
ZÁPIS č. 12 – 2020 – předsednictva KLeM ČR        

konané dne  31.3.2020 online  
 
 

 

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:   Ing. Jan Žemlička  

 
Program jednání: 
 
1. Kontrola plnění úkolů:          Ing. Cejnar 
 
Úkol 9.1 Ing. Petr Cejnar zajistí propočet financování výjezdů v návaznosti na přidělené prostředky MŠMT 
– podklad dodán, byl předán na MŠMT. Konečné rozdělení na jednotlivé kategorie bude rozděleno až po 
přidělení prostředků z MŠMT.          úkol trvá 

 
Úkol 10.10   Dubnová výstava MODELY 2020      T.Ciniburk 
kterou pořádá Václav Janko je odložena, pravděpodobně na podzim. Jak bude znám nový termín, podat 
informaci.             úkol trvá 

 

Úkol 11.10 Databáze trenérů doplněna o Ladislava Buška, trenéra kategorií RES/ERES  T.Ciniburk 
            splněno 
 
2.  Informace z jednání předsednictva SMČR      Ing. Cejnar 
Předsednictvo SMČR se před tímto jednáním předsednictva KLeM nekonalo. Termín jednání květen 2020 
bude se pravděpodobně konat online. Na požádání předsedy svazu s pomocí online konference nabídl 
pomoc Tomáš Ciniburk. 
 
3.  Informace o jednání a přípravě nového leteckého zákona    Ing. Cejnar 
Proběhla další jednání na MD. MD připravuje oficiální tiskové stanovisko k vydaným Nařízením EU a 
platným postupům k 1.7.2020. 
Podle posledních informací však většina evropských států požaduje odložení termínů uvedených v 
Nařízení EU z důvodů rozsahu pandemie a s tím spojených jiných nutných aktivit. Svaz bude 
bezprostředně po vydání informován 
T.Ciniburk doplnil a informoval následně: 
V únoru proběhlo jednání Fórum dronů II., kde jsme zastupovali Svaz modelářů. Na zasedání přečetl 
stanovisko svazu/KLeM, které se podařilo dostat do zápisu. 
Stanovisko je zveřejněno na stránkách KLeM ČR zde: 
https://svazmodelaru.cz/klem/2020/03/05/stanovisko-k-nastupujici-legislative-z-pohledu-svazu-
modelaru/. Následovalo jednání na MD. Zdá se, že se podařilo vyjednat pro letecké modeláře, kteří jsou 

https://svazmodelaru.cz/klem/2020/03/05/stanovisko-k-nastupujici-legislative-z-pohledu-svazu-modelaru/
https://svazmodelaru.cz/klem/2020/03/05/stanovisko-k-nastupujici-legislative-z-pohledu-svazu-modelaru/
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členy Svazu modelářů zvláštní podmínky v souladu s Prováděcím nařízením 2019/947. Prozatím na 
přechodné období nejméně do 1.7.2022. S detailním popisem podmínek čekáme v koordinaci s 
publikováním tiskové zprávy od Ministerstva dopravy. 
 
4. Příprava a zajištění mezinárodních soutěží       Ing. Vosejpka 
Prověřit u pořadatelů konání Mezinárodních soutěží a zajistit nahlášení o jejich případném zrušení na 
CIAM FAI. Hodnocení světových pohárů ve všech kategoriích je pro rok 2020 zrušeno. Konání 
mezinárodních soutěží je pozastaveno do konce května 2020. Pozdější konání soutěží je možné, ale 
nebudou se započítávat. Pořadatelé mají možnost soutěž přesunout na příští rok (2021). 
Úkol 12.1. – podle vývoje podat informaci předsednictvu. Zodpovídají: Ing. Vosejpka, Ing. Bartovský 
 
5. Příprava výjezdů reprezentace v r. 2020      Ing. Vosejpka 
Za současné situace není možno zhodnotit. 
 
6.  Finanční zajištění výjezdů reprezentace v r. 2020     Ing. Cejnar  
Finanční prostředky z MŠMT jsou přiděleny v přibližné výši jako v roce minulém. Za současné situace není 
možno přerozdělit a stanovit pevné částky. Bude upřesněno podle vývoje situace v pořádání MS a ME v 
tomto roce. Návrh je v tuto chvíli v tabulce: 

ROZPOČET REPREZENTACE SMČR PRO ROK 2020 
Kategorie Termín  Místo konání 

Návrh 
SMČR 

        

