
STANOVY SPOLKU 
Svaz modelářů České republiky z.s. 

 
 

Článek 1 
Název a sídlo spolku 

 
Název spolku: Svaz modelářů České republiky z.s., zkrácený název: Svaz modelářů, zkratka: SMČR 
Sídlo spolku: U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 
Mezinárodní název: Association of Modellers of Czech Republic r.a. 
 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

Svaz modelářů České republiky z.s. je zájmovou, sportovní, demokratickou a nepolitickou organizací 
sdružující letecké, lodní, automobilové, raketové, železniční a plastikové modeláře, s působností na 
celém území České republiky. 

Svaz modelářů České republiky z.s. (zapsaný spolek) je hlavní spolek zapsaným ve Spolkovém rejstříku 
pod spisovou značkou L 561 vedené u Městského soudu v Praze, IČ: 00539350. 

Modelářské kluby jsou pobočnými spolky Svazu modelářů České republiky z.s. 

 

Článek 3 
Účel SMČR 

Organizování, podpora a provozování amatérského modelářského sportu. 

Podporování, rozvíjení, propagování a vzdělávání leteckých modelářů, lodních modelářů, 
automobilových modelářů, raketových modelářů, železničních modelářů a stavitelů plastikových 
modelů, jak vlastních členů, tak i neorganizované veřejnosti. 

Výchova mládeže k modelářství a obecné technické tvořivosti. 

Zastupování zájmů modelářů při přípravě legislativy zasahující do účelů SMČR. 

Zastupovaní modelářů v mezinárodních organizacích. 
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Článek 4 
Hlavní činnost SMČR 

Hlavním předmětem činnosti SMČR je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře 
sportu, podpoře a ochraně zájmů členů. Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hájí a 
prosazuje jejich zájmy související s účelem, ke kterému byl založen. Při realizaci svého poslání 
vykonává tyto hlavní činnosti: 

1. Organizuje a pořádá sportovní akce pro své členy, evidované sportovce i veřejnost. 
Organizuje a řídí modelářské soutěže od náborových přes výkonnostní až po vrcholové. Jako 
vrcholovou mistrovskou soutěž pravidelně pořádá Mistrovství České republiky. 

2. Pořádá mezinárodní soutěže až po mistrovství světa a světové poháry. 
3. Organizuje a podporuje modelářskou zájmovou činnost. 
4. Prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány nebo 

porušovány, vytváří podmínky pro aktivní zapojení specifických skupin členů do činnosti 
organizace (děti, mládež, zdravotně postižení, apod.). 

5. Organizuje činnost s dětmi a mládeží, důraz klade především na polytechnickou a/nebo 
sportovní přípravu mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu budoucích reprezentantů. 

6. V rámci pobočných spolků zajišťuje polytechnickou výchovu dětí, mládeže a jejich vzdělávání. 
7. Organizuje a řídí státní reprezentaci v modelářském sportu. 
8. Pořádá a organizuje vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti svojí činnosti. Vydává 

svým členům licence rozhodčích a trenérů v modelářském sportu, vede jejich evidenci a 
organizuje pro ně kvalifikační kurzy a semináře. Spolupracuje na vzdělávání vedoucích 
kroužků mládeže. 

9. Tvoří a schvaluje celostátní stavební a soutěžní pravidla a sportovně-technické předpisy pro 
jednotlivé odbornosti. 

10. Organizuje, realizuje a podporuje nesoutěžní modelářské aktivity. 
11. Spolupracuje se všemi složkami, orgány státní správy České republiky a všemi složkami, 

orgány územních samospráv, a jinými organizacemi. Pro zabezpečení zájmů svých členů 
uzavírá i s dalšími subjekty smlouvy a dohody o spolupráci. 

12. Usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj modelářského sportu, podílí se na zpracování 
koncepce rozvoje v modelářském sportu; přitom spolupracuje se státními orgány, zájmovými 
organizacemi a s předními odborníky v dané problematice. 

