže (do 18 let). 
Projednává, řídí se doporučením kontrolní komise a sjednává nápravu zjištěných 
nedostatků. 

12. Rozhoduje o splatnosti členského příspěvku, a jakým způsobem bude uhrazen. 
13. Rozhoduje o účasti reprezentačních družstev jednotlivých odborností včetně vedoucích 

na ME a MS, 
14. Rozhoduje o založení nebo podílu na založení jiných právnických osob nebo za účelem 

obchodní nebo obdobné činnosti a vstupuje do obchodních vztahů.  
 

15. Zřizuje podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. odborné kluby, 
pracovní skupiny apod. a schvaluje jejich Statuty. 
Zřizuje podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. odborné 
komise, pracovní skupiny apod. a schvaluje jejich Statuty.   

16. Rozhoduje o členství SMČR v národních či mezinárodních organizacích. 
17. Rozhoduje o podmínkách vedení seznamu členů. Pověřuje osobu, která seznam členů 

povede. 
18. Vykonává všechny další činnosti, které zákon či stanovy nesvěří do působnosti jiného 

orgánu SMČR. 

Předseda a místopředsedové zejména: 

1. Zabezpečují plnění úkolů stanovených rozhodnutím konference. 

 2. Připravují obsahově a organizačně konferenci SMČR. 
 3. Projednávají operativní otázky činnosti SMČR. 
 4. Připravují a předkládají ke schválení směrnice pro hospodářskou, organizační a   
     Sportovní činnost SMČR závaznou pro všechny organizační jednotky SMČR a jeho 
členy. 
 5. Navrhují organizační strukturu a systemizaci sekretariátu. 
 6. Organizačně zpracovávají podklady pro založení, zrušení nebo přeměně pobočných                                 
    spolků – modelářských klubů. 
 7. Schvalují přijetí nových členů s individuálním členstvím dětí a mládeže (do 18 let). 
 8. Zajišťují podklady pro účast reprezentačních družstev jednotlivých odborností 
včetně   
     spolupráce s jednotlivými vedoucími družstev na ME a MS 
 9. Zřizují podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. odborné  
      komise, pracovní skupiny apod. a schvaluje jejich Statuty.  
 10. Zajišťují podklady pro přijetí a členství SMČR v národních či mezinárodních  
       organizacích. 
 11. Zajišťuje podmínky vedení a samotné vedení seznamu členů. Pověřují osobu, 
která        
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       seznam členů povede.  
 12. Vykonávají všechny další činnosti, které zákon či stanovy nesvěří do působnosti  
       jiného orgánu SMČR. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
5. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: nedoporučuje návrh schválit 

 

Změnový návrh č. 6 – předkladatel Petr Cejnar 

5/ Kontrolní komise 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v 
souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní 
komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. 
Podle zkušenosti z minulých volebních období doporučuji změnu počtu členů kontrolní  komise 
tak, aby nedošlo k de facto k jejímu zrušení vlivem odstoupení, úmrtí apod. Z tohoto důvodu 
navrhujeme rozšíření komise na pět členů (5). Každá z odborností by měla navrhnout svého 
zástupce do komise. 

 

Návrh      Článek 12 
Kontrolní komise 

 
Kontrolní komise má 3 členy 5 členů a je tvořena z členů SMČR, tito jsou navrženi konferencemi 
republikových odbornostních klubů nebo předsednictvem SMČR a jsou zvoleni Konferencí 
SMČR. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Členství v kontrolní 
komisi je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu SMČR a zaměstnaneckého poměru 
v SMČR. Kontrolní komise si zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se dle 
potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovává zprávy, které 
předkládá příslušným orgánům SMČR a dotčeným stranám. Jednou ročně zveřejňuje zprávu o 
své činnosti. Kontrolní komise je povinna upozornit na zjištěné nedostatky předsednictvo SMČR 
a dále má právo požadovat odstranění těchto nedostatků ve stanoveném termínu, případně 
přijetí dalších opatření nezbytných k nápravě. Jednotliví členové Kontrolní komise SMČR jsou 
povinni o zjištěních zachovávat mlčenlivost. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
6. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: nedoporučuje návrh schválit. 
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Změnový návrh č. 7 – předkladatel Stanislav Jakeš 

Čl.15 Zásady hospodaření SMČR 

- není stanoveno kdo bude jmenovat likvidátora klubu a na základě jakých podmínek. 

Nemáme žádného smluvního, takže je to ponecháno dle zákona, tj. pokud si nevybere klub určí 
soud. 

- proč by měl veškerý zbylý majetek vzniklý činností členů klubu měl být převáděn na SMČR 
místo toho, aby byl vypořádán mezi zbylé členy klubu případně byl vypořádán podle stanov 
klubu, pokud tyto to řeší? 

