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ZÁPIS z jednání řádné konference KLeM ČR  
 konané dne 8. února 2014 v Hradci Králové 
 v zasedací místnosti sportovní haly Slavia 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prezentaci prováděl Mgr. Miroslav Navrátil od 9,30 hod do 10,00 hod, kdy Ing. Tomáš Bartovský 
konferenci oficiálně zahájil.  
Konstatoval, že je přítomno pouze 80 delegátů ze 418 možných a z toho důvodu není konference usnášení 
schopná. Seznámil přítomné se zněním Stanov SMČR, podle kterých je možné konferenci zrušit a 
vyhlásit nový termín pro jednání.  
Potom vyhlásil začátek náhradní konference s posunutím o 30 minut a konference byla usnášení schopná, 
i když počet přítomných delegátů nedosahoval nadpolovičního počtu pozvaných delegátů. 

1. ZAHÁJENÍ 

Konferenci zahájil a řídil Ing. Tomáš Bartovský. 
Seznámení s pracovním předsednictvem: Ing. Petr Cejnar, předseda KLeM ČR, Ing. Jan Vosejpka, 
člen předsednictva KLeM ČR (zápis), Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR. 
Schválení náhradní konference - hlasování, nikdo nebyl proti. 

 
2. PROGRAM KONFERENCE A VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ 
Ing. Bartovský seznamuje delegáty s programem konference a navrhuje, aby:  
mandátová komise pracovala ve složení: Ing. Jiří Pavlíček, LMK Hradec Králové 
      Jan Sedláček, LMK Praha 5 RCK RC Modely 
      Zdeněk Nespěchal 
návrhová a volební komise pracovala ve složení:  Jaroslav Vosáhlo, LMK Pečky, člen předsednictva 
       Jaroslav Urbánek, LMK Chrudim 
       Ing. Petr Matura, LMK Praha 4 
zápis z konference ověřuje: Karel Koudelka, místopředseda SMČR   

Delegáti neměli žádný doplňující návrh k programu ani připomínky ke složení komisí.  
Program konference, složení mandátové komise i návrhové a volební komise i ověřovatel zápisu byl 
schválen. 
Potom Ing. Bartovský seznámil delegáty s návrhem odstupujícího předsednictva, aby nové předsednictvo 
pracovalo jako dosud ve složení předseda, místopředseda a pět členů předsednictva. Schváleno 
jednomyslně. 

