
 

 

Usnesení VII. sjezdu Svazu letců české 

republiky z.s. 
Konaného ve dnech dne 20. 11. a 21. 11. 2015  

V Olomouci 
 

Delegáti sjezdu se většinou hlasů usnesli takto: 
 

1) Schválili: 
 

a) Zprávu předsedy genmjr. Ing. Jiřího Kubaly 

b) Zprávu Kontrolní komise  

c) Úpravu a doplnění Stanov Svazu letců ČR a OŘ. 

d) Zprávu o finančním hospodaření. 

e) Všechny úkony a rozhodnutí přijaté od Mimořádného sjezdu SLČR 

konaného dne 25. 9. 2014 do 21. 11. 2015 a tyto přebírá v souladu s  

ust. §  127  OZ. Toto ustanovení musí být zveřejněno na webových 

stránkách SLČR.   

 

2) Vzali na vědomí návrh Smlouvy o sdružení. 

 

3) Zvolili 
 

a) Nové Předsednictvo Svazu letců ve složení: Janda, Macura, Kubala, 

Pelčák, Kopačka, Mihule, Macháček, Kolář, Majerová 

b) Kontrolní komisi ve složení: Jarešová, JUDr. Pešek, Krause. 

. 

 

4) Předsednictvo SL zvolilo: 

 

a) Předsedou SLČR:. generálmajora v.v. Ing. Jiřího Kubalu. 

b) Prvním místopředsedou SLČR: plk v.v. Ing.  Oldřicha Pelčáka. 

c) Místopředsedou SLČR: plk. v.v. Ing. Jiřího Macuru. 

 

 



 

5) Kontrolní komise SL zvolila 

 

Předsedou KKSL: JUDr. Josefa Peška. 

 

6) Ukládají 

 

I. Předsednictvu: 

 

a) Projednat všechny připomínky a podněty přednesené delegáty a 

využít je pro další zkvalitnění práce Svazu letců ČR. Nepřednesené 

příspěvky, však písemně doložené, projednat s CVSL a po jeho 

souhlasu závěry publikovat ve Zpravodaji. 

b) Seznámit své členy s upravenými Stanovami a OŘ. 

c) Dokončit transformaci organizačního uspořádání SLČR  

do 31. 3. 2016.  

d) Kontrolovat plnění cílů a poslání Svazu letců ČR nejméně 2x ročně  

v rozsahu určeném Stanovami a OŘ. 

e) Navázat faktickou, formální i neformální spolupráci se všemi 

organizacemi veteránů s cílem uplatňovat tlak na představitele státu, 

armády a ostatních složek ozbrojených sil ČR k zachování obrany a 

hodnot i životních podmínek. 

f) Podat návrh změny zápisu  Svazu letců ČR do veřejného rejstříku 

spolků do 31. 12. 2015. 

g) Uzavřít Smlouvu o sdružení se sdruženými spolky do 31. 1. 2016 a 

tyto nechat následně založit do spisu čj. L 4717 u Městského soudu 

v Praze.  

h) Schválenou úpravu Stanov a OŘ v kopiích předat všem členům 

CVSL, zveřejnit ve Zpravodaji SL a na webových stránkách SLČR. 

ch) Schválenou úpravu Stanov rozpracovat do návrhu Organizačního 

řádu SL, Jednacího řádu CVSL, PSL, KKSL a Směrnic pro 

hospodaření.  

i) Úplná znění uvedených dokumentů předložit CVSL k zajištění 

realizace. 

j)  Podat Městskému soudu v Praze návrh na výmaz pobočných spolků, 

které již byly registrovány jako spolky na základě Usnesení hlavního 

spolku, pojednaného CVSL a schváleného PSL do 30. 4. 2016. 



 

 

 

 

 

 

II. CVSL: 

 

a) Zajistit v souladu se Smlouvou o sdružení plnění závěrů sjezdu ve 

sdružených spolcích a podle úplného znění dokumentů u pobočných 

spolků.  

b) Projednávat rozhodující návrhy na usnesení PSL, vydávat k nim svá 

stanoviska, doporučení a podněty.  

 

III. Kontrolní komisi: 

 

a) Schválené úplné znění Stanov rozpracovat do návrhu Jednacího řádu 

KK SL a po jeho projednání v CVSL a schválení PSL zveřejnit ve 

Zpravodaji a na webových stránkách SLČR. 

 

IV. Členské základně: 

 

a) Získávat další členy Svazu letců ČR. 

b) Podle rozhodnutí členské základny požádat o registraci jako spolek 

ty odbočky, které se tak rozhodly, ale ještě nebyly soudy registrovány, 

nejpozději do 31. 3. 2016. 

c) Pečovat o památníky a pamětní desky padlých letců a letců 

zahynulých při výkonu svého povolání. 

d) Nadále plně spolupracovat s orgány místní i státní správy, vojenské 

správy a útvary podle jejich místní příslušnosti. 

e) Usilovat o záchranu historických materiálů o letectví, letcích a jejich 

osudech.  

  

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů oprávněných delegátů. 

 

 

           


