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ZÁPIS z jednání řádné konference KLeM ČR  
 konané dne 24. února 2018 v Hradci Králové 

 v zasedací místnosti sportovní haly Slavia 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prezentaci prováděl Ing. Michal Chudoba od 9:00 hod do 9:45 hod. 
V 10,00 Ing. Tomáš Bartovský konferenci oficiálně zahájil.  
Konstatoval, že je přítomno pouze 62 delegátů z 421 možných. Seznámil přítomné, že z toho důvodu není 
konference usnášení schopná a konferenci zrušil.  
Na základě Stanov SMČR, podle kterých je možné konferenci zrušit a vyhlásit nový termín pro jednání, 
vyhlásil začátek náhradní konference se začátkem v 10:30 se stávajícím počtem delegátů. 

1. ZAHÁJENÍ 

Konferenci zahájil a řídil Ing. Tomáš Bartovský. 

Seznámení s pracovním předsednictvem: Ing. Petr Cejnar, předseda KLeM ČR, Ing. Tomáš Bartovský, 
zastupující místopředseda KLeM ČR, Ing. Jan Vosejpka, člen předsednictva KLeM ČR (zápis). 

Hlasováním byla schváleno konání náhradní konference - 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. Michal Chudoba, LMK č.418 Terezín 
      Josef Kubeš, LMK č.418 Terezín 
      Petr Svoboda, LMK č. 340 Kroměříž 

návrhová a volební komise pracovala ve složení:  Ing. Ivo Kornatovský, LMK č.214, Plasy 
       Rostislav Salvet, LMK č. 42 Uničov 
       Mgr. Jan Čihák, LMK č. 222 Sezimovo Ústí 
zápis z konference ověřuje: Ing. Vladislav Plichta, LMK č. 335, Mnichovo Hradiště.  

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 
hlasováním delegátů schválen. 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Předseda Ing. Petr Cejnar přednesl zprávu o činnosti za uplynulé čtyřleté funkční období. 
V úvodu poděkoval přítomným delegátům za účast a vyslovil politování, že se konferencí nezúčastňuje 

větší procento členů. V uplynulém volebním období probíhal, díky novému Občanskému zákoníku, 
převod SMČR na „zapsaný spolek“ a převody jednotlivých klubů na „pobočné spolky“. Přes pesimistické 
předpovědi tato přeměna dopadla úspěšně, bez podstatného úbytku členů svazu. 

V minulém období také probíhaly jednání zástupců SMČR se státními úřady, Ministerstvem dopravy, 
Ústavem civilního letectví, členy Poslanecké sněmovny ČR a dalšími. Výsledkem bylo prosazení zvýšení 
hmotnostního limitu modelů z 20 kg na 25 kg do leteckého zákona a dopracováním doplňku X tak, aby 
neomezoval letecké modeláře, ale byl doporučením pro provoz a užití modelů letadel. 

Byly řešeny problémy personálního obsazení předsednictva KLeM ČR, když nově zvolený člen 
Ondřej Krucký ukončil svoji činnost po necelém roce, zemřel dlouholetý místopředseda Jindřich Samek a 
v březnu 2016 rezignoval Lumír Apeltauer. Vzhledem k limitu danému Stanovami SMČR byli 
kooptováni dva noví členové – ing. Jiří Pavlíček a ing. Michal Chudoba. Ing. Ivo Kornatovský převzal 
agendu komise mládeže jako přísedící, bez hlasovacího práva. 
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Webové stránky svazu a KLeM začaly fungovat jako hlavní informační zdroj pro členy, předsednictvo 
zde zveřejňovalo zápisy z jednání i další informace k činnosti klubů, licencí FAI atd. Byla zpřístupněna 
možnost zveřejňovat propozice a výsledkové listiny v kalendáři soutěží. Bohužel ne vždy je tento 
informační zdroj využíván členskou základnou a jednotlivými kluby 

Členská základna – stav je podobný jako v předchozích letech, tedy cca 4.200 dospělých a 700 
mládeže. Problém vytváří pozdní zasílání evidenčních karet.  

Hlavním zdrojem financování jsou dotace MŠMT. Bude nutné na konferenci prosadit zvýšení 
členského příspěvku na 200,- Kč a 100,- Kč pro mládež do 18 let, aby odpovídal požadavkům dotačních 
programů. Dalším zdrojem byly finance od Českého olympijského výboru. Finance jsou směrovány 
především do reprezentačních výjezdů a práce s mládeží. Finanční dotace státu má vzrůstající tendenci. 