Protože zákon, majetek spolku nelze rozpustit mezi členy, mohou ho zkusit spotřebovat činností 
před tím, než nastoupí likvidátor. Ten u p.s. může, pokud to je ve stanovách převést na z.s. jinak 
musí najít v okolí obdobný spolek, nebo to pak propadá na územní celky – obec, kraj 

Podle některých výkladů lze majetek spolku rozpustit mezi členy spolku, viz např Postup zrušení 
spolku s likvidací | Poradna České rady dětí a mládeže (crdm.cz). 

 

Starý text: poslední odstavec 

V případě zániku modelářského klubu likvidátor v souladu se zákonem převede veškerý zbylý 
majetek ve prospěch SMČR, majetkové a finanční vztahy mezi modelářským klubem a SMČR 
řeší směrnice SMČR, schválené předsednictvem SMČR. 

Nový text: 

V případě zániku modelářského klubu likvidátor likvidační zůstatek v souladu se zákonem a na 
základě rozhodnutí členské schůze pobočného spolku rozpustí mezi členy modelářského 
klubu, pokud nejsou členi modelářského klubu zjistitelní převede veškerý zbylý majetek ve 
prospěch SMČR, majetkové a finanční vztahy mezi modelářským klubem a SMČR řeší směrnice 
SMČR, schválené předsednictvem SMČR. 

 

Stanislav Jakeš  

CZ 316-016 Fregata KLoM ČR p.s. Bakov nad Jizerou 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
7. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: doporučuje návrh schválit 
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Změnový návrh č. 8  – předkladatel Petr Cejnar 

Posloupnost uspořádání jednotlivých článků stanov 
 
Předložený návrh stanov je odkazem na „Nové stanovy Svazu modelářů České republiky z.s.“. 
To znamená, že by dle této formulace měly být všechny články řazeny tak, aby nejprve 
předkládaly všechny náležitosti týkající se svazu, členství, jeho orgánů, jejich činnosti apod.  jako 
zapsaného spolku a teprve následně další ustanovení – jako jsou např. organizační jednotky 
apod. 
V předloženém návrhu je necitlivě vložen čl. 8. Pobočné spolky – Modelářské kluby mezi     čl. 7 
Zánik členství a čl.9 Orgány SMČR.  
Jsme toho názoru, že čl. 8 by měl být zařazen až za č.14 stávajícího návrhu (nově zůstane  jako 
čl.14) předloženého návrhu a všechny předchozí články posunuty o stupeň výše, neboť tyto 
všechny se týkají činnosti svazu jako zapsaného spolku.  
Teprve následný čl. (nově) 14 pojednává o jiném subjektu Pobočné spolky – Modelářské kluby, 
který může mít, při akceptaci stanov svazu i jiné rozšířené stanovy a ustanovení, kterými se 
bude řídit jeho vlastní činnost. 

Vzhledem k požadavku předložení návrhu změn v písemné podobě tučným písmem je v příloze 
č.1 těchto Připomínek doložen kompletní návrh Nových stanov SMČR 2022 se zapracováním 
jednotlivých připomínek. 

Stanovy spolku Svaz modelářů České republiky z.s 

Obsah  - původní uspořádání 

Článek 1    Název a sídlo 
Článek 2    Úvodní ustanovení 
Článek 3    Účel SMČR 
Článek 4    Hlavní činnost SMČR 
Článek 5    Členství v SMČR 
Článek 6    Členská práva a povinnosti 
Článek 7    Zánik členství 
Článek 8    Pobočné spolky – Modelářské kluby 
Článek 9   Orgány SMČR 
Článek 10    Konference SMČR 
Článek 11    Předsednictvo SMČR 
Článek 12    Kontrolní komise 
Článek 13    Sekretariát 
Článek 14    Republikové odbornostní kluby SMČR 
Článek 15    Zásady hospodaření SMČR 
Článek 16    Zánik a likvidace SMČR 
Článek 17    Závěrečná ustanovení 
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Návrh nového uspořádání obsahu Stanov SMČR 

Článek 1    Název a sídlo 
Článek 2    Úvodní ustanovení 
Článek 3    Účel SMČR 
Článek 4    Hlavní činnost SMČR 
Článek 5    Členství v SMČR 
Článek 6    Členská práva a povinnosti 
Článek 7    Zánik členství 
Článek 8    Orgány SMČR 
Článek 9    Konference SMČR 
Článek 10    Předsednictvo SMČR 
Článek 11    Kontrolní komise 
Článek 12    Sekretariát 
Článek 13    Republikové odbornostní kluby SMČR 
Článek 14   Pobočné spolky – Modelářské kluby 
Článek 15    Zásady hospodaření SMČR 
Článek 16    Zánik a likvidace SMČR 
Článek 17    Závěrečná ustanovení 

Předkládaný návrh je pouze  ve shora uvedené podobě neboť se nemění text a smysl 
jednotlivých článků, dochází jen k logickému přeskupení jednotlivých článků stanov. 

Stanovisko pracovní skupiny „STANOVY 2022“: 

Pracovní skupina tento návrh zařadila do bloku „Změnové návrhy“ jako změnový návrh číslo 
8. Stanovisko pracovní skupiny k návrhu: neutrální 
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Příloha č. 4 - Usnesení konference Svazu modelářů 
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