
Zápis z volební konference KAuM ČR při SMČR 2014 ze 

dne 15.3.2014 

  

ZÁPIS z konference KAuM ČR při SMČR /2014/ 

  

datum: 15. 3. 2014 

  

místo: Hradec Králové (malá zasedací místnost TJ Slavia) 

  

svolavatel: Svaz modelářů České republiky, resp. KAuM ČR 

  

důvod: konec volebního období stávajícího KAuM ČR 

  

  

  

1. Zahájení (cca 9.45) 

  

Konferenci zahájil řídící konference, Mgr. Miroslav Navrátil – předseda SMČR, který 

konstatoval, že z 31 klubů se na konferenci přihlásilo 12 klubů (delegátů), což není 

nadpoloviční počet oprávněných delegátů (35 %). Takže podle stanov musí být konference 

zrušena a po 60 minutách od zrušení konference vyhlášena náhradní konference se stávajícím 

počtem přítomných delegátů. 

  

2. Náhradní konference (cca 10.45) 

  

Po zahájení náhradní konference a seznámení s jejím programem (Mgr. Navrátil) byly 

navrženy, jednohlasně zvoleny, pracovní komise: mandátová komise /L. Putz - předseda, J. 

Nováček, Mgr. V. Kohout - členové/; návrhová a volební komise /P. Hora - předseda, P. 

Míka, T. Ťok - členové/. 



  

3. Zpráva o činnosti KAuM ČR /Ing. Jan Žemlička/: 

  

Poté přednesl zprávu o činnosti stávajícího KAuM ČR jeho předseda, ing. Jan Žemlička. Ve 

své zprávě zhodnotil, co se povedlo za uplynulé čtyři roky uskutečnit a co ne. Stručně 

seznámil přítomné s úspěchy reprezentace, ale také konstatoval, že bylo především jeho 

chybou, že se rada scházela velmi málo a navíc z jejich schůzek nebyly zveřejňovány na webu 

rady zápisy z jednání. 

  

Informoval přítomné, že: 

  

- před konferencí byl radou zpracován stručný „Kalendář závodů 2014“ 

  

- seriál Grand Prix (Scale Cars) nebude letos pořádán (vedoucí ing. Karlík nechce pokračovat 

v organizování seriálu), ale, že M ČR 2014 bude uspořádáno jako jednorázový závod (4. – 7. 

9. 2014, pořadatelem bude Attan Slot Racing Club, Luštěnice). 

  

- ing. Jiří Karlík odstoupil z funkce sekretáře ISRA (osobní důvody), ale funkci trenéra 

kategorií „Scale Cars“ chce vykonávat i nadále. 

  

- zástupcem ČR v mezinárodní organizaci ISRA je ing. Petr Krčil 

  

- v roce 2015 by mělo být v ČR (pořadatel Attan Slot Racing Club) uspořádáno mistrovství 

světa kategorií Scale 

  

- mistrovství ČR 2014 žáků bude uspořádáno ve Vratislavicích (23. – 25. 5. 2014, MK ZŠ 

Vratislavice) 

  

4. Zpráva Mandátové komise /L. Putz/: 

  



- konstatovala, že na základě prezenční listiny je z možných 31 delegátů přihlášeno 12 

delegátů, jeden se omluvil, a tudíž, že je přítomno 11 delegátů z 11 klubů, tj. 35 %. 

  

- přítomni: Tomáš Herder (401 / MK SRC DDM Větrník Liberec), Pavel Heřman (459 / 

AMDK Plzeň, za Z. Beneše – omluven, závody), Pavel Hora (495 / SRC Slaný), Jaroslav 

Kalfeřt (219 / AMK Liteň), Mgr. Václav Kohout (58 / Junior klub Hradec Králové), Petr 

Míka (296 / AMMK Tábor), Jiří Nováček (439 / SCRC Jihlava), Ing. Jindřich Pražák (506 / 

SRC Chomutov), Libor Putz (111 / SCRC-Praha 7), Tomáš Ťok (501 – MK ZŠ Vratislavice), 

Ing. Jan Žemlička (546 / Attan Slot Racing Club). Omluven Eduard Nechvátal (543 – SRC 

Chapman Hlinsko). 

  

- z pracovních důvodů se nemohli zúčastnit Jaroslav Švanda (489 / SRC Brno) a Stanislav 

Polič (465 / HSRC Liberec), ale s případnou kandidaturou souhlasí. 

  

5. Vystoupení předsedy SMČR /Mgr. M. Navrátil/: 

  

Ten přednesl, protože stávající rada automodelářů nepracovala příliš dobře, svůj návrh na její 

složení. Nová rada by byla tvořena vedoucími seriálů M ČR. Informoval, že předběžně s 

těmito vedoucími tuto možnost projednal a že nejsou proti, pouze ing. Karlík nechce 

(nemůže) v nové radě pracovat. Takže by nová rada byla pětičlenná. 

  

● Poté se „rozhořela“ debata, proč právě tito lidé a proč právě pětičlenná rada. Po kratší 

diskusi padly dva návrhy /3členná nebo 5členná rada/ a došlo k hlasování. 3členná rada: pro 1 

hlas, proti 9 hlasů, 1 hlas se zdržel; 5členná rada: pro 9 hlasů, proti 2 hlasy. Diskuse o další 

problematice kolem „dráhovek“ byla odsunuta na odpolední jednání. 

  

Z přítomných, i předem oslovených – vedoucí seriálů, neodmítlo kandidovat do nově 

voleného KAuM ČR (tzv. rady) devět osob /viz odstavec 6., Zpráva volební a návrhové 

komise/. 

