
ZÁPIS č. 19 – 2021 – předsednictva KLeM ČR        

konané dne 3.6.2021 online + hlasování mailem v červnu 2021 
 
 

Za předsednictvo KLeM ČR přítomni: 

Zastupující předseda:  Tomáš Ciniburk - TCI 

Zastupující místopředseda: Ing. Jan Vosejpka - JVO omluven  

Členové:    Ing. Tomáš Bartovský - TBA     

    Ing. Ivo Kornatovský - IKO 

    Ing. Vladislav Plichta - VPL omluven 

    Mgr. Jan Čihák - JCI  omluven 

 

 
Program jednání: 
 
 
1/ Pravidla pro poskytování podpory z rozpočtu Svazu modelářů ČR – KLeM ČR  TCI, IKO 
 
Předložený dokument prošel několikakolovým připomínkování a jeho text v Příloze zápisu č.1 byl 
schválen. Budou vytvořeny potřebné dokumenty/formuláře, které unifikují a zjednoduší podání žádosti i 
jejích vyřízