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Za předsednictvo KleM ČR přítomni: 

Předseda:  Ing. Petr Cejnar   

Místopředseda: Tomáš Ciniburk   

Členové:   Ing. Tomáš Bartovský  

   Ing. Jan Vosejpka   

   Ing. Ivo Kornatovský   

   Ing. Vladislav Plichta   

   Mgr. Jan Čihák   

SMČR:   -- 
Hosté:   -- 
 
Program jednání: 
 
1/ Kontrola úkolů – Ing. Petr Cejnar: 

ÚKOL č. 1/1: 

Jmenovaní trenéři předloží návrhy na složení jednotlivých komisí k odsouhlasení předsednictvu KLeM ČR 
v rozdělení podle odpovědnosti za jednotlivé kategorie. 

Zodpovídá. Šéftrenéři a  Ing. Jan Vosejpka 

splněno/nesplněno/opatření – do příštího zasedání  28.05. 2018 odpovídá Ing. Jan Vosejpka 

Tomáš Ciniburk, Ing. Petr Cejnar, Ing. Jan Vosejpka – formulovali stanovení pravidel pro reprezentaci 

ÚKOL č. 2/1: 

Na www stránkách a dokumentech KLeM ČR upravit adresáře a spojení na jednotlivé členy 
předsednictva a šéftrenéry.  

Zodpovídá: Ing. Tomáš Bartovský a Ing. Vladislav Plichta 

splněno/nesplněno/opatření – splněno za předsednictvo - dopracovat po stanovení šéftrenérů – 
zveřejní Tomáš Ciniburk po dodání seznamu šéftrenérů – dodá – Ing. Jan Vosejpka –  

Nutné ustanovit  šéftrenéra volných modelů – Ing. Chudoba odmítl zastávat funkci! 

ÚKOL č.3/1: 

Informovat jednotlivé pořadatele o úkolu předložení propozic MČR do 15. 4. a zúčastnit se projednání a 
proškolení dne 21. 4. 2018 v Hradci Králové, TJ Slávia, začátek 12,30 hod. Pozvat šéftrenéry a případné 
trenéry na stejný termín k proškolení. Informovat lektory o možné účasti na jednání – získání 
prodloužení kvalifikace.  

Zodpovídá: Mgr. Jan Čihák 

splněno/nesplněno/opatření 
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2/ Informace z jednání předsednictva SMČR – Ing. Petr Cejnar 
14.5.2018 v 16:00 je zasedání na SMČR 

1. téma inovace organizace 
2. evidence členů SMČR  
3. zúčastní se Tomáš Ciniburk, Ing. Tomáš Bartovský 

-Dosud nejsou známy finanční toky ministerstvo – SMČR. 
 
3/Příprava a zajištění mezinárodních soutěží – Ing. Jan Vosejpka 
Ing. Petr Cejnar – Ing. Jan Vosejpka uvědomí všechny team managery – mají odpovědnost za termínové 
provedení a zaslání přihlášek, zaplacení startovného, včas nahlásit na SMČR a ověřit placení na SMČR, ( 
včas přihlášky, včas placení etc. ) 
Ing. Petr Cejnar – SMČR nehradí bankety a osoby navíc - mimo nominované soutěžící a oficiální 
pomocníky   – pokud tyto náklady  chtějí uhradit prostřednictvím SMČR k pořadateli, musí svazu uhradit 
předem !!! 
Ing. Petr Cejnar – předsednictvo souhlasí s konáním MS F3B v r. 2019 – pořádá RC LMK Brno v Jeseníku 
 
4/ Organizační a finanční zajištění mistrovství republiky 2018 – Ing. Petr Cejnar, Mgr. Jan Čihák 
Předsednictvo rozhodlo na základě informace Mgr. Jana Čiháka o nepřidělení finančních prostředků pro 
ty pořadatele, kteří nepředložili propozice ke konání mistrovství ČR a ani se nezúčastnili projednávání 
pořádání mistrovství při zasedání předsednictva  KLeM ČR . 
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Kategorie Termín  Klub Věk.kat Schválená dotace poznámka

F3P 31.3.2018 AST Hodonín S 0 nepožadovali dotaci

F3A 28.4.2018 MK Chrudim S 8 000

F4C,F4H 2.-3.6.2018 LMK Třebíč S 8 000

F1D 9.-10.6.2018 LMK Plasy S 10 000

F3J 16.-17.6.2018 MK Náchod S+J 15 000

F5D 16.-17.6.2018 AMC Blatná S 8 000

F3D 16.-17.6.2018 AMC Blatná S 6 000

F5J 30.6.-1.7.2018 MK Severka S 10 000

F4B, SUM 6.-8.7.2018 LMK Varnsdorf S 0 nepředložili propozice, neúčast na projednání -  bez dotace