13. Provádí informační, publikační a vědeckou odbornou činnost, vydává a distribuuje publikace, 
brožury, letáky a další materiály, vydává odborné publikace a překlady materiálů vydaných 
mezinárodními organizacemi. 

14. Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a mezinárodních vztazích, v zájmu 
rozvoje modelářského sportu se aktivně zapojuje do mezinárodní odborné spolupráce, 
zejména účastí v mezinárodních odborných organizacích a v rámci dvoustranné spolupráce se 
zahraničními kluby. Účastní se na přípravě, schvalování a prosazování mezinárodních 
sportovních pravidel pro modeláře. 

Pro plnění svých úkolů může SMČR též vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle stanov nebo v 
hospodárném využití majetku spolku. Zisk z této činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost 
včetně správy spolku. 
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Článek 5 
Členství v SMČR 

Členem SMČR se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR na základě přijetí písemně 
podané přihlášky, která se ztotožňuje s jeho účelem, sdílí jeho vize a cíle a vyjádří svůj souhlas se 
stanovami, směrnicemi SMČR a zaváže se k jejich dodržování. Současně souhlasí s vedením a 
zveřejněním svých osobních údajů. 

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) 

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, 

Vznikem klubového členství v modelářském klubu vzniká členství i v SMČR, to platí i o zániku 
členství, 

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, 

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

Klubové členství dětí a mládeže (do 18 let) a individuální členství dětí a mládeže (do 18 let) do věku 
15 let je podmíněno předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce. 

Klubové členství dětí a mládeže (do 18 let) a individuální členství dětí a mládeže (do 18 let) přechází 
automaticky po dovršení 18 let v členství klubové nebo individuální. 

Na přijetí za člena SMČR není právní nárok. 

SMČR vede elektronickou formou seznam členů. Zápisy a výmazy provádí předsednictvem SMČR 
pověřená osoba. Údaje o členech SMČR mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních 
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či 
jiného veřejného rozpočtu. 

SMČR vede u všech druhů členství seznamy u spolku evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob 
ve smyslu zákona 115/2001 Sb. Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob ve smyslu zákona 
115/2001 Sb., provádí předsednictvem SMČR pověřená osoba. 
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Článek 6 
Členská práva a povinnosti 

Práva členů: 
1. Účastnit se činností SMČR a modelářských klubů a být o činnostech SMČR informován, 

využívat všech výhod vyplývajících z členství v SMČR, v rozsahu a za podmínek určených 
stanovami a rozhodnutím předsednictva SMČR. 

2. Podílet se na práci a rozvoji SMČR, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty 
směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků. 

3. Přihlásit se k více odbornostním klubům. 
4. Domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů. 
5. Pouze člen s klubovým členstvím může volit a být volen do orgánů klubu nebo orgánů SMČR. 
6. Členové s jiným druhem členství než Klubové členství mají pouze hlas poradní. 
7. Používat symboliku SMČR. 

Povinnosti členů: 
1. Hájit a naplňovat zájmy a cíle SMČR, jednat ve prospěch SMČR, hájit jeho dobré jméno a 

zdržet se jednání poškozující SMČR. 
2. Řídit se stanovami a směrnicemi SMČR. 
3. Platit SMČR členské příspěvky ve stanovené výši a určeném termínu. 
4. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech SMČR, do nichž byl zvolen. 
5. Přihlásit se alespoň k jednomu odbornostnímu klubu. 
6. Vybrat si jeden odbornostní klub jako hlavní. 
7. Hospodárně zacházet se svěřeným majetkem a finančními prostředky SMČR. 
8. Dodržovat zásady sportovního chování – fair play. 

Splnění povinností je nutným předpokladem pro užívání členských práv. 

