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INFORMACE
pro modelářské kluby březen 2014
1. Důležité upozornění :
Upozorňuji kluby, že při uzavírání jakýchkoliv smluv mezi model. klubem a druhou stranou
nesmí modelářský klub SMČR použít názvu „Svaz modelářů ČR“, ani IČ SMČR.
Mohou používat pouze svého názvu klubu např. „Leteckomodelářský klub Horní“ a IČ
modelářského klubu.
2. Nabídka Poštovní spořitelny
Poštovní spořitelna nabízí všem typům neziskových organizací, tedy i modelářským klubům
SMČR, program pro neziskové organizace:
- vedení účtu a zasílání měsíčních výpisů zdarma.
- základní vklad při zakládání účtu činí 500,-Kč.
- poplatky pouze při pohybu na účtu, tzn. při výběru a vkladu (20,-Kč / 12,-Kč)
- příkaz k úhradě ( 8,- Kč )
- možnost internetového bankovnictví zdarma
- účet je možno ovládat i přes Českou poštu
Bližší informace obdržíte na pobočkách Poštovní spořitelny.
3. Pojištění z odpovědnosti organizace
Smlouva Kooperativa č. 7720554283 platná do 11.4.2014.
Začátkem dubna 2014 bude uzavřena nová smlouva, která bude zveřejněna na web stránkách
SMČR.
Pojištění reprezentantů z odpovědnosti (týká se zejména leteckých, lodních a raketových) na MS a
ME bude sjednáváno před výjezdem na soutěž na základě nominační listiny.
Trenér nebo vedoucí výpravy 1 měsíc před výjezdem předá na sekretariát seznam s
uvedením
- jména a příjmení
- rodného čísla
- místa bydliště
V případě, že tyto podklady nedodají trenéři, nebude pojištění sjednáno.
Při splnění podmínek této pojistné smlouvy, jsou pojištěni i zahraniční účastníci na mezinárodních
soutěžích v ČR dle specifikační přílohy.
Pojištění propagačních akcí uvedených v kalendářích soutěží republikových klubů je řešena v rámci
pojistné smlouvy za předpokladu dodržení bezpečnostních pravidel v rámci sportovních řádů
jednotlivých republikových klubů.
4. Krajské uspořádání :
K realizaci úkolů sportu a volného času byly zřízeny krajské výbory, jehož členy jsou zástupci
občanských sdružení a dalších subjektů.
Přehled krajských zmocněnců SSS ČR, kteří zastupují zájmy všech sportovních svazů v rámci
SSS ČR .
kraj
zmocněnec za SSS ČR
Pražský

JUDr. Vladimír Frič, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

1

602 806272
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Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

Jiří Císař, Pražská 2738,
276 01 Mělník,
315 624947
Mgr.František Špale, K.Světlé 2238, 370 04 Č.Budějovice, 602 367131
Jan Fidler, Gruzínská 7, 301 56 Plzeň
602 464860
Bedřich Pavka , Soběchleby 99, 417 42 Krupka,
Antonín Cibulka, Masarykova 11, 468 22 Žel. Brod

607 663571
606 910958

JUDR. Jan Říha, Češkova 1395, 530 02 Pardubice
466 634799
Václav Babický, Zimní 1,
586 05 Jihlava
776 158648
Mgr.Rostislav Zabloudil, Hroznová 45, 603 00 Brno
602 711938
Ing.Pavel Zbořil, F.Bartoše 157, 760 01 Zlín
603 482901
Vlastimil Malík, Lidická 18, 785 01 Štemberk
604 336635
Eduard Chwistek, Stodolní 738, 739 35 Václavovice u FM 732 978683

Přehled modelářských zástupců v krajích
kraj

zást. modelářů

Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

Libor Putz, Pod Svahem 1512/16 , 147 00 Praha 4 ,
Ing. Miloslav Dlouhý, Bukovno 114, 293 01 Ml. Boleslav
Ing. Zdeněk Hanzlík , Lhenická 1, 370 05 Č.Budějovice
nemáme zástupce
nemáme zástupce
Bedřich Pavka, Soběchleby 99, 417 42 Krupka
Ing.Zdeněk Tomášek, Střelecká 3, 466 04 Jablonec n/A
Jiří Špinar, Čechova 24, 517 24 Borohrádek
Ing.Radek Šlajs, Do vrchu 1098, 537 01 Chrudim
Jiří Nováček, Příční 6, 586 02 Jihlava
nemáme zástupce
Ing. Pavel Kroča, 1. máje 63, 686 05 Uh. Hradiště
MUDr.Josef Hacar, Letců 6,
779 00 Olomouc
Jiří Polák, Vyškovická 89, 700 30 Ostrava

241 484646
777 720401
603 889130
603 663571
607 244862
494 381303
777 122699
567 111369
603 448224
608 621676
728 105755

