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1. Výtah ze stanov SMČR : 
 
Modelářský klub řídí jeho rada, která se schází dle potřeby, nejméně však 
jedenkrát za rok. Rada je volená na 4 roky členskou schůzí, a to tak, aby v ní byly 
zastoupeny odbornosti klubu. Rada klubu je složena z předsedy a členů rady. Při 
svém jednání rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. Předseda klubu je statutárním zástupcem. 
Členská schůze je nejvyšším orgánem modelářského klubu. Rozhoduje o 
základních otázkách souvisejících s činností klubu. 
Členskou schůzi svolává rada klubu dle potřeby, nejméně však 1x za čtyři roky. 
 

IV. Práva a povinnosti členů, klubů a orgánů Svazu 

1) Každý člen Svazu starší 18 let má právo volit. 
2) Každý člen Svazu starší 18 let má právo být volen. Cizí státní příslušníci, kteří 
se stali členy Svazu, nemohou zastávat žádné funkce v orgánech Svazu. Funkci, na 
kterou je vázána hmotná odpovědnost, může člen zastávat až po dovršení 18. roku 
věku. 
3) Každý člen má právo zúčastňovat se akcí pořádaných Svazem. 
4) Každý člen má právo podávat ústní a písemné návrhy a námitky k činnosti 
Svazu . 
5) Každý člen, orgán a klub má právo obracet se ke kterémukoliv klubu a orgánu 
Svazu s náměty, připomínkami, kritikou. Příslušný orgán a klub Svazu je povinen 
včas tyto připomínky a náměty vyřídit a do 2 měsíců odpovědět. 
6) Členové Svazu, kluby a orgány Svazu mají právo používat symboliku (vlajku, 
prapor, znak, odznaky) Svazu. 
 

Členství v SMČR je dobrovolné.Členem se může stát každý občan ČR, který podá 
písemnou přihlášku, zaplatí členský příspěvek, ztotožní se s právy a povinnostmi 
člena a převezme členský průkaz. 
Členem svazu se může stát i cizí státní příslušník, který má trvalý nebo 
dlouhodobý pobyt na území ČR. 
Svaz umožňuje členství buď prostřednictvím klubu nebo formou individuálního 
členství. Členství dětí do 15ti let je vázáno na souhlas jednoho z rodičů nebo 
zákonného zástupce. 
 
Tolik ze stanov SMČR . 
 
 
 
 
 
2. Ustanovení a: Definice LMK Hodonín 
 
Modelářský klub LMK Hodonín je organizací dobrovolnou a každý jeho člen 
se musí podřídit jisté kázni a pravidlům , které jsou v tomto klubu 
dodržovány . 
Stanovy LMK Hodonín představují souhrn práv a povinností členů LMK 
Hodonín . 
 
 

Ustanovení b: Rada LMK Hodonín 
 
Modelářský klub Hodonín má radu složenou z : 
• předsedy klubu 
• jednatele klubu 
• hospodáře klubu 
• správce letiště  
• správce webových stránek 
• zapisovatele a kronikáře 
 
Rada LMK Hodonín je volena na členské schůzi . 
 



 
3. Práva a povinnosti členů LMK Hodonín 
 
Práva členů LMK Hodonín : 
 
3.1 Každý člen má právo hlasovat na členské schůzi LMK Hodonín , jestliže 

dosáhl věku 15 let. Člen mladší 18 let však nemůže být volen do výboru 
LMK Hodonín. 

 
3.2 Každý  člen má právo z jakéhokoliv důvodu  ( vážná nemoc , práce 

v zahraničí , atd. ) právo přerušit členství  v LMK Hodonín . Přerušením 
členství se rozumí ukončení členství na dohodnutou dobu. V této době 
člen nemá práva ani povinnosti vyplývající z členství v klubu .Vrácení 
zapůjčeného materiálu z LMK Hodonín po dobu přerušení členství je věcí 
dohody mezi členem a LMK Hodonín . 

 
3.3 Každý člen má právo k užívání plochy letiště a zařízení spojené 

s provozem letiště . 
 
3.4 Každý člen má právo získávat finanční a materiálové prostředky od 

příznivců a sponzorů    
1. pro činnost LMK Hodonín 

  2. pro potřebu člena LMK Hodonín na účely modelářství  
 
3.4.1 Finanční a materiálové prostředky pro činnost LMK Hodonín 
 Pokud se nejedná pouze o jednorázový dar , je v zájmu LMK Hodonín 

uzavření Sponzorské smlouvy ( Smlouvy o reklamě ) . Tato však nesmí 
být nevýhodná pro LMK Hodonín z jakýchkoliv důvodů a vždy je každá 
finanční hotovost doložena dokladem a zapsána v pokladní knize              
( materiálový dar je zapsán v evidenci LMK Hodonín ) . Za projednání a 
uzavření smlouvy zodpovídá Rada LMK Hodonín . Vyjímkou může být 
pouze případ , kdy sponzor výše uvedené doklady z jakéhokoliv důvodu 
nepožaduje . 