 
Článek 7  

Zánik členství 

Členství zaniká: 
1. Na základě písemného oznámení člena o vystoupení, doručeného modelářskému klubu, v 

němž je organizován, nebo sekretariátu SMČR v případě individuálního členství. 
2. Písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a modelářským klubem, v němž je organizován. 
3. Zrušením členství v případě nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu, ani v 

dodatečně stanovené lhůtě. Rozhodnutí o zrušení členství v SMČR oznámí písemně členovi 
předseda modelářského klubu, v němž je organizován, nebo sekretariát SMČR v případě 
individuálního členství. Toto rozhodnutí je konečné. 

4. Vyloučením člena ze SMČR rozhodnutím předsednictva SMČR nebo členskou schůzí 
modelářského klubu, v němž je členem. To v případě závažného porušení stanov či jiných 
svazových norem, modelářské či společenské morálky nebo obecných norem. Proti 
rozhodnutí o vyloučení má člen právo do 15 dnů podat návrh Kontrolní komisi SMČR na 
přezkoumání. Podání návrhu na přezkoumání má odkladný účinek. 

5. Úmrtím člena SMČR. 
6. Při zániku modelářského klubu, v němž je členem. 
7. Zánikem SMČR. 
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Článek 8 
Pobočné spolky – Modelářské kluby 

Pobočný spolek má odvozenou právní subjektivitu od SMČR. O založení, zrušení nebo přeměně 
pobočného spolku rozhoduje předsednictvo SMČR, které klubu přidělí registrační číslo v rámci SMČR. 
Pobočný spolek (dále jen „modelářský klub“) vzniká dnem zápisu do příslušného spolkového 
rejstříku. 

Modelářské kluby mají právní osobnost, kterou nabývají dnem jejich vzniku, mohou mít a nabývat 
práva a povinnosti ve všech věcech týkající se jejich samostatné činnosti. Modelářské kluby nejsou 
oprávněny jednat jménem SMČR, ani SMČR jakkoli smluvně zavazovat. SMČR neručí za závazky a 
dluhy svých modelářských klubů. Modelářské kluby neručí za závazky a dluhy SMČR. Modelářské 
kluby se řídí stanovami SMČR. 

Modelářské kluby: 
1. návrh na založení modelářského klubu předkládá předsednictvu ustavující členská schůze 

modelářského klubu, a to na návrh alespoň 3 osob starších 18 let, kteří mají zájem být 
členem SMČR, 

2. nejmenší počet členů modelářského klubu jsou tři osoby starší osmnácti let. V případě, že 
počet členů poklesne pod stanovenou hranici, modelářský klub do šesti měsíců doplní 
potřebný počet členů, nebo předsednictvo SMČR přistoupí k zrušení pobočného spolku, 

3. o zrušení modelářského klubu může rozhodnout i jeho členská schůze, pokud to odhlasuje 
2/3 většina oprávněných členů modelářského klubu. O zrušení modelářského klubu může 
také rozhodnout předsednictvo SMČR, a to v případě porušování těchto stanov ze strany 
modelářského klubu. SMČR následně provede úkony k výmazu modelářského klubu z 
veřejných rejstříků. Modelářský klub zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku, 

4. mohou být členy jiných spolků, takový modelářský klub musí informovat Předsednictvo 
SMČR, 

5. modelářský klub může přijmout vlastní organizační řád, který svým obsahem musí být v 
souladu se stanovami SMČR a který bude řešit organizační záležitosti příslušného 
modelářského klubu. 

Orgány modelářského klubu jsou: 
1. Členská schůze jako orgán nejvyšší. 
2. Předseda modelářského klubu jako orgán statutární. 
3. Pokud je zvolen výbor modelářského klubu, tak je výbor modelářského klubu orgán výkonný. 