Mistrovství 
Světa 

KLeM 
  

  MS 
  

F1D s+j 26. - 29.3. 2020 Rumunsko Slanic Prahová 80 000 F1D s+j Rumunsko Slanic Prahová   

               

F4C,H s+j 27.7.- 1.8. 2020 Norsko Tonsberg 480 000 F4C,H s+j Norsko Tonsberg   

               

F3J s+j 3. - 8..8. 2020 
Slovensko Tekovský 
Hrádok 

110 000 F3J s+j Slovensko Tekovský Hrádok 

               
F2A,B,C,D 
s+j 

9. - 15.8. 2020 Polsko  Wloclavek 120 000 
F2A,B,C,D 
s+j 

Polsko  Wloclavek   

               

F3F s+j 5. - 10.10. 2020 Francie Limoux 100 000 F3F s+j Francie Limoux   

               

F1A,B,P jun. 3. - 8..8. 2020 Rumunsko Deva 120 000 F1A,B,P jun. Rumunsko Deva   

               

F5B s+j 12. -19.9. 2020 Bulharsko Dupnitsa 8 000 F5B s+j Bulharsko Dupnitsa   

               

Mistrovství 
Evropy 

KLeM 
  

  ME 
  

F1E s+j 20. - 24.7. 2020 Rumunsko Turda 140 000 F1E s+j Rumunsko Turda   

              

F1A,B,C 18.- 22.8. 2020 Makedonie Prilep 140 000 F1A,B,C Makedonie Prilep   

              

F5J s+j 23. - 29.8.2020 Maďarsko Szatymas 120 000 F5J s+j Maďarsko Szatymas   

              

F3A 21. - 29.8. 2020 Španělsko Zamora 90 000 F3A Španělsko Zamora   

                

 
Úkol 12.2. – podle vývoje podat informaci předsednictvu.   Zodpovídá: Ing. Cejnar 
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7.  Organizační zajištění mistrovství republiky 2020     Mgr.Čihák 
Za současné situace není možno stanovit, která MČR se uskuteční v náhradních termínech a která budou 
zrušena bez náhrady. Podklady/propozice byly zaslány a zaslat ve formátu pdf Tomášovi Ciniburkovi ten 
zveřejnil v kalendáři. 
Úkol 12.3.– podle vývoje podat informaci předsednictvu.    Zodpovídá: Mgr. Čihák 
 
8.  Informace o finančním zajištění MČR      Mgr.Čihák 
Finanční prostředky z MŠMT jsou přiděleny. Bude upřesněno podle vývoje situace v pořádání MČR v 
tomto roce. Úkol– podle vývoje podat informaci předsednictvu a zpracovat návrh na financování. 
         Zodpovídají: Ing. Cejnar, Mgr. Čihák 
 
9.  Podklady pro jednání CIAM FAI       Ing. Bartovský 
Zasedání CAIM FAI v dubnu 2020 bylo odloženo. Informace viz příloha č.1. 
 
10.  Rozpočet předsednictva KLeMČR na rok 2020   Ing. Žemlička, Ing. Cejnar 
 

Požadavky na dotace pro soustředění mládeže v roce 2020 

  Klub  Název  Termín  Místo Přislíbeno 

1. LMK Kopidlno Soustředění repre F1A,B 13. - 14.6.  Hořice-Domoslavice  31 500 

2. MK Hradec Králové F2 6.-12.7. Hradec Králové 20 000 

3. MK Severka Mladí modeláři 6.-10.7. Model Park Suché 25 000 

4. MK Junior Ústí n O Talentovaná mládež 7.-14.7. Aeroklub Ústí n O 25 000 

5. MK Svitavy Talentovaná mládež 13.-18.7 Areál MK Svitavy 20 000 

6. LMK Varnsdorf Talentovaná mládež 9.-22.8 letiště Raná u Loun 25 000 

7. LMK Rakovník Talentovaná mládež 10.-22.8. Areál AK Rakovník 20 000 

8. LMK Vlašim Soustředění RES 24.-27.9. Aeroklub Vlašim 20 000 

11. Různé  

a) vyhodnocení výzvy na podání nabídek na dodávku stavebnic RES pro mládež se odkládá z důvodu 
současné mimořádné situace.        Ing. Cejnar 

 

b) Petr Janků požádal o odsouhlasení jeho účasti na MS F5B konaném v Bulharsku s požadavkem na 
úhradu pouze startovného (350€). Ostatní náklady si hradí sám (nebyla jmenována reprezentace). 
Předsednictvo souhlasí v případě uskutečnění konání MS.     Ing. Cejnar 
 

c) Informace pro pořadatele MČR a soustředění. Finanční prostředky na uvedené akce budou jednotliví 
pořadatelé fakturovat na SMČR. Znamená to, že pořadatel vystaví fakturu na přidělenou částku a v 
příloze budou účetní doklady odpovídající této částce. Na faktuře bude uvedeno bankovní spojení na 
pořadatelský klub. Tam budou finance následně převedeny. (způsob účtování dotací nařízený MŠMT). 