V uplynulém období uspořádali členové svazu dvě mistrovství světa – F3D v Olomouci a F3B 
v Jeseníku, obě byla velmi kladně hodnocena i v mezinárodních kruzích. Poděkování zaslouží hlavní 
pořadatelé, pánové Jiří Klein a Jan Stonavský a jejich pomocníci. Každý rok je pořádáno cca 15 
mezinárodních soutěží s dlouhodobou tradicí a mezinárodním ohlasem, a cca 25 mistrovství ČR, jejich 
organizátorům patří dík. 

Naši reprezentanti i nadále patří mezi přední světové a evropské sportovce v letecko-modelářských 
kategoriích, mistry světa nebo Evropy se stali: 

V roce 2014 – Mgr. J. Čihák – mistr Evropy F1B, družstvo F3J – Ing. Vostřel, Ducháň, Vácha, mistři 
světa, Mgr. D. Kopal – mistr světa F4H, družstvo F5D Hacker, Sedláček, Ciniburk – mistři světa, 
O. Hacker - mistr světa F5D. 

V roce 2015 – Jaromír Orel – MS F1E, Anderlík, Novotný, Sedláček mistři světa F3D.  
V roce 2016 – Anderlík mistr světa F5D, Anderlík, Sedláček, Ciniburk-  mistři světa F5D. 
V roce 2017 – junioři Drobisz, Fišerová, Fišera – mistři Evropy F1B, Novotný - Hovorka mistři světa 

F3D. 
Rozhodčí a činovníci v mezinárodních organizacích, především CIAM FAI, jsou dalšími, kteří nás 

mohou zviditelnit v mezinárodním měřítku. Za KLeM ČR nejvýše postaveným Ing. Tomáš Bartovský, 
člen předsednictva CIAM FAI a předseda komise RC větroňů. 

Práce s mládeží a propagace – v akci KOMPLET VOSA bylo rozděleno 230 sad stavebnice modelu a 
RC soupravy, s nimi pak uspořádána řada soutěží. Na propagačních akcích jsme uspěli se stavebnicí 
házedla, které byly s dětmi přímo na akcích slepovány. S úspěchem a ohlasy jsme se účastnili výstavy 
Modell HOBBY. 

Do dalšího období nás čeká především zajistit soulad naší činnosti s GDPR, s MŠMT spolupracovat na 
evidenci sportovců, prosadit změnu výše členských příspěvků, zjednodušit evidenci členů a zlepšit 
informovanost členské základny o možnostech čerpání dotací.     

 

4. PŘESTÁVKA NA OBĚD  

5. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 

Zprávu o počtu přítomných podával předseda mandátové komise Ing. Michal Chudoba  

Z celkového počtu 270 klubů a 4281 členů SMČR s leteckomodelářskou odborností bylo možné podle 
stanoveného klíče 1 delegát na každých 15 členů přihlásit celkem 421 delegátů. 

Na konferenci se přihlásilo 37 klubů, tj. 13,7 % z celkového počtu klubů. 
Celkem bylo přihlášeno 69 delegátů, tj. 16,4 % z celkového počtu možných delegátů. 

Přijelo celkem 62 přihlášených delegátů, tj. 89,9 % přihlášených a 14,7 % z možných delegátů.  

Celkový počet delegátů s hlasovacím právem je 60, počet delegátů bez hlasovacího práva 2. 

Protože na konferenci nepřijelo víc jak 50% možných delegátů, byla řádná konference zrušena a Ing. 
Bartovský vyhlásil, dle Stanov SMČR, náhradní konferenci s posunutím jejího zahájení o 30 minut. 