F3B 14.-15.7.2018 LMK RC Brno S 0 nepředložili propozice, neúčast na projednání -  bez dotace

F3K 14.-15.7.2018 LMK Lomnice S 6 000

F2A,F2B,UR20,UR25 8.-9.2018 MK Hradec Králové S 8 000

F3U 15.9.2018 MK RC Manie S 6 000

F1E 22.9.2018 LMK Litovel S 0 nepředložili propozice, neúčast na projednání -  bez dotace

F3F 29.9.2018 LMK Litomyšl S 7 000

F1A,F1B,F1C 13.10.2018 MK Klánovice S+J 15 000

F1H,F1G,F1J 3.11.2018 LMK Kroměříž S 5 000

F3M 5.-7.7.2018 LMK Čmelák Holešov 0 pozdní předložení, neúčast na projednání – bez dotace

celkem dotace za mezinárodní kategorie 112 000

Kategorie Termín  Klub Věk.kat Schválená dotace poznámka

RCEA 31.3.2018 AST Hodonín S 0

P3, A6, F1N 2. - 3.6.2018 BVL S 6 000

UR 20, UŠ 16.6.2018 Model klub HK Mládež 18 000

RCEN 20.7.2018 LMK Bechyně S 6 000

RCV2 18.8.2018 LMK Česká Třebová S+J 12 000

RCEV 25.-26.8.2018 LMK Ikarus S 8 000

RCEO 1.9.2018 MK Uničov S 0 nepředložili propozice, neúčast na projednání – bez dotace 

RCVM 8.9.2018 LMK Třebíč S 4 000

RCA 8.9.2018 RC Ústí n L S 6 000

H,A3,P30,F1H,F1G 22.9.2018 MK Dražice Mládež 20 000

RCVS 22.9.2018 Junior Ústí n Orl S+J 12 000

A3,H,P30 4.11.2018 MoK Hranice S 0 nepředložili propozice, neúčast na projednání 

celkem dotace za národní kategorie 92 000

celkem dotace za mistovství ČR v roce 2018 204 000 0

Dotace pro MČR pro rok 2018 - schválené dne 21.4.2018 (v CZK)

Mezinárodní kategorie

Národní kategorie
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5/ Finanční zajištění reprezentace 2018 - Ing. Petr Cejnar 
 

 
6/ Podklady pro jednání CIAM FAI – Ing. Tomáš Bartovský 
návrh na medaile pro Z. Malinu – F3D ( byla na FAI zaslána žádost o diplom Alfonse Penauda pro Zdeňka  
Malinu)  
 
7/Rozpočet předsednictva KLeMČR na rok 2018 – Ing. Petr Cejnar, JZE 
Rozpočet pro SMČR a KLeM ČR nebyl do termínu zasedání předsednictva stanoven. 
 
 
 
 
 