Členská schůze modelářského klubu 

Členská schůze je nejvyšším orgánem modelářského klubu, schází se podle potřeby, nejméně však 
jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho členů. Členskou chůzi 
svolává předseda modelářského klubu. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové 
modelářského klubu, děti a mládež (do 18 let) mají hlas poradní. 
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Do působnosti členské schůze modelářského klubu náleží rozhodování o zásadních otázkách 
modelářského klubu, které však nejsou vyhrazeny orgánům SMČR, a to zejména: 

1. Pokud členská schůze rozhodne o volbě výboru, tak volí a odvolává členy výboru pobočného 
spolku. 

2. Volí delegáty na konferenci SMČR a konference republikových odbornostních klubů. 
3. Schvaluje zprávy o činnosti modelářského klubu. 
4. Schvaluje výsledky hospodaření modelářského klubu a výši a splatnost členských příspěvků v 

rámci modelářského klubu (mimo příspěvku SMČR). 
5. Určuje směry činnosti modelářského klubu a cíle na další období. 
6. Rozhoduje o případném vyloučení členů modelářského klubu. 
7. Rozhoduje o zrušení modelářského klubu včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně 

platnými právními předpisy a stanovami. 
8. Schvaluje název modelářského klubu, jeho symboliku a organizační uspořádání. 
9. Rozhoduje o formách a předmětu podnikatelské činnosti modelářského klubu. 

Výbor modelářského klubu 

Jeli výbor modelářského klubu zvolen, tak výbor zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku v 
období mezi zasedáními členské schůze. Výbor má nejméně 3 členy, neurčí-li členská schůze vyšší 
počet. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Volební období je čtyřleté. Výbor k zasedání svolává 
předseda, nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, jiný člen výboru, a to podle 
potřeby. Výbor se schází dle potřeby. 

Předseda a/nebo Výbor modelářského klubu plní zejména tyto úkoly:  
1. Zabezpečuje plnění závěrů členské schůze modelářského klubu. 
2. Řídí činnost modelářského klubu a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména 

pro uspokojování zájmové sféry členské základny. 
3. Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, event. další funkcionáře. 
4. Zřizuje dle potřeby pomocné orgány modelářského klubu. 
5. Schvaluje smlouvy a uzavírané dohody. 
6. Rozhoduje o přijetí nových členů modelářského klubu. 
7. Vede evidenci členů modelářského klubu a u evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob 

ve smyslu zákona 115/2001 Sb. 
8. Schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců modelářského klubu a výši jejich 

odměny. 
9. Zodpovídá za vedení daňové, účetní a ostatní evidence dle platných předpisů. 
10. Organizačně a obsahově připravuje členské schůze. 
11. Rozhoduje o návrhu na vyloučení členů modelářského klubu ze SMČR podle stanov. 
12. Vykonává všechny další činnosti, které zákon, stanovy SMČR či organizační řád SMČR nesvěří 

do působnosti jiného orgánu. 

Předseda modelářského klubu 

Předseda je statutárním orgánem modelářského klubu a je oprávněn zastupovat modelářský klub a 
jednat jeho jménem. 
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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. 
2. Sekretariát SMČR.  

Předsednictvo SMČR může k zajištění své činnosti zřizovat podle potřeby volené nebo jmenované 
pomocné orgány, např. komise, sekce, aktivy, pracovní skupiny apod. Další a pomocné orgány nemají 
právní osobnost a nemohou jednat svým jménem. 

Předsednictvo SMČR může rozhodnout, že jednání všech orgánů se může uskutečnit pomocí 
videokonference, korespondenčním způsobem, nebo dalším jiným způsobem. V těchto případech 
Předsednictvo SMČR rozhodne konkrétním usnesením. 

Volební období všech orgánů je 4leté. Volby do všech orgánů SMČR se provádí tajným hlasováním. 

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. 

 

Článek 10  
Konference SMČR 

Konference SMČR je nejvyšším orgánem SMČR, která je uskutečněna formou shromáždění delegátů 
modelářských klubů SMČR. 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. 