Náhradní konference se uskutečnila s celkovým počtem delegátů s hlasovacím právem 60. 
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6. SEZNÁMENÍ S NÁVRHEM KANDIDÁTŮ NA VOLENÉ FUNKCE 

Předseda návrhové a volební komise Ing. Ivo Kornatovský navrhuje, aby předsednictvo pracovalo ve 
stejném organizačním složení jako dosud – předseda, místopředseda a pět členů předsednictva. Dále 
plénum seznámil se všemi navrženými kandidáty na čtyřleté funkční období: 

a) kandidát na předsedu KLeM ČR: 

1.  Ing. Petr Cejnar   LMK Týnec N. Sázavou 

b) kandidáti na místopředsedu KLeM ČR: 
 1. Ing. Jan Vosejpka  LMK č. 50, Bratrstvo volného letu 
 2. Tomáš Ciniburk  LMK č. 211, RCmania 
 3. Jiří Klein   LMK č. 114, Mamba Olomouc 

c) kandidáti na členy předsednictva KLeM ČR:  
 1. Ing. Tomáš Bartovský  LMK č. 416, Praha 6 ČSA  
 2. Petr Budai   LMK č. 211, RCmania 
 3. Mgr. Jan Čihák  LMK č. 156 Praha 5 LMK Zličín 
 4. Jiří Klein   LMK č. 114, Mamba Olomouc 
 5. Ing. Ivo Kornatovský LMK č. 214, Plasy 
 6. Ing. Jiří Pavlíček  LMK č. 87, Hradec Králové 

7. Ing. Jan Vosejpka  LMK č. 50, Bratrstvo volného letu 
8. Ing. Vladislav Plichta LMK č. 335, Mnichovo Hradiště 

d) kandidáti na člena kontrolní komise SMČR: 
1.  Alois Hrabáček   LMK č.313, Česká Třebová 

 

Všichni kandidáti vyslovili souhlas se zapsáním na volební lístek i způsobem volby. 

Ing. Ivo Kornatovský seznámil plénum se způsobem volby a vyplněním volebních lístků. 

 

7. DISKUZE 

Řídil Ing. Bartovský podle písemných přihlášek 

- Ing. Vladislav Plichta – propagace modelářství – nebyla řešena připomínka poslaná na SMČR. Proč 
nepřibývá mladých modelářů. Webové stránky nejsou přehledné, nepropagují modelářství. Vyzývá 
k vylepšení marketingu Svazu modelářů.  

- Tomáš Ciniburk – kalendář SMČR, publikování propozic, výsledkových listin. 

- František Doupovec – mládež – obnovení předmětu dílny a pozemky na ZŠ. Vstoupit do jednání 
s MŠMT a nabídnout participaci modelářů. 

- Bc. Jiří Rudolf – mládež a podpora technického vzdělávání. Možnosti financování klubů a mládeže 
z EU. Program na podporu talentované mládeže – lze podávat projekty, které jsou štědře dotované. Tlak 
na financování musí vzejít ze SMČR i ze strany vedoucích kroužků. 

- Jan Žemlička – představil se jako nový tajemník. Dráhový automodelář od r. 1976, od 1. 1. 2018 
převzal agendu. Vize v práci tajemníka i potenciálního předsedy SMČR. Spolupráce odborností v rámci 
SMČR, vhled do rozdělování dotací mezi odbornostmi. 

- Ing. Vojtěch Zima – problémy s FAI licencí – kde se najde, jak se ověří. 

- Ing. Jaroslav Pavelka – problémy volného letu – nedostatek letových ploch. Proč se nejedná s AeK o 
dostupnosti ploch. Termíny mistrovství – proč se posouvají do nevyhovujících podzimních termínů. 

- Ing. Petr Cejnar - poděkování Miroslavu Navrátilovi za dlouholetou činnost a předání dárkového koše 
od KLeM ČR. 
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- Miroslav Navrátil – nelze zavázat AeK ČR k úkolování všech aeroklubů, modeláři se musí 
s konkrétními aerokluby se domlouvat jednotlivě. 

  

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 Ing Ivo Kornatovský. 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). 

 Do předsednictva je zvolen kandidát, který obdrží více než 50% odevzdaných hlasů delegátů. 
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 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 provedl předseda volební a návrhové komise Ing. Ivo Kornatovský:  

 Předseda KLeM ČR 

  za předsedu byl zvolen: Ing. Petr Cejnar  

v 1. kole volby ziskem 53 hlasů z 58 odevzdaných hlasovacích lístků, tj. 91,3 % 

 Místopředseda KLeM ČR 

  za místopředsedu byl zvolen: Tomáš Ciniburk 

ve 2. kole volby ziskem 38 hlasů z 57 odevzdaných hlasovacích lístků, tj. 66,7 % 

 Předsednictvo KLeM ČR: 

  za členy byli zvoleni v 1. kole volby a z 59 odevzdaných volebních lístků: 