Ing. Cejnar 
 
 
 
Zapsal Ing. Vladislav Plichta 31.3.2020 
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PŘÍLOHA Č.1  
Informace předsednictva CIAM 

e-mail Antonise Papadopouluse 
 
Vážení přátelé, 
31.3.2020 se členové výboru CIAM setkali prostřednictvím telekonference a diskutovali o současné situaci 
s epidemií COVID-19, s různými možnostmi či alternativami. 
Nejprve bychom chtěli poděkovat všem delegátům a všem organizátorům, kteří poskytli zpětnou vazbu. 
Poskytnuté informace byly velmi užitečné. 
Co jsme zatím udělali. 

• Rozhodli jsme se pozastavit všechny události druhé kategorie (Světový pohár a mezinárodní veřejné 
soutěže) do 20. dubna. 

• Dvakrát jsme kontaktovali všechny organizátory první kategorie a vyměnili jsme si názory na budoucnost 
každé akce. 

• Předsedové subkomisí a koordinátoři světového poháru kontaktovali organizátory událostí druhé kategorie, 
aby jim předali rozhodnutí předsednictva CIAM a také diskutovali o budoucnosti každého světového 
poháru 2020. 

• Schůze předsednictva CIAM a plenární zasedání CIAM byly odloženy 
Co bylo včera dohodnuto: 

1) Pro akce druhé kategorie: 

• Pozastavení bude prodlouženo do 31. května 2020. 

• Hodnocení světového poháru 2020 nebude.  

• Do 31. května budou koordinátoři Světového poháru kontaktovat pořadatele, aby rozhodli, zda bude 
plánovaná událost pro tento rok zrušena a přesunuta na další rok. 

• Pokud to bude možné, mohou se koncem tohoto roku konat veřejné mezinárodní soutěže. 

• Kalendář na webu bude aktualizován, podle okolností, po konci května. 
2) Pro akce první kategorie:  

Situace je v porovnání s akcemi druhé kategorie odlišná, protože jsou uzavřeny smlouvy s pořadateli, smlouvy se 
sponzory, zaplaceny některé náklady, poplatky FAI, poplatky za medaile atd. Stále však zůstává naší prioritou 
veřejné zdraví a bezpečnost. 

• Předsednictvo CIAM doporučuje všem organizátorům zrušit všechna mistrovství světa nebo kontinentu 
2020. 

• Každý předseda subkomise bude v kontaktu s organizátory akcí jeho kategorií a projedná možnosti, o 
kterých včera jednali členové předsednictva CIAM. Závěry jednání budou brzy zveřejněny. 

• Předseda CIAM bude v kontaktu s generálním tajemníkem FAI, aby určil nejlepší způsob, jak realizovat 
rozhodnutí. 

• Předsednictvo CIAM se postará o všechny juniorské závodníky, kteří byli letos v této věkové kategorii, ale 
příští rok už nebudou. 

3) Zasedání CIAM.  
Momentálně není možné stanovit přesný termín odložených zasedání. 

• Předsednictvo CIAM rozhodne později, podle okolností, o tom, kdy se bude konat odložené plenární 
zasedání. Uvažujeme o možnosti zorganizovat plenární zasedání počátkem příštího roku, aby delegáti 
nebyly zatíženi dalšími finančními a časovými nároky, když by se museli v krátké době zúčastnit dvou 
zasedání. 

• Předseda CIAM bude v kontaktu s prezidentem FAI, výkonnou radou FAI, generálním tajemníkem FAI a 
kanceláří FAI, aby nalezl řešení pro další činnost CIAM. 

• Předsednictvo CIAM požádá delegáty o mimořádné oprávnění k řešení všech záležitostí CIAM, čímž se 
prodlouží funkční období předsednictva CIAM až do příštího plenárního zasedání. 

Chtěli bychom poděkovat celé komunitě za pochopení během tohoto obtížného období a samozřejmě za jejich 

příspěvek k našemu úsilí. I když zůstáváme doma, zůstáváme týmem. 