5. Hudební produkce na sportovních akcích
Všechny hudební produkce při vlastních sportovních akcích podléhají poplatkům pro OSA
(Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) a INTERGRAM (organizace zastupující
zájmy hudebních skupin a interpretů a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů).
Pro rok 2014 byl ČOV schváleno hromadné uhrazení poplatků za všechny členské svazy z
rozpočtu ČOV, tedy i za akce SMČR.
Toto však neplatí pro hudební produkci na společenské akci (např. banket) v rámci sportovní akce.
Zde je pořadatel povinen tuto produkci nahlásit a zaplatit poplatek OSA a INTERGAM.
6. Daně
Daň z nemovitých věcí
Týká se klubů, které vlastní nemovitosti nebo pozemky. V této souvislosti upozorňujeme kluby,
které dosud neprovedly změny vlastníka zápisem u Katastrálního úřadu, aby tak neprodleně
učinily.
Podle zákona ČNR 338/92 Sb. o dani z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemku a ze staveb,
jsou poplatníci povinni zaplatit daň z nemovitých věcí finančnímu úřadu v obvodu jehož územní
působnosti se nemovitost nachází.
Daňové přiznání je povinen poplatník podat příslušnému správci daně na předepsaném tiskopise.
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Podle téhož zákona - pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou a stavby ve vlastnictví
sdružení občanů jsou podle § 9, odst. 1, písmeno. f osvobozeni od daně, pokud nejsou využívány
k podnikatelské činnosti, nebo pronájmu ( § 9, odst. 4).
Daň z nemovitosti : termín 31.5. běžného roku se platí jednou částkou , a to když je daň do
1.000,-Kč/rok) v ostatních případech je splatná ve 4 stejných splátkách, a to nejpozději :
do 31.5., 30.6., 30.9. a 30.11. běžného zdaňovacího období, ale lze ji uhradit i 1 splátkou k 31.5.
běžného roku.
Daň darovací : termíny k podání daňového přiznání
k 31.7. za 1.pol. daného roku
k 31.1. za 2.pol. předchozí rok
Daň z příjmu : termín 31.3. za předchozí rok
7. Programy MŠMT na rok 2014
Pro rok 2014 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) programy v oblasti
tělovýchovy a sportu. Na níže uvedené programy zpracoval sekretariát podrobné přihlášky
s finančními požadavky.
1. Programy podpory státní sportovní reprezentace a podpory sportovně talentované mládeže
a) projekt zaměřený na podporu sportovní přípravy reprezentantů a jejich účast na vrcholných
soutěžích
b) projekt zaměřený na přípravu sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích
2. Údržba sportovních zařízení
a) podpora udržování sportovních a TV zařízení (nemovitostí) ve vlastnictví, výpůjčce nebo
dlouhodobém nájmu
b) podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužící ke sportovní činnosti
ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu
Modelářské kluby mohou zaslat požadavky na finanční příspěvek na:
- program č. 1 b
pokud jako klub pořádají klubové soustředění talentované mládeže členů SMČR.
Tato soustředění neslouží k náboru nových členů z řad mládeže.
K žádosti je nutné připojit :
- datum a místo konání.
- stručný záměr a cíl soustředění
- rozpočet, předpokládaný počet účastníků
- zodpovědná osoba, razítko, podpis
Dříve zaslané požadavky musí být doplněny dle výše uvedených pokynů.
Všechna pořádaná soustředění jsou určena pouze pro řádné členy SMČR.
- program č. 2. a)
příspěvek na údržbu - opravy nemovitostí a sportovních zařízení zapsané na LV (list
vlastníka),budovy, zpevněné plochy, které jsou v majetku klubů nebo mají nájemní smlouvu
na dobu určitou, uzavřenou na více jak 10 let v roce podání žádosti, a které slouží pro
sportovní účely.
Nemovitost a pozemky nesmí sloužit komerčním účelům..
Příspěvek nelze poskytnout na nemovitosti a pozemky, kde nájemní smlouva je uzavřena
s obchodní společností nebo fyzickou osobou,
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k žádosti je nutné připojit :
- výpis z katastru nemovitostí - LV (kopie, ne starší jednoho roku)
- v případě nájmu, nájemní smlouvu na dobu určitou, na více jak
10 let (kopie) v roce podání žádosti, pokud smlouva již
nesplňuje období 10 let, lze smlouvu prodloužit dodatkem pro
další desetileté období
- podrobný popis údržby a oprav s rozpočtem
- přehled pořádaných soutěží a akcí v daném roce
− zodpovědná osoba, telefon, razítko, podpis
- program č. 2. b)
příspěvek na údržbu technických prostředků a strojů (malotraktory, stroje, autodráhy, nelze
použít na PC)
k žádosti je nutné připojit :
- podrobný popis údržby a oprav s rozpočtem
- inventurním seznamem klubu, kde je sportovní zařízení, stroje
nebo technické zařízení uvedeno.
− zodpovědná osoba, telefon, razítko, podpis
Bez výše požadovaných podkladů u jednotlivých programů, nebude požadavek projednáván.
U veřejně prospěšných programů klub hradí 30% z vlastních prostředků.
Žádosti o příspěvky zasílejte na SMČR

do : 20.4.2014
Výpis z Metodických pokynů MŠMT ČR
1.