  

● Po polední přestávce pokračovala další diskuse – stručně: 

  



- prakticky všichni přítomní se pozastavovali nad tím, že když se jednou za čtyři roky něco 

oficiálně projednává, ačkoliv tzv. diskusní fóra jsou plná příspěvků, většina klubů nevyužila 

tuto příležitost něco ovlivnit 

  

- P. Hora, problematika žákovských kategorií (modely postavené podle „Stavebních pravidel“ 

mnohdy nemohou startovat na M ČR žáků, protože tam se pak jedou „modifikované“ 

kategorie) 

  

- T. Herder, naprostá nefunkčnost stávající rady, lepší práce s mládeží 

  

- L. Putz, prakticky nefunkčnost stávající rady (na webu KAuM ČR se neobjevily žádné nové 

zápisy – poslední s datem 6. 11. 2009), uvedl, že nechce kandidovat na funkci předsedy ani 

místopředsedy rady, pouze na případného člena 5členné rady. 

  

- J. Nováček, malá informovanost klubů od rady (rada by měla být jakýsi servis pro ostatní 

kluby) 

  

- P. Míka, neprostá nefunkčnost současné rady (žádné zápisy, kalendář soutěží apod.) 

  

- L. Putz, nová rada (a vlastně žádná) by neměla klubům nic nařizovat, ale spíše koordinovat 

jejich činnost a přenášet informace z předsednictva SMČR týkající se automodelářů na kluby, 

především musí připravit nové vydání „Pravidel“, kalendář závodů na rok 2015 a školení 

rozhodčích 

  

- P. Míka, včas připravit nové vydání pravidel, tj. začít hned 

  

- V. Kohout, problematika kolem nového občanského zákoníku 

  

- polemikou o malé funkčnosti rady přispěli rovněž P. Herman a V. Kohout 

  



6. Zpráva volební a návrhové komise /P. Hora/: 

  

- seznámení s organizačním průběhem voleb 

  

- volby budou probíhat tajně, pomocí volebních lístků 

  

- na volebních lístcích budou uvedena jména 9 osob, které s kandidaturou souhlasí: Zdeněk 

Beneš, Tomáš Herder, Pavel Hora, Petr Míka, Stanislav Polič, Libor Putz, Jaroslav Švanda, 

Tomáš Ťok, Ing. Jan Žemlička 

  

- aby byl volební lístek platný, může na něm být zakroužkováno maximálně 5 jmen 

  

- zvolen v prvním kole bude ten, kdo získá více než 50 % z možných hlasů (tj. min. 6 hlasů) 

  

- pokud nebude v 1. kole zvolen potřebný počet členů předsednictva KAuM ČR, budou volby 

probíhat druhým kolem, ve kterém se bude volit ze zbývajících kandidátů (do rady postoupí 

kandidát s nejvyšším počtem hlasů) 

  

● Volby – 1. kolo: 

  

P. Hora 10 hlasů*, L. Putz 9 hlasů*, S. Polič 7 hlasů*, J. Žemlička 7 hlasů*, T. Ťok 5 hlasů, J. 

Švanda 5 hlasů, Z. Beneš 4 hlasy, T. Herder 3 hlasy, P. Míka 1 hlas. 

  

*) zvoleni v prvním kole. 

  

● Volby – 2. kolo 

  

T. Ťok 5 hlasů**, Z. Beneš 3 hlasy, J. Švanda 2 hlasy, P. Míka 1 hlas, T. Herder 0 hlasů. 



  

**) zvolen v druhém kole 

  

● Uvedených 5 členů nového předsednictva KAuM ČR (rady) volilo veřejně ze svého středu 

předsedu a místopředsedu (předseda - 3 hlasy získal Žemlička, 2 hlasy Hora // místopředseda 

- 4 hlasy Polič). 

  

Poznámka: L. Putz nekandidoval na funkci předsedy ani místopředsedy, T. Ťok na funkci 

předsedy, 

  

P. Hora na funkci místopředsedy 

  

7. Seznámení s výsledkem voleb /P. Hora/: 

  

KAuM ČR (5členná rada), funkční období 2014 až 2018 

  

- předseda – Ing. Jan Žemlička 

  

- místopředseda – Stanislav Polič 

  

- členové: Pavel Hora, Libor Putz, Tomáš Ťok 

  

/- trenéři: Zdeněk Beneš, kategorie Wing Cars; Ing. Jiří Karlík, kategorie Scale Cars/ 

  

● Mgr. M. Navrátil ve svém dalším vystoupení informoval přítomné: 

  



- jakým způsobem jsou na webu SMČR zveřejňovány informace, včetně výrazně označených 

aktualit 

  

- o problematice nového občanského zákoníku týkajícího se jak SMČR, tak jeho klubů. 

  

- že v pondělí 17. 3. 2014 proběhne konference Legislativní rady ČOV k nové právní úpravě 

spolků. Další informativní jednání bude 17. 4. 2014 na SSS ČR. Na základě získaných 

informací a podkladů připraví SMČR návrh upravených stanov v souladu s novým 

občanským zákoníkem. 

  

- o rozdělovaní peněz na činnost (množství financí je známo vždy v červnu), nemožnost 

přesunů 

  

  

  

8. Usnesení 

  

Předseda návrhové a volební komise přednesl návrh na usnesení. Usnesení bylo po doplnění 

některých bodů přijato 11 hlasy (viz příloha Usnesení) 

  

● Závěru konference se ujal M. Navrátil, a připomněl, že členové nové rady jsou rovněž 

delegáty na 

  

Konferenci SMČR (29. 3. 2014, Hradec Králové). 

  

● Konference byla zakončena cca v 17 hodin 

  

Zápis z konference zpracoval Libor Putz 

 