  1. Ing. Tomáš Bartovský 57 hlasů, tj. 96,6 % 

  2. Ing. Jan Vosejpka  49 hlasů, tj. 83,0 % 

  3. Ing. Ivo Kornatovský 48 hlasů, tj. 81,3 % 

  4. Ing. Vladislav Plichta 37 hlasů, tj. 62,7 % 

  5. Mgr. Jan Čihák  32 hlasy, tj. 54,2 % 

 Platné hlasy dále získali:  6. Jiří Klein   29 hlasů, tj. 49,1 % 

     7. Ing. Jiří Pavlíček  26 hlasů, tj. 44,1 % 

     8. Petr Budai   11 hlasů, tj. 18,6 % 

 Kandidát na člena KK SMČR 

  za kandidáta KK byl zvolen: Alois Hrabáček 

v 1. kole volby ziskem 59 hlasů z 59 odevzdaných hlasovacích lístků, tj. 100 % 

 

10. USNESENÍ  

Předseda volební a návrhové komise Ing Ivo Kornatovský přednesl návrh usnesení: 

 

USNESENÍ KONFERENCE KLeM ČR 

konané dne 24. února 2018 v Hradci Králové 

1. Konference vzala na vědomí: 

1.1 zprávu o činnosti předsednictva KLeM ČR za minulé období přednesenou Ing. Petrem 
Cejnarem. 

2. Konference zvolila: 

2.1 za předsedu KLeM ČR Ing. Petra Cejnara 
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2.2 za místopředsedu KLeM ČR Tomáše Ciniburka 

2.3 za členy předsednictva KLeM ČR Ing. Tomáše Bartovského, Ing. Jana Vosejpku, Ing. Iva 
Kornatovského, Ing. Vladislava Plichtu a Mgr. Jana Čiháka. 

2.4 za kandidáta do KK SMČR Aloise Hrabáčka 

3. Konference uložila nově zvolenému předsednictvu KLeM ČR: 
a) přiřadit členům nově zvoleného předsednictva jednotlivé úseky činnosti a stanovit odpovědnost za 
svěřené oblasti a organizační uspořádání odborných komisí včetně personálního obsazení 
b) delegáti konference souhlasí a uděluji mandát předsedovi předsednictva KLeM ČR k jednání a 
zastupování leteckých modelářů společně s předsedou SMČR vůči orgánům státní správy a odborných 
organizací v otázkách zpracovávání legislativní regulace a ovlivňující činnost leteckých modelářů 
organizovaných v SMČR 
c) zpracovat a dopracovat plán práce na rok 2018 a další roky 
d) aktivně se podílet na zpracování nové organizační struktury SMČR a případnou úpravu stanov spolku 
dle návrhů jednotlivých konferencí odborností při respektování demokratických principů vzájemné 
rovnosti odborností 
e) podle vývoje různých forem řízení bezpilotních prostředků důsledně hájit pozici modelů letadel 
odděleně od koptér (dronů), jako sportovně rekreační činnost provozovanou v souladu s pravidly CIAM 
FAI, pravidly SMČR a legislativou ČR.   
f) předložit na jednání konference SMČR následující návrhy: 
- upravit pravomoci předsednictva SMČR v bodě 6, odst. 7 změna:  
  o úpravách a změnách stanov v období mezi konferencemi SMČR nahradit: - o úpravách a změnách 
stanov období mezi konferencemi SMČR pouze v případě, že toto bude vyžadovat legislativa státu 
- využít možností výpočetní techniky k zefektivnění evidence členské základny a s tím spojeného systému 
placení členských příspěvků jednotlivými členy svazu – elektronické známky. 
- zvýšení členských příspěvků za člena SMČR na 200,- Kč a pro mládež do 18 let na 100,- Kč 
g) vyhodnotit jednotlivé diskusní příspěvky a zapracovat jejich zobecněné závěry do své činnosti 
i) uveřejnit na webu leteckých modelářů do 17. 3. 2018 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 60 hlasy - tj. 100 % přítomných delegátů 

Proti hlasovalo 0 delegátů, hlasování se zdrželo 0 delegátů. 

 

11. ZÁVĚR 

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

 

zapsal: Jan Vosejpka (24.2.2018) 

zápis ověřil: Vladislav Plichta (4.3.2018 ) 