Podpora údržby a provozu se poskytuje pro sportovní a tělovýchovná zařízení, která jsou ve
vlastnictví, resp. výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení uzavřeném
minimálně na 10 let od roku podání žádosti o dotaci. Podporu lze poskytnout pouze
v případě, že nájemce je provozovatelem sportovního a tělovýchovného zařízení. (NS nelze

uzavírat s obchodní společností nebo fyzickou osobou!!!!!!!!)
2.

Údržbou je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se
poruchám a odstraňují se drobnější závady. Opravou se rozumí odstraňování částečného
fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího stavu nebo do
provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopném stavu se rozumí provedení opravy i
s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií při splnění
podmínky, že takovým postupem nedojde k technickému zhodnocení.

Příspěvek se neposkytuje na nemovitosti a sportovní zařízení, které slouží ke komerční činnosti.
Nebudou poskytovány prostředky na soutěže, propagační akce, pronájem, strojní vybavení
modelářských kluboven a modelářský materiál apod.
Požadavky budou posouzeny a projednány v P SMČR.
Výše poskytnuté dotace bude známa po sdělení MŠMT, které předpokládáme v květnu 2014.
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V této souvislosti upozorňuji, že přihlášky na tyto projekty nemohou zasílat na MŠMT jednotlivé
kluby. Přihlášky klubů na jiné projekty MŠMT nebudou ze strany SMČR doporučovány vzhledem
ke způsobu dělení fin. prostředků ze strany MŠMT.
8. Státní reprezentace
MŠMT vydalo pro rok 2014 "Klíč pro dělení finančních prostředků ve sportu". Podle tohoto klíče
zůstáváme, bohužel, i nadále ve skupině pod 60 místem, které čerpá z finančních prostředků pro
státní reprezentaci, pouze 5 %.
Pro rok 2014 byly schváleny a do finančního plánu zařazeny výjezdy na tyto MS a ME :
Tabulka jednotlivých výjezdů
Poskytnutý příspěvek ve výši …….. tis. Kč,
(2013 – 607,o)
příspěvek
Letecké modelářství
- ME
F1A,B,C
11. – 17.8.
Rumunsko
Salonta
70,o
F1E s+j
24. – 30.8.
Slovensko
Martin
33,o
F3A
10. – 19.7.
Lichten.
Bendern
10,o
F3B
není termín ani pořadatel
F3D
není termín ani pořadatel
F3K
není termín ani pořadatel
F3P
není termín ani pořadatel
- MS

F2A,B,C,D
F3J s+j
F4C,H
F1A,B,P j.
F5B,D
F1D s+j
F3F

9. – 17.8.
13. – 20.7.
19 .-27.7.
28.7.-3.8.
23.-29.8.
1. – 5.4.
7. – 14.9.

Polsko
Wloclawek
Slovensko
Martin
FrancieJarmance
Rumunsko
Salonta
Rakousko
Turnaj
Rumunsko
Slanic
Slovensko
Donovaly

41,o
12,o
42,o
33,o
31,o
25,o
12,o

Raketové modelářství
MS

22.-30.8.

Bulharsko

Kaspichan

128,o

Lodní modelářství
MS
C
ME
NS
MS
ISAF S - E,M,10R
MS
ISAF S - IOM
ME
M
MS
FSR

28.6.-6.7.
21.-27.7.
5. – 12.7.
27.9.-4.10.
5. – 12.8.
27.7.-10.8

BUL
Rusko
Holandsko
Italie
RUS
SRN

Zagora
Kalingrad
Gouda
Garda
Kolomna
Dessau

Železniční modelářství
Evropská soutěž MOROP

září

Maďarsko

Budapešť

10,o

Plastikové modelářství
Světová soutěž

8.-10.11.

Anglie

Telford

50,o

3.-12.10.
13.-18.5.
13.-16.3.