Dále seznámil delegáty se způsobem volby a s tím, že doplnění dalších kandidátů na volební lístek je 
možné provést pouze s jejich souhlasem. Návrh může podat každý delegát s hlasovacím právem nejdéle 
do 12,20 hod. předsedovi návrhové a volební komise. 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Předseda a členové odstupujícího předsednictva přednesli zprávu o činnosti za uplynulé čtyřleté funkční 
období: 
Ing. Petr Cejnar: V úvodu seznámil delegáty s hlavními úkoly pro následující období, která čeká svaz 
modelářů. Poukázal na nový občanský zákoník, nutnost transformace organizace do nových podmínek 
odpovídajících novým zákonům, včetně zpracování nových stanov, dle kterých se budou moci jednotlivé 
kluby rozhodnout o dalším svém působení. 
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Jako další úkol vyzdvihl nutnost i nadále jednat s orgány státní správy o provozu modelů letadel podle 
sportovních pravidel FAI a v návaznosti na požadavek zajištění bezpečnosti ve vzdušném prostoru ovšem 
bez omezení, která by byla v rozporu s podmínkami zákonných norem. 
V dalším hodnocení činnosti předsednictva poukázal na požadavek snižování administrativní náročnosti, 
čímž došlo k zrušení některých duplicitních činností, pro zlepšení komunikace se členy a veřejností byla 
zavedena agenda „Dotazy a odpovědi“ na www stránkách. Hovořil o stavu členské základny, zhodnotil 
vývoj členské základny, činnost pořadatelů mezinárodních soutěží a pořadatelů mistrovství ČR. Zmínil se 
v způsobu rozdělování a přidělování finančních prostředků jak na reprezentaci, tak na MČR. Následně 
zhodnotil úspěchy reprezentace na MS a ME. Část hodnocení byla též věnována práci s mládeží. V 
závěru poděkoval odstupujícímu představenstvu za jeho činnost. 
Lumír Apeltauer: největším úspěchem bylo pořádání MČR mládeže – žáků i juniorů – na jednom místě. 
Spolupráce s pořadateli při zajišťování MČR mládeže. Snižuje se zájem o Korespondenční soutěž. Pomoc 
vedoucím modelářů při Domech dětí tak, aby mohli být trenéry dle požadavků Školského zákona.  
Ing. Tomáš Bartovský: zpracovával každoročně kalendář soutěží v papírové i internetové podobě. 
Spravuje internetové stránky a zveřejňuje další stránky dle podkladů a požadavků předsednictva. 
Pravidelně překládal obecnou část Sportovního řádu FAI a svazek RC větroňů, redakčně upravuje i další 
svazky. Jako delegát ČR v CIAM FAI se zúčastňuje jednou ročně plenárních zasedání CIAM FAI. Byl 
zvolen předsedou Subkomise radiem řízených větroňů a jako člen předsednictva CIAM se zúčastňuje 
zasedání tohoto předsednictva, kde se podařilo prosadit Mistrovství světa a kontinentů v kategoriích F3B, 
F3J, K3K a F3F. Jako člen jury se účastní řady mistrovských a mezinárodních soutěží. 
Ing. Jiří Havel: Pracoval jako tiskový mluvčí KLeM ČR, předkládal a redigoval články do médií a 
modelářských časopisů. Bohužel musel většinu zveřejňovaných článků i sám napsat. Ne vždy je možné 
články zveřejňované o SMČR a KLeM ČR ovlivnit, záleží na ochotě a přístupu soukromých vydavatelů. 
Obhospodařoval dotazovnu na stránkách KLeM ČR.    
Jaroslav Vosáhlo: měl na starosti Sportovní řád ČR, téměř po celé období existence SMČR, za tu dobu 
se rozrostl z 23 kategorií a 85 stránek na 37 kategorií na 211 stránkách. Je důležité, aby pravidla každé 
kategorie byla kompletní a bez odkazů na jiné kategorie. Vedl evidenci rozhodčích a potvrzoval 
kvalifikaci rozhodčích do průkazů. Staral se také o adresář funkcionářů KLeM ČR, obsahující kontakty 
na členy odborných komisí, mezinárodní rozhodčí a lektory. Další oblastí jeho práce bylo shromažďování 
žebříčků od trenérů a jejich úprava pro potřeby zveřejnění. Dnešní elektronická komunikace je výhodou, 
umožňuje zveřejnit i formát A3 a mnoho dalších zajímavých údajů o výkonech. Není spokojen 
s požadavkem na vypuštění nadbytečných údajů z žebříčků od předsedy KLeM ČR. Nepodařilo se 
pokračovat ve vydávání informačního občasníku Zpravodaj.  
Ing. Jan Vosejpka: (z časových důvodů byla přednesena až po obědě) v evidenci rekordů došlo pouze 
k jednomu zápisu nového rekordu. Získával od reprezentačních trenérů poklady pro návrh nominačních 
kritérií, složení reprezentačních družstev a výsledky výjezdů reprezentace na MS, ME, které jsou 
následně zveřejňovány na stránkách KLeM ČR. Kontroloval propozice mezinárodních soutěží.  
 

4. PŘESTÁVKA NA OBĚD  

5. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 
Zprávu o počtu přítomných podával předseda mandátové komise Ing. Jiří Pavlíček: 

Z celkového počtu 278 klubů a 4173 členů SMČR s leteckomodelářskou odborností bylo možné podle 
stanoveného klíče 1 delegát na každých 15 členů přihlásit celkem 418 delegátů. 

Na konferenci se přihlásilo 44 klubů, tj. 15,8 % z celkového počtu klubů. 
Celkem bylo přihlášeno 83 delegátů, tj. 19,9 % z celkového počtu možných delegátů. 