Na konferenci zastupuje členy modelářského klubu jeden nebo více delegátů, jejichž součet hlasů se 
rovná počtu oprávněných členů modelářského klubu s volebním právem, který zastupují: 

1. Modelářský klub sdružující nejvýše 10 oprávněných členů může vyslat 1 delegáta. 
2. Modelářský klub sdružující 11-30 oprávněných členů může vyslat 2 delegáty. 
3. Modelářský klub sdružující 31-60 oprávněných členů může vyslat 3 delegáty. 
4. Modelářský klub sdružující více než 60 oprávněných členů může vyslat 4 delegáty. 
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5. V případě více vyslaných delegátů se počty hlasů dělí mezi delegáty zastupující modelářský 
klub rovnoměrně. Nedělitelný zbytek hlasů se převede na prvního delegáta modelářského 
klubu. 

6. Jeden delegát může zastupovat členy maximálně 3 (tří) modelářských klubů. 
7. Pokud jeden delegát zastupuje členy více modelářských klubů, hlasuje součtem 

zastupovaných hlasů. 
8. Pro všechna hlasování se hlas delegáta rovná počtu členů, které zastupuje. 
9. Uzávěrka delegátů je stanovena 15 dní před konferencí. 

Konference je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí delegáti zastupující nadpoloviční většinu 
oprávněných členů s volebním právem. V případě, že se nedostaví delegáti zastupující nadpoloviční 
většinu oprávněných členů, musí být konference zrušena. Nejdříve po uplynutí jedné hodiny po 
zrušení konference může být vyhlášena náhradní konference s přítomnými delegáty. V případě 
náhradní konference SMČR nemůže být projednáván bod o zrušení SMČR. 

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

U volby pro konkrétní funkci (předsedy, místopředsedy, atd.) je v prvním kole ihned zvolen kandidát, 
který získal nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů. Do případného druhého kola postupují dva 
nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. V druhém kole je zvolen kandidát, který získá většinu z 
odevzdaných hlasů, v případě rovnosti hlasů se druhé kolo opakuje. 

Do působnosti konference SMČR náleží zejména: 
1. Rozhodnutí o schválení a změně stanov, včetně změny názvu a symboliky. 
2. Projednání a schválení zprávy předsednictva o činnosti SMČR za minulé období, jeho 

hospodaření. 
3. Projednání a schválení zprávy kontrolní komise o činnosti za minulé období. 
4. Určení a schválení hlavních směrů činnosti a hospodaření na další období. 
5. Volba a odvolání předsedy SMČR. Předseda SMČR nesmí být předsedou republikového 

odbornostního klubu. 
6. Potvrzení volby předsedů republikových odbornostní klubů a jejich jmenování (potvrzení) do 

Předsednictva SMČR. 
7. Volba a odvolání jednoho nebo dvou místopředsedů SMČR z předsedů jednotlivých 

republikových odbornostních klubů. 
8. Volba a odvolání členů kontrolní komise. 
9. Stanovení výše členského příspěvku SMČR. 
10. Rozhodnutí o členství v jiných organizacích na národní či mezinárodní úrovni. 
11. Rozhodnutí o zrušení a způsobu zrušení SMČR. Pro přijetí usnesení k tomuto bodu je nutný 

souhlas dvou třetinové většiny delegátů. 
12. Rozhodnutí o dalších otázkách, které konferenci SMČR svěřují stanovy nebo si konference 

SMČR sama vyhradí. 
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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. 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. 

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. 
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. 
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). 
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.  
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. 
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Článek 12  
Kontrolní komise 

Kontrolní komise SMČR je odpovědná Konferenci SMČR. Kontrolní komise dohlíží, zda činnost orgánů 
SMČR a hospodaření SMČR probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími 
konference SMČR a předsednictva SMČR. 

Kontrolní komise má 3 členy 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. 