Lotyšsko
Finsko
Německo

Limbaži
Laihia
Bruehl

77,o
14,o
8,o
665,o

není v plánu
26,o
5,o
5,o
není v plánu
36,o

Automobilové modelářství
MS
MS
ME

F1, PR, ES
G7, 27
G7, 27
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Rozdělování prostředků dle stávajícího systému MŠMT ČR
P SMČ rozhodlo o tom, že předpokládaný příspěvek ve výši 665,o tis. na repre bude rozdělen tak
jak je uvedeno výše s tím že, v případě nižšího příspěvku bude rozdíl uhrazen z rozpočtu SMČR.
V případě poskytnutí prostředků z programu MŠMT ČR č. V. - Organizace sportu, budou částky
upraveny na dubnovém zasedání P SMČR.
Způsob finančního zabezpečení státní reprezentace
Pro rok 2014 stanovilo MŠMT ČR pro výpočet finančních prostředků na státní reprezentaci
následující postup :
1. výpočet prostředků na přípravu se řídí počtem sportovců, který se vypočítává na základě
umístění sportovců na předchozí obdobné soutěži v dvouletém cyklu. Započítává se sportovec,
který se umístil do 8 místa, za předpokladu, že v kategorii startovalo 16 a více sportovců.
Každý sportovec se smí započítat pouze 1x.
2. výpočet pobytových nákladů a dopravy se pro rok 2014 počítá na základě úspěchu sportovců
na shodné soutěží v dvouletém cyklu dle bodu 1, za předpokladu, že se soutěže zúčastnilo
nejméně 9 států vč. ČR a nejméně 9 soutěžících. Každý sportovec se započítává pouze 1x.
U soutěží, kde se zúčastní méně jak 9 států, byť naši soutěžící získají více umístění, se
započítává pouze 1 soutěžící.
3. kategoriím, které nezískaly za hodnocené 3leté období ani jedno umístění do 8.místa a nesplnily
podmínky bodu č. 2, nejsou zařazeny do finančního plánu.
MŠMT ČR nezabezpečuje státní sportovní reprezentaci, pouze na ni dle usnesení vlády ČR
přispívá.
Sekretariát zpracoval kompletní podkladový materiál pro MŠMT včetně finančních požadavků. V
lednu 2014 proběhlo oponentní řízení na MŠMT s upřesněním uznaných sportovců a fin.
prostředků.
9. Cestovní náhrady
S platností od 1.1.2014 platí pro cestovní náhrady ustanovení Vyhlášky MPSV č. 435/2013.
Tyto sazby mohou modelářské kluby používat v rámci svých finančních prostředků.
stravné při pracovních cestách
5 - 12 hodin
: 67,- až 90,-Kč
12 - 18 hodin
: 102,- až 123,-Kč
více než 18 hod.
: 160,- až 191,-Kč
sazby při používání motorových vozidel : základní náhrada za 1 km jízdy činí
u jednostopých vozidel 1,- Kč
u motorových vozidel 3,70 Kč
stanovené ceny pohonných hmot činí :
BA 91
xxx Kč
BA 95
35,70 Kč
BA 98
37,90 Kč
motor. nafta
36,00 Kč
Při výpočtu průměrné spotřeby se vychází ze všech údajů v TP vozidla.
Současně s tím vydává MPSV ČR vyhlášku o základních sazbách stravného v cizí měně, která
určuje pro každý jednotlivý stát měnu a výši stravného.
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10. Fotogalerie úspěšných sportovců
Na webových stránkách SMČR je zavedena fotogalerie úspěšných sportovců, kteří se umístili na
stupních vítězů na ME a MS. Zájemci o zveřejnění ve fotogalerii zašlou na sekretariát SMČR svou
fotografii v digitální formě s uvedením příjmení a jména, umístění, soutěžní kategorie, klubu a čísla
licence. Fotogalerie bude doplňována průběžně během roku.
11. Přehled členské základny
SMČR k 1.1.2014 registruje celkem 412 modelářských klubů s celkovým počtem členů 6.876.
letecké
mládež
lodní
mládež
automobil
mládež
raketové
mládež
plastikové
mládež
železniční
mládež
celkem
mládež
Celkem čl.

2010

2011

2012

2013

2014

4185
1035
474
156
258
147
119
111
461
122
170
75
5667
1646
7313

4231
1063
469
160
261
127
127
106
443
111
170
59
5691
1626
7317

4117
1087
498
161
249
139
122
99
456
119
155
78
5597
1683
7280

4090
1009
469
175
268
128
106
100
418
103
135
80
5486
1595
7081

4297
741
481
169
244
111
112
76
361
90
135
59
5630
1246
6876

Počet modelářských h klubů :

2010 2011 2012 2013 2014 -

442
433
439
429
412

V závěru mi dovolte popřát Vám všem jménem Předsednictva Svazu modelářů ČR i jménem svým
mnoho úspěchů ve sportovní sezóně 2014.

Mgr. Miroslav Navrátil
tajemník SMČR

Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
fax : 266722 222 , mob. 724 156 748
e-mail : navratil@svazmodelaru.cz
http : //www.svazmodelaru.cz
č. ú.
54931011/0100 Komerční banka, pobočka Praha 7
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