 
3.4.2 Finanční a materiálové prostředky pro potřebu člena LMK Hodonín na 

účely modelářství 

 V tomto případě si člen získává sponzory pro svoji činnost sám a 
v žádném případě nemá nárok na potvrzení LMK Hodonín pro tyto 
aktivity , plnění závazků vůči sponzorovi si zajišťuje člen sám . 

 
Vyjímkou jsou pouze 2 případy :  

• Jedná se o finanční dar , jehož část člen přenechá LMK Hodonín. 
Finanční částka bude zavedena do účetnictví LMK Hodonín a člen obdrží 
pro sponzora příjmový  doklad na dohodnutou částku . 

• Jedná se o dar materiální ( motor ) , jenž bude majetkem LMK Hodonín a 
členu bude zapůjčen . Materiální dar bude zapsán do evidence LMK 
Hodonín a člen obdrží doklad o přijetí materiálního daru.  
využití takto přijatých finančních nebo materiálních darů a plnění 
smluvních povinností vůči sponzorům rozhoduje Rada LMK Hodonín 
společně s členem , který tyto získal , případně mimořádná členská 
schůze . 

 
3.5 Každý člen má právo na zapůjčení movitého majetku LMK Hodonín  

- Motory , serva a RC vybavení 
- Elektro nářadí ruční  
- Obráběcí stroje 
- Jiný majetek vyčleněný k zapůjčení 
Tento zapůjčený majetek smí člen LMK Hodonín používat pouze ke 
svým modelářským aktivitám a svým soukromým účelům . V žádném 
případě jej nesmí využívat ke komerčním účelům . 

 Po dobu užívání shora uvedeného majetku LMK Hodonín si provoz a 
případné opravy hradí člen sám . Při vrácení majetku do LMK Hodonín 
musí být tento ve funkčním stavu , adekvátním době používání za 
předpokladu správné údržby . 

 
3.6 Každý člen má právo svobodně prezentovat svůj vlastní názor 
 
3.7 Každý člen má právo podávat návrhy a podněty k činnosti  LMK 

Hodonín , stížnosti na špatnou činnost Rady LMK Hodonín , včetně 
návrhu na odvolání členů rady . 

 
 
 
 



Povinnosti členů LMK Hodonín : 
 
3.9 Přijmout zásady těchto Stanov LMK  Hodonín a dodržovat je . 
 
 3.10 Zúčastňovat se dvou pravidelných členských schůzek , konaných dvakrát 
do roka  
            a to první neděli v měsíci březnu a první neděli v měsíci prosinci . 
 Mimořádná členská schůze bude svolána v naléhavém případě a 

v nejbližším možném termínu s ohledem na zájmy klubu . 
 
3.11 Zaplatit členské příspěvky na rok dopředu a to nejpozději do konce ledna 

toho roku , na který se členské příspěvky vztahují. Za každý započatý 
měsíc , počínaje měsícem únor , bude členský příspěvek navýšen 
příplatkem 10 % ze základní částky . Nezaplatí-li členský příspěvek člen 
LMK Hodonín do května , bude z LMK Hodonín vyloučen . 

 
3.12 Podílet se na organizované činnosti klubu dle vlastních možností 

- organizace a zajištění vlastních modelářských a nemodelářských akcí 
- údržba letištní plochy a zařízení letiště 
- reprezentace klubu na jiných modelářských akcích společně 

s propagací sponzorů dle smluv uzavřených LMK Hodonín 
 
3.13 Při užívání letiště a zařízení spojeného s provozem letiště jsou členové 

LMK Hodonín povinni dodržovat Provozní řád letiště LMK Hodonín . 
 
 
 
4. Práva a povinnosti členů Rady LMK Hodonín 
 
4.1 Jednat jménem klubu a podepisovat dokumenty má právo předseda a 

jednatel LMK Hodonín . Dokumenty finančního rázu podepisuje 
předseda a hospodář LMK Hodonín. V odůvodněných případech může 
rada LMK Hodonín pověřit jednáním člena LMK Hodonín . 

 
4.2 Člen rady má právo z funkce v radě odstoupit ze závažných důvodů 

(rodinných, zdravotních apod.) Toto je podmíněno schválením na členské 
schůzi. Odstupující člen rady musí dostát svým závazkům a povinnostem 
vůči klubu a to i poté, co z rady odstoupil.   

 
4.3 Návrh na odvolání člena rady může podat kterýkoliv člen klubu a to 

výhradně písemnou formou s udáním jasných důvodů do rukou předsedy 
klubu. Předseda předloží tento návrh neprodleně členům rady, a 
v nejbližším možném termínu bude svolána mimořádná členská schůze .  
Důvodem k odvolání z funkce v Radě LMK Hodonín může být : 
- hrubé porušení stanov klubu 
- neplnění si povinností , vyplývajících z funkce v Radě LMK 

Hodonín 
- nezájem o činnost LMK Hodonín 
- jiný důvod 
 
Při odvolání člena Rady LMK Hodonín musí být na členské schůzi 
navržen a schválen nový člen Rady LMK Hodonín . 
 

