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Věc: NÁVRH na generální zasedání NAVIGA 2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vážené předsednictvo Naviga,  

 

děkuji za pozvání na generální zasedání Naviga 2019. Svaz modelářů ČR bude zastupovat: - Zdenka 

Dostálová, místopředsedkyně klubu lodních modelářů (KLoM), Svazu modelářů ČR. 

 

NÁVRH, o kterém bychom chtěli hlasovat během generálního zasedání:  

 

Finanční a právní transparentnost  

1) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015–2019) zveřejní do konce listopadu 2019 

na webové stránce Naviga.org podrobnou finanční zprávu (náklady na fakturu, výnosy za transakci) 

za poslední 4 roky.  

2) Prezidium (které bylo v období 2015–2019 odpovědné za Navigu) zašle e-mailem všem zástupcům 

členských států do konce listopadu 2019 podrobnou finanční zprávu (náklady na fakturu, výnosy za 

transakci) za poslední 4 roky.  

3) Od nynějška bude podrobná online finanční zpráva k dispozici na webových stránkách. Úkol pro 

prezidium (voleno na období 2019-2023).  

4) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015–2019) zveřejní do konce listopadu 2019 

na webových stránkách Naviga.org kopii všech právních dokumentů, které prokazují, že Naviga 

existuje jako mezinárodní nezisková organizace.  

5) Prezidium (které bylo v období 2015–2019 odpovědné za Navigu) zašle e-mailem zástupcům všech 

členských států do konce listopadu 2019 kopii všech právních dokumentů, které prokazují, že Naviga 

existuje jako mezinárodní nezisková organizace.  

6) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015–2019) zajistí originály zakládacích 

dokumentů a předá je prezidiu (zvoleno pro období 2019–2023).  

7) Prezidium (které bylo odpovědné za Navigu v období 2015-2019) zajistí přístup (včetně hesel) na 

web Naviga.org a předá jej prezidiu (zvoleno pro období 2019-2023).  

8) Prezidium (které bylo v období 2015-2019 odpovědné za Navigu) zajistí přístup (včetně hesel) k 

bankovnímu účtu Naviga a předá jej prezidiu (zvoleno pro období 2019-2023).  

Poznámka: Body 6-8 budou jednodušší, pokud bude prezidium (2015-2019) pokračovat ve své práci 

Komunikace  

1) Komunikačním jazykem používaným Navigou je angličtina. Jakékoli další náklady na překlad zaplatí 

členský stát.  

2) Prezidium (zvolené na období 2019-2023) může použít elektronické způsoby schůzek a hlasování 

namísto dopisu nebo osobně, aby snížilo náklady.  



3) Hlasování o obecných tématech Naviga je možné každý rok, hlasování každou členskou zemí e-

mailem (hlasování připravuje generální tajemník Naviga), zaslané všem členským státům (jediné 

kontaktní místo - seznam vedený pokladníkem) - termíny (viz další bod), v kopii všichni členové 

prezidia hlasování e-mailem „odpověď všem“ - ANO / NE / zdržení se - pokud odpověď nebude 

doručena včas, hlasování není platné  

4) Hlasování o tématech sekce je plně v kompetenci každé sekce (je odpovědný vedoucí sekce).  

5) Prezidium (zvolené na období 2019-2023) bude prostřednictvím webové stránky informovat 

členské státy o zprávách, pravidlech, událostech, výsledcích, záznamech a administrativních krocích 

Naviga. Každá členská země je odpovědná za její dodržování.  

Členství  

1) Prezidium (zvolené na období 2019-2023) může snížit členský poplatek na základě výpočtu finanční 

zprávy a skutečných výdajů bez jakéhokoli dalšího hlasování.  

2) Další volby prezidia se budou konat jeden po druhém, nikoli jako celý tým. Volby se budou konat 

po funkcích - prezident, 1. místopředseda, 2. místopředseda, generální tajemník, pokladník.  

3) Předsednictvo (zvoleno na období 2019-2023) stanoví přesné lhůty pro vyhlášení ME / MS 

(nejpozději do 15. listopadu roku před událostí).  

4) Předsednictvo (zvoleno na období 2019-2023) stanoví přesné lhůty pro navrhování a hlasování o 

změnách obecných pravidel (nejpozději do 30. září roku před uskutečněním změny). 

 

5) Předsednictvo (zvolené na období 2019-2023) stanoví kroky, které je třeba splnit, aby se stal 

členem olympijského výboru nebo SportAccord nebo jakékoli jiné organizace s cílem získat výhodu 

pro členské země.  

ME / MS  

1) Naviga nezmění pořadatele pro pořádání MS / ME. A Naviga nebude pořadateli platit žádný 

příspěvek na organizaci ME / MS. A výše startovného pro seniory je plně v kompetenci pořadatele. A 

startovné pro juniory je nula (junioři startují zdarma).  

2) Jako zástupce Navigy během MS / ME je nutný pouze vedoucí sekce. 

 

S pozdravem,  

Zdenka Dostálová, Česká republika místopředsedkyně KLoM 

 

 

20.10.2019 v Rychnově nad Kněžnou, Česká republika 