Základní práva a povinnosti kontrolní komise SMČR: 
1. kontrolovat veškerou činnost SMČR, zejména zda je činnost SMČR v souladu se stanovami, 

právními předpisy a směrnicemi SMČR, 
2. nejméně jedenkrát ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto 

předložit předsednictvu SMČR, 
3. kontrolovat členskou evidenci, placení příspěvků a problematiku s tím související, 
4. provádět mimořádné revize na základě požadavků předsednictva SMČR, 
5. prověřovat stížnosti, oznámení a podněty, pokud se vztahují k činnosti SMČR a spadají do 

kompetence příslušné kontrolní komise, 
6. rozhodování o odvolání členů SMČR proti rozhodnutí předsednictva o jejich vyloučení ze 

SMČR, 
7. kontrolní komise SMČR může v odůvodněných případech zveřejnit informace o svých 

zjištěních, 
8. zpracovávat komplexní zprávu o své činnosti za období mezi konferencemi. 

Při výkonu své kontrolní pravomoci je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech dokumentů, 
včetně účetních a vyžadovat od jednotlivých členů, orgánů či zaměstnanců SMČR stanoviska nebo 
vysvětlení k jednotlivým záležitostem, a to ve lhůtách, které sama stanoví. 

 

Článek 13  
Sekretariát 

Sekretariát organizačně zajišťuje činnost SMČR a jeho orgánů. Sekretariát je odpovědný 
předsednictvu SMČR.  
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Článek 14 
Republikové odbornostní kluby SMČR 

SMČR zřizuje pro odbornou činnost republikové odbornostní kluby, do kterých se členové sdružují 
podle svých odborností. Způsob ustavení, odpovědnost a působnost odbornostních klubů jsou 
upraveny Statuty příslušných klubů, které schvaluje předsednictvo SMČR. 

Odbornostními kluby jsou: 
• Klub leteckých modelářů ČR   KLeM ČR 
• Klub lodních modelářů ČR   KLoM ČR 
• Klub raketových modelářů ČR   KRaM ČR 
• Klub automobilových modelářů ČR KAuM ČR 
• Klub železničních modelářů ČR   KŽeM ČR 
• Klub plastikových modelářů ČR  KPlM ČR 

Konference republikového odbornostního klubu 

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: 

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. 

Na konferenci republikového odbornostního klubu zastupuje oprávněné členy modelářského klubu 
jeden nebo více delegátů, jejichž součet hlasů se rovná počtu oprávněných členů modelářského klubu 
s volebním právem, kteří se k příslušné odbornosti hlásí jako k odbornosti hlavní, který zastupují: 

1. Modelářský klub sdružující 3-10 oprávněných členů, může vyslat 1 delegáta. 
2. Modelářský klub sdružující 11-30 oprávněných členů může vyslat 2 delegáty. 
3. Modelářský klub sdružující 31-60 oprávněných členů může vyslat 3 delegáty. 
4. Modelářský klub s větším počtem oprávněných členů než 60 může vyslat 4 delegáty. 
5. V případě více vyslaných delegátů se počty hlasů dělí mezi delegáty zastupující modelářský 

klub rovnoměrně. Nedělitelný zbytek hlasů se převede na prvního delegáta modelářského 
klubu. 

6. Jeden delegát může zastupovat členy maximálně 3 (tří) modelářských klubů. 
7. Pokud jeden delegát zastupuje členy více modelářských klubů, hlasuje součtem 

zastupovaných hlasů. 
8. Pro všechna hlasování se hlas delegáta rovná počtu členů, které zastupuje. 
9. Uzávěrka delegátů je stanovena 15 dní před konferencí republikového odbornostního klubu. 

Konference je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí delegáti zastupující nadpoloviční většinu 
oprávněných členů. V případě, že se nedostaví delegáti zastupující nadpoloviční většinu oprávněných 
členů, musí být konference republikového odbornostního klubu zrušena. Nejdříve po uplynutí 30 
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minut po zrušení konference republikového odbornostního klubu může být vyhlášena náhradní 
konference republikového odbornostního klubu s přítomnými delegáty. 