Přijelo celkem 80 přihlášených delegátů, tj. 96 % přihlášených a 19,1 % z možných delegátů.  
Protože na konferenci nepřijelo víc jak 50% možných delegátů, byla konference zrušena a Ing. Bartovský 
vyhlásil náhradní konferenci s posunutím jejího zahájení o 30 minut. 
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Potom byla konstatována skutečnost, že náhradní konference je schopna se usnášet se stávajícím počtem 
delegátů 
Celkový počet delegátů na konferenci s hlasovacím právem je 80. 
Není přítomen žádný delegát bez hlasovacího práva. 
 

6. SEZNÁMENÍ S NÁVRHEM KANDIDÁTŮ NA VOLENÉ FUNKCE 
Předseda návrhové a volební komise Jaroslav Vosáhlo seznámil se všemi navrženými kandidáty na 
čtyřleté funkční období: 
a) kandidát na předsedu KLeM ČR:   Ing. Petr Cejnar LMK Týnec n. Sázavou 

b) kandidát na místopředsedu KLeM ČR:  p. Jindřich Samek  LMK Svitavy 
Vzhledem k nepřítomnosti Jindřicha Samka z důvodu nemoci bylo hlasováno o jeho kandidatuře. 

Hlasování o možnosti kandidovat v nepřítomnosti: pro: většina, proti 5, zdržel 1 
c) kandidáti na členy předsednictva KLeM ČR:  

 1.  p. Lumír Apeltauer   - MK č. 14 Černošice  
 2.  Ing. Tomáš Bartovský  - LMK č. 416 Praha 6 ČSA 
 3. Tomáš Ciniburk  - LMK č. 156 Praha 5 LMK Zličín 
 4. Bc.  Ondřej Krucký  - LMK č. 74 Praha 4 
 5.  Ing. Jan Vosejpka  - LMK č. 50 BVL Plzeň 
Všichni kandidáti museli prohlásit, že souhlasí se zapsáním na volební lístek i způsobem volby.  

 

7. DISKUZE 
Řídil Ing. Bartovský podle písemných přihlášek 
- Ing. Bartovský - předání diplomu Paula Tissandiera uděleného Mezinárodní federací leteckých sportů 
Miroslavu Navrátilovi, předsedovi SMČR za jeho dlouholetou práci ve prospěch sportovního  a diplomu 
FAI, který Mezinárodní federace leteckých sportů  udělila Svazu modelářů ČR za významný přínos 
k rozvoji letectví. 
- Ing. Bartovský, LMK Praha 6 ČSA – informace o mezinárodních licencích a povinnou registraci licencí 
na stránkách FAI, tamtéž možnost ověření platnosti mezinárodní licence podle jména – pro pořadatele 
mezinárodních soutěží. 

- Alois Hrabáček, LMK Česká Třebová – pojištění členů svazu na mezinárodních soutěžích, vysvětlení 
Miroslav Navrátil – vztahuje se na reprezentanty na mistrovství světa nebo Evropy, kam je vysílán 
Svazem. Probíhají jednání s pojišťovnou o rozšíření pojistky.  
- ing. Ivan Hořejší, LMK Plzeň jižní sekce – kategorie F5, nominace na trenéra kat. F5 – jak by vypadala 
práce, pokud by byl jmenován. Vize: sestavení komise, pravidelné scházení komise, udržování pravidel, 
kolektivní rozhodování. 

- Vojtěch Zima, MoK Aeroklub Hranice – repre, nominace – každý by měl dostat nominační dekret. 
- vystoupení předsedy SMČR Miroslava Navrátila. Bude nová pojistná smlouva. Přehled pojistných 
událostí. Podmínky plnění pojistné události. Financování SMČR. 
- Daniel Rössler, LMK Choceň - navrhuje zveřejňování výsledků, propozic i diskuzních fór na webu 
KLeM ČR. 
- Pavel Fencl, LMK Řež – budoucnost maket, úskalí reprezentace, kritika financování reprezentace ze 
strany státu. 
- Petr Cejnar, předseda KLeM ČR – na téma bezpečnost létání v ČR, nejsou zatím žádná legislativní 
omezení, na rozdíl od okolních států. 
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- Miroslav Navrátil, předseda SMČR – poděkování stávajícímu předsednictvu a trenérům. Zejména 
Petrovi Cejnarovi za časově náročná jednání na ministerstvech a v parlamentu. 
- Jindřich Krčmář, LMK Litomyšl – obecně o modelářství, mládeži a vhodných kategoriích pro mládež. 
Je modelařina sport? Kategorie RCH special, F3K.  
 

8. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSEDNICTVA O ČINNOSTI 
Řídící konference Ing. Tomáš Bartovský dal hlasovat o schválení přednesené zprávy předsednictva o 
činnosti. Pro: většina, proti 1, zdržel se 0. 
 

9. VOLBA PŘEDSEDNICTVA KLeM ČR  
Řídil předseda návrhové a volební komise Jaroslav Vosáhlo. Nejdřív podal informace o způsobu voleb: 

a) Způsob volby 

 Volby členů předsednictva, místopředsedy a předsedy KLeM ČR i kandidáta do kontrolní komise 
SMČR jsou podle Stanov SMČR tajné. 

 Každý delegát s hlasovacím právem obdržel tři hlasovací lístky (na volbu předsedy, volbu 
místopředsedy, volbu členů předsednictva s uvedenými jmény dosud přihlášených kandidátů. 

 Na hlasovacích lístcích je místo pro doplnění kandidátů, kteří byli navrženi na místě. Doplňování 
je možné pouze v prvním kole voleb. Doplněný kandidát musí souhlasit s doplněním na volební 
lístek, jinak není považován za kandidáta. 

 Hlasovací lístek je možno upravit škrtnutím jména kteréhokoliv kandidáta nebo doplněním jména 
nového kandidáta, který s doplněním souhlasí, ale počet nepřeškrtnutých jmen kandidátů na 
hlasovacím lístku nesmí být vyšší než jeden v případě volby předsedy a místopředsedy, nebo vyšší 
než pět v případě volby členů předsednictva. Hlasovací lístek s vyšším počtem nepřeškrtnutých 
jmen kandidátů je neplatný. 

b) Volba předsedy KLeM ČR 

 Předsedou je zvolen kandidát, který získal v 1. kole voleb více než 50% odevzdaných hlasů. 

 Pokud je 1. kolo neúspěšné, tzn. že nikdo z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, koná se druhé 
kolo voleb, do něhož postupují 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Zvítězí kandidát s vyšším 
počtem hlasů odevzdaných ve 2. kole. 

 Neúspěšný kandidát na předsedu může kandidovat na místopředsedu, nebo na člena 
předsednictva. 

c) Volba místopředsedy KLeM ČR 

 Místopředsedou je zvolen kandidát, který získá v 1. kole voleb více než 50% odevzdaných hlasů. 

 Pokud je 1. kolo neúspěšné, tzn. že nikdo z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, koná se druhé 
kolo voleb, do kterého postupují 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Zvítězí kandidát s vyšším 
počtem hlasů odevzdaných ve 2. kole. 

 Neúspěšný kandidát na místopředsedu může kandidovat na člena předsednictva. 

d) Volba členů předsednictva KLeM ČR  

 U kandidátů do předsednictva je nutné škrtat tak, aby na volebním lístku zůstalo nejvíce 5 jmen 
kandidátů (lístky se jmény 6 a více kandidátů jsou neplatné). 

 U návrhů na kandidáta člena kontrolní komise SMČR je nutné škrtat tak, aby na volebním lístku 
zůstalo nejvíce jedno jméno kandidáta (lístky se jmény dvou a více kandidátů jsou neplatné). 
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 Do předsednictva je zvolen kandidát, který obdrží více než 50% odevzdaných hlasů delegátů. 

 Kandidáti, kteří dostali méně než 50% odevzdaných hlasů a více než 1 hlas, postupují do druhého 
kola.  

 Ve druhém kole voleb rozhoduje absolutní pořadí získaných hlasů (procentuální hranice není 
stanovena). 

 Z druhého kola je zvolen takový počet kandidátů, aby celkový počet členů předsednictva (mimo 
předsedy a místopředsedy) byl 5. 