Dotace na MS a ME 2018
Kategorie Termín Místo konání Návrh KLeM

KLeM

F 1ABC 23.7.-30.7. Szentes Maďarsko

F1A,B,P jun 6.8.-10.8. Pazardzik , Bulharsko

F1E 26.8-31.8. Martin Slovensko

F3A 19.7.28.7. Grandrieu Belgie

F3K 8.7-14.7. Martin Slovensko

F5J 19.8.-25.8. Dupnitsa Bulhgarsko

KLeM

F1D 19.3.-22.3. West Baden USA 0

F2A,B,C,D. 14.7.-19.7. Landres Francie

F4C,H 5.7.14.7 Meiringen Švýcarsko

F5B,D 21.7.-27.7. Takikawa Japonsko

F3J 22.7.-28.7 Brasov, Rumunsko 

F3F 7.10.-13.10. Rugen Arkona, Německo 

F3U 1.11.- 4.11. Shenzhen Čína 0

KLeM

Schváleno 21.4.2018 předsednictvem KLeM ČR

Mistrovství 

Evropy

160 000

150 000

100 000

80 000

50 000

80 000

Mistrovství 

světa

120 000

250 000

300 000

180 000

90 000

1 560 000
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8/Různé  -  členové předsednictva 
a/ Všichni členové předsednictva souhlasí se zveřejněním údajů o své osobě. 
b/ Návrh za změnu textu a vysvětlení použití číselného označení modelů  
5.3.2 Mezinárodní licence je doklad, který opravňuje držitele k účasti na mezinárodních soutěžích 
pořádaných pod patronací FAI. Na tomto dokladu je uvedeno, kromě dalších údajů také: Osobní číslo FAI 
(FAI ID) přidělené systémem FAI při prvním záznamu osoby do databáze FAI a evidenční číslo Aeroklubu 
ČR (NAC Licence No.), které přiděluje SMČR při první žádosti osoby o přidělení mezinárodní licence. 
Osobní číslo FAI (FAI ID) je šestimístné (dříve přidělovaná jsou pětimístná), evidenční číslo Aeroklubu ČR 
(NAC Licence No.) je čtyřmístné, u modelářů začínající jedničkou. 
5.3.3 Soutěžící je povinen označit všechny svoje soutěžní modely s výjimkou halových modelů a všech 
kategorií maket buď číslem sportovní licence SMČR, osobním číslem FAI nebo evidenčním číslem 
Aeroklubu ČR. Před číslem musí být na modelu vždy i označení státu, tj. třípísmenová olympijská zkratka 
CZE. Na všech mezinárodních soutěžích zařazených do kalendáře FAI (i v ČR) musí být na modelu použito 
osobní číslo FAI nebo evidenční číslo Aeroklubu ČR.  

Na modelu nesmí být jiné číslo sportovní licence, které by se vztahovalo k jiné osobě než je soutěžící. 
Použité označení modelu musí být soutěžící schopen doložit buď platným průkazem SMČR, platným 
průkazem sportovní licence FAI, nebo odkazem na databázi licencí FAI. 

 
c/ F3M, RCAS – Na žádost Ing. Vladislava Plichty bylo odsouhlaseno konání MČR v kategorii F3M a RCAS .  
Bez nároku na příspěvek. MČR nahradí soutěž č. 477 z kalendáře KLeM ČR  2018 .  
 
 
9/Úkoly 
 
Úkol č.1/2 
Rozpočet předsednictva KLeMČR na rok 2018  - informaci na příštím zasedání předloží  Ing. Petr Cejnar 
 
ÚKOL č. 2/2: 
zajistit šéftrenéra pro kategorii volného letu – Ing. Petr Cejnar, Ing. Jan Vosejpka, Mgr. Jan Čihák 
 
 
Odpolední část jednání: 
 
10/Instruktáž pořadatelů mezinárodních soutěží a mistrovství republiky a instruktáž šéftrenérů a 
trenérů 
Mgr. Jan Čihák – představil MČR všech kategorií, shrnul stav příprav, propozice od pořadatelů, jaké 
náležitosti to má mít. Pořadatelem je vždy SMČR a pořádajícím klubem je příslušný klub, datum, místo 
konání, kategorie lokalita létání, zmínit pravidla, jury, ředitel soutěže, rozhodčí, případně ubytování, výše 
startovného, vyhlášení vítězů, kontakty na pořadatele, program závodu, případně ubytování…etc. Shrnul 
stav, co a jak bylo, po drobných korekcích vše OK – není zásadní problém. 
Tomáš Ciniburk – představil to, jak se mají posílat propozice, tak aby se dostaly do kalendáře modelářů, 
totéž se bude dělat s výsledky. Tím se zveřejní všechny propozice a výsledky v kalendáři akcí KleM ČR. 
Ing. Petr Cejnar – upozornil, nutnost  mít výsledky, abychom byli schopni dokladovat sportovce a 
závodníky, členy KLeM ČR pro orgány poskytující finanční dotace.  
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Ing. Petr Cejnar – finance – představil podpory jednotlivým mistrovstvím. Viz. výše. 
 
Ing. Jan Vosejpka – výjezdy na mezinárodní soutěže 2018, trenéři dostanou informace o termínech, co 
kdy musí trenér a šéftrenér vykonat, tak aby reprezentace fungovaly.  
 
Termínový kalendář KLeMČR pro běžný rok: 
 

Do kdy kdo co Komu nebo kam 

5.1. Trenéři 
reprezentace 

Nahlášení nominačních kritérií pro 
reprezentaci v následujícím roce 

KLeMČR – Jan Vosejpka 

5.1. Šéftrenéři Odeslání žebříčků za uplynulý rok KLeMČR – Jan Vosejpka 

15.1 Trenéři 
reprezentace, 
Šéftrenéři 

Nahlášení reprezentačního družstva pro 
stávající rok (3 reprezentanti + 3 
náhradníci). Upřesnění nebo změny 
nahlášené reprezentace z října 

SMČR – Jan Žemlička, KLeMČR 
– Jan Vosejpka 

30.9. Trenéři, 
Šéftrenéři 

Uzávěrka návrhů změn ve Sportovním 
řádu 

KLeMČR – Tomáš Ciniburk 

15.10. Náčelníci 
klubů 

Uzávěrka přihlášek soutěží pro následující 
rok (veřejné, mistrovství ČR i 
mezinárodní) 
 

KLeMČR - online přihlášky, 
Ing. Bartovský 

15.10. Trenéři 
reprezentace, 
šéftrenéři 

Nahlášení širší reprezentace pro 
následující rok (6 osob) 