4.4 Předseda LMK Hodonín nemá povinnost platit členské příspěvky 
z důvodu zajištění činnosti LMK Hodonín – náklady na telefon , 
internetové spojení … 

 
4.5 Rada LMK Hodonín svolává v odůvodněných případech mimořádnou 

členskou schůzi k závažným rozhodnutím 
 
 

5. Jiná ustanovení a doplňky 
 
5.1 Výše členského příspěvku na následující rok se stanovuje na prosincové 

schůzi . Návrh výše členského příspěvku předkládá Rada LMK Hodonín . 
Důvodem zvýšení členského příspěvku nemůže být špatné finanční 
hospodaření LMK Hodonín nebo ztráty z jiných důvodů . Schválení musí 
být nejméně 2/3 hlasů . 
Členové klubu mladší 18 let a důchodci platí členský příspěvek 
v poloviční výši. 

 
5.2 Nový člen LMK Hodonín je povinen zaplatit vstupní poplatek . Výši 

tohoto příspěvku navrhuje Rada LMK Hodonín a schvaluje jej členská 
schůze . Poplatek je nutno zaplatit do prosincové schůze roku ,na který 
nový člen platí poprvé členské příspěvky . Po dohodě je možné vstupní 
poplatek splácet v několika splátkách . 

 



 Vyjímky platby vstupního poplatku : 
- rodinní příslušníci člena LMK Hodonín 
- noví členové do 18 let 

 
5.3 Členský  přípěvek ( vstupní poplatek ) platí členové pouze hospodáři 

LMK Hodonín proti podpisu  nebo předsedovi LMK Hodonín .        
Předseda předá členský  přípěvek ( vstupní poplatek ) hospodáři LMK 
Hodonín a předání stvrdí vlastním podpisem 

 
 
5.4 Členem LMK Hodonín se může stát kdokoliv , kdo se ztotožní se 

Stanovami LMK Hodonín . U nezletilých je nutný souhlas zákonného 
zástupce . Přijetí nového člena  se provádí na členské schůzi LMK 
Hodonín v prosinci a členská schůze přijetí nového člena schvaluje . 

 
5.5 V jistých případech může být člen z LMK Hodonín vyloučen . Je to 

možné : 
- z důvodu nezaplacení členských příspěvků do května 
- z důvodu nezájmu o činnost LMK Hodonín 
- z jiného závažného důvodu 
Vyloučení navrhuje Rada LMK Hodonín a schvaluje je členská schůze . 

 
5.6 Člen je povinen vrátit zapůjčený majetek LMK Hodonín z důvodu : 

- vyloučení 
- vlastního zrušení členství 
- na vyzvání Rady LMK Hodonín 
- z jiného důvodu 
Člen je povinen vrátit zapůjčený majetek v dohodnutém termínu , vrácení 
potvrdí podpisem člen rady LMK Hodonín .  V případě , že nemůže 
z jakéhokoliv důvodu majetek LMK Hodonín vrátit , vyrovnání se stává 
předmětem dohody člena s LMK Hodonín . 

 
5.7 Plán údržby letištní plochy  ( plán služeb pravidelného sečení ) a zařízení 

spojených s provozem letiště se provádí každoročně na schůzi v měsíci 
březnu .Údržba zařízení je věcí dohody , naléhavosti a potřeb a zodpovídá 
za ni správce letiště . 

 
5.8 Jestliže je kdokoliv ze členů LMK Hodonín ( kromě hospodáře klubu ) 

pověřen disponovat hotovostní částkou , bude mu tato předána proti 

podpisu hospodářem klubu jako „ stálá záloha „ . Tuto je nutno využívat 
dle dohody a potřeby , vyúčtování je  třeba předávat hospodáři nejpozději 
do konce kalendářního měsíce . 

 
5.9 Jestliže se člen LMK Hodonín zúčastní některého z modelářských sletů ( 

ať již aktivně s modelem nebo pasivně ) je vhodné o této aktivitě vytvořit 
alespoň minimální fotodokumentaci , případně pár řádek popisu , což by 
mohlo být využito pro uveřejnění v kronice LMK Hodonín , na našich 
internetových stránkách nebo jako ukázka činnosti modelářů z LMK 
Hodonín. 

 
5.10 Výchova mládeže v kroužku mládeže LMK Hodonín . 
 Jestliže obec ( město ) poskytne podporu formou adekvátního prostoru 

k činnosti a finanční dotace , zajistí LMK Hodonín vedení kroužku . 
Náplň činnosti by byla obsahem samostatného vnitřního předpisu – 
návazně na dohodu s obcí ( městem ) . 

 
5.11 Nedílnou součástí Stanov LMK Hodonín je i Provozní řád letiště LMK 

Hodonín. 
 
5.12 Změna stanov LMK Hodonín. 
 Změna stanov LMK Hodonín je možná v nezbytně nutných případech 

jednou ročně. Úpravy schvaluje členská schůze LMK Hodonín . 
Schválení musí být nejméně 2/3 hlasů . 

 
Tyto Stanovy LMK Hodonín byly schváleny členskou schůzí 3.4. 2011 a tímto 
dnem vstupují v platnost . 