 Pro výpočet 50 % hlasů se uvažuje počet odevzdaných hlasovacích lístků  

e)  Oznámení výsledků voleb:  
 Předseda KLeM ČR 
  za předsedu byl zvolen: Ing. Petr Cejnar   67  hlasy, t. j.  83,75  % 

 Místopředseda KLeM ČR 
  za místopředsedu byl zvolen: Jindřich Samek 60   hlasy, t. j.   76,92  % 

 Předsednictvo KLeM ČR: 
  za členy byli zvoleni:  1. Lumír Apeltauer  65   hlasy, t.j.  83,33  % 

     2. Ing. Tomáš Bartovský 77   hlasy, t.j.  98,71  % 

     3. Tomáš Ciniburk  73  hlasy, t.j.  93,58  % 

     4. Bc. Ondřej Krucký 74   hlasy, t.j.  94,87  % 

     5. Ing. Jan Vosejpka  72   hlasy, t.j.  93,3  % 

 Všichni kandidáti byli zvoleni v 1. kole. 

Delegáti na konferenci SMČR: 
 Ing. Petr Cejnar, Jindřich Samek, Lumír Apeltauer, Ing. Tomáš Bartovský, Tomáš Ciniburk, 
 Bc. Ondřej Krucký, Ing. Jan Vosejpka 
 

10. USNESENÍ  
Předseda volební a návrhové komise Jaroslav Vosáhlo přednesl návrh usnesení: 

 
USNESENÍ KONFERENCE KLeM ČR 

konané dne 8. února 2014 v Hradci Králové 
 

1. Konference vzala na vědomí: 
1.1 zprávu o činnosti předsednictva KLeM ČR za minulé období přednesenou Ing. Petrem 

Cejnarem a dalšími členy odstupujícího předsednictva 

2. Konference zvolila: 
2.1 za předsedu KLeM ČR Ing. Petra Cejnara 
2.2 za místopředsedu KleM ČR Jindřicha Samka 
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2.3 za členy předsednictva KLeM ČR Lumíra Apeltauera, Ing. Tomáše Bartovského,  
Tomáše Ciniburka, Bc. Ondřeje Kruckého a Ing. Jana Vosejpku,  

3. Konference uložila nově zvolenému předsednictvu KLeM ČR: 
a) stanovit organizační strukturu předsednictva, odpovědnost jednotlivých členů představenstva 

za svěřené oblasti a organizační uspořádání odborných komisí včetně personálního obsazení 

b) delegáti konference uděluji mandát předsedovi předsednictva KLeM ČR k jednání a 
zastupování leteckých modelářů společně s předsedou SMČR vůči orgánům státní správy v 
otázkách přípravy legislativních návrhů regulace dopadající do oblasti působnosti KLeM ČR 

c) v návaznosti na vývoj různých forem řízení modelů letadel a hmotnostních limitů reagovat v 
souladu s pravidly a stanovisky CIAM  FAI a vývojem v ČR   

d) aktivně se podílet na zpracování nové organizační struktury SMČR a zpracování stanov spolku 
dle NOZ při respektování demokratických principů a návrh stanov předložit jednotlivým 
spolkům k vyjádření a rozhodnutí se o setrvání v SMČR  

e) vyhodnotit jednotlivé diskusní příspěvky a zapracovat jejich zobecněné závěry do své činnosti 
f) zpracovat a dopracovat plán práce na rok 2014 a další roky 

g) stanovit cíle a hlavní směry činnosti předsednictva ve volebním období 
h) uveřejnit na webu leteckých modelářů do 31. 3. 2014 informaci o jejím jednání sestávající ze: 

- zápisu z konference, 
- usnesení konference,   
- informaci o nově zvoleném předsednictvu a o organizační struktuře 
- o personálním obsazení leteckých komisí předsednictva KLeM ČR  
 

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

 

11. ZÁVĚR 

Ing. Bartovský oznámil, že program konference je vyčerpán, poděkoval delegátům za účast a konferenci 
ukončil. 

 
zapsal: Jan Vosejpka (11.2.2014) 

zápis ověřil: Karel Koudelka (11.2.2014 ) 