SMČR – Jan Žemlička, KLeMČR 
– Jan Vosejpka 

31.12. Náčelníci 
klubů 

Zaslání evidenčních karet a zaplacení 
členských příspěvků na následující rok 

SMČR – Jan Žemlička 

 
Ing. Jan Vosejpka zmínil dokument práva a povinnosti trenérů a šéftrenérů. Team manager, který šéfuje 
danému výjezdu na MS nebo ME je zodpovědný za včasné přihlášení a včasnou přípravu přihlášek na 
danou akci, včetně žádosti na předsedu SMČR o úhradu startovného. 
Ing. Petr Cejnar – emailová komunikační adresa na SMČR je predseda@svazmodelaru.cz. Tu používejte 
ke komunikaci, i ohledně FAI licencí, úhrady výjezdů atd. 
Ing. Petr Cejnar – představil reprezentační týmy, resp. financování výjezdů (startovné, případně 
cestovné, stravné etc.). 
Ing. Petr Cejnar – vysvětlil problém licencí česká FAI a FAI ID – viz. bod 10/ tohoto zápisu. 
Ing. Tomáš Bartovský doplnil – vysvětlil že CZE-1156 např. používá Aeroklub ČR a tudíž se ho nelze 
zbavit. Ale stačí používat FAI ID ve tvaru CZE 12345 nebo CZE 123456. 
 
11/Diskuse 
Ing. Petr Cejnar otevřel diskuzi. 
Tomáš Ciniburk upřesnil vše kolem komunikace o platbách a vyřízení FAI licencí. 
Ing. Petr Cejnar upozornil, kde se najdou formuláře pro žádosti o poskytnutí podpory na akce od SMČR. 
Ing. Petr Cejnar téma změny pravidel, jde řeč, že je v pravidlech kvanta chyb, doporučuji Tomáš Ciniburk 
a šéftrenérům, aby se podívali na pravidla a vylepšili, případně odstranili nesmysly.  
Do 30.9.2018 prosím zúčastněné, aby na předsednictvo poslali chyby, co najdou, tak aby to bylo OK. 
Pravidla jsou jasná, trenér iniciuje změny dané kategorie směrem k předsednictvu. 

mailto:predseda@svazmodelaru.cz
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Tomáš Ciniburk vyzval pořadatele, aby posílali výsledky a články o proběhlém mistrovství, tak, aby mohli 
být zveřejněny na stránkách KLeM ČR. 
Ing. Petr Cejnar – trička KLeM ČR – uvažuje se o možnosti je zakoupit. Předsednictvo SMČR projedná a 
sdělí i možnosti zakoupení triček dalším zájemcům. Reprezentanti a schválení pomocníci dostávají á 1ks 
zdarma.  
Tomáš Ciniburk – od 25.5.2018 bude GDPR – je odhlasováno za předsednictvo, že mohou být informace 
o osobách včetně fotografiích. Bude tedy rozšířeno o trenéry a šéftrenéry. To ale nelze tak jednoduše, 
možná se bude muset podepisovat souhlas každého člena? Systém bude projednán na jednání 
předsednictva SMČR. 
 
Ing. Petr Cejnar vysvětlil stav pojištění členů na akcích pořádaných SMČR, nebo na akcích kam členové 
SMČR vyjeli.  
 
Dotaz na makety. Máme jen tři soutěže a jen jeden pilot měl tři soutěže. Žebříček má tedy jen jednoho 
pilota? Ano je to tak je to dle pravidel. Ale celkový žebříček mohou tvořit i soutěžící i jen s jednou 
soutěží. Alespoň je ucelený přehled. Předsednictvo souhlasí s uceleným přehledem. 
 
Dotazy z fóra: 
Dotace a vyúčtování? 
Dotace na MČR se předem nedávají, ale po skončení akce pořadatel vypracuje vyúčtování a to bude 
hrazeno do výše předem schválené dotace. Viz návod na stránkách KLeM. 
 
Kdo je majitelem klubu? 
Majitelem není nikdo, statutárním zástupcem je předseda daného klubu. Pobočný spolek je členem 
hlavního spolku tedy SMČR. Pokud by se dělil nějaký majetek, musí se vypořádat v souladu se stanovami. 
 
Šéftrenéři budou přítomni při rozdělování dotací? 
Ne nelze, není nikdy jasné kolik stát dá a operativně se rozděluje rozpočet v rámci předsednictva 
s ohledem na minulé výsledky a současné potřeby. Nedílnou součástí je zapojení juniorů do dané 
kategorie, což se pozitivně zohledňuje. 
 
 
zapsal: Ing. Vladislav Plichta (21.4.2018 ) 
 
 