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

U volby pro konkrétní funkci (předsedy, místopředsedy, atd.) je v prvním kole ihned zvolen kandidát, 
který získal nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů. Do případného druhého kola postupují dva 
nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. V druhém kole je zvolen kandidát, který získá většinu z 
odevzdaných hlasů, v případě rovnosti hlasů se druhé kolo opakuje. 

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. 

Republiková konference odbornostních klubů zejména: 
1. projednává a schvaluje zprávu předsednictva republikových odbornostních klubů o činnosti, 
2. určuje cíle republikových odbornostních klubů v oblasti sportovní a metodické, 
3. navrhuje členy svého republikového odbornostního klubu do Kontrolní komise SMČR, 
4. volí a odvolává členy svého předsednictva republikového odbornostního klubu, 
5. volí a odvolává předsedu a místopředsedu svého republikového odbornostního klubu, 
6. konference republikového odbornostního klubu musí zvolit předsedu nejvíce 60 dní před 

konáním konference SMČR 

Předsednictvo republikového odbornostního klubu 

Předsednictvo republikového odbornostního klubu je tvořeno předsedou, místopředsedou a dalšími 
členy zvolenými konferencí republikového odbornostního klubu a je nejvyšším orgánem mezi 
konferencemi dané odbornosti. V rámci své činnosti může vytvářet podle svých potřeb další orgány 
pro svou odbornou činnost. Předsednictvo republikového odbornostního klubu se schází podle 
potřeby, nejméně však 2x ročně. 

Předsednictvo republikového odbornostního klubu zejména: 
1. Rozhoduje o návrhu rozpočtu republikového odbornostního klubu. 
2. Navrhuje reprezentaci republikového odbornostního klubu. 
3. Schvaluje pravidla a soutěžní řády pro činnost republikového odbornostního klubu. 
4. Koordinuje činnost s dětmi a mládeží republikového odbornostního klubu. 
5. Zajišťuje přípravu a soustředění talentované mládeže republikového odbornostního klubu. 
6. Zajišťuje školení, schvaluje a vede seznam rozhodčích republikového odbornostního klubu. 
7. Spravuje kalendář akcí republikového odbornostního klubu. 
8. Zveřejňuje informace o činnosti republikového odbornostního klubu. 
9. Rozhoduje o dalších záležitostech, jež se dotýkají republikového odbornostního klubu. 
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Článek 15 
Zásady hospodaření SMČR 

Prostředky na svou činnost získává SMČR zejména z členských příspěvků, darů, ze státních příspěvků, 
grantů, z příjmů ze svých činností, z reklam a z výnosu svého majetku. Dále z výnosů z cen za umístění 
na sportovních soutěžích v zahraničí, pokud se SMČR podílel na nákladech reprezentace. 

SMČR hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy. 

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musejí být 
především použity k financování hlavní činnosti SMČR, naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky je 
dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu. 

SMČR může podnikat v souladu s právními předpisy za účelem získání finančních prostředků k 
podpoře hlavní činnosti SMČR a k účelnému využití majetku ve vlastnictví SMČR. Ustanovení tohoto 
článku platí pro hospodaření modelářských klubů obdobně. 

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. 

Článek 16  
Zánik a likvidace SMČR 

SMČR zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí konference, nebo 
zrušením z rozhodnutí soudu. 

Při zániku SMČR bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem SMČR stává 
předseda SMČR, není-li do funkce likvidátora jmenován jiný člen SMČR. 

Při zániku SMČR s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění SMČR a zpřístupní jej všem členům SMČR. 
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění dluhů 
SMČR. 

Likvidace SMČR se řídí příslušnými zákony. 
 

Článek 17  
Závěrečná ustanovení 

Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Toto znění stanov bylo schváleno konferencí Svazu modelářů České republiky z.s. 26.3.2022 v 
Pardubicích, nahrazují všechny minulé Stanovy Svazu modelářů České republiky z.s. a vstupují v 
platnost okamžikem schválení. 

V Pardubicích 26.3.2022  
      
        Ing. Jan Žemlička, předseda 
               Svaz modelářů České republiky z.s. 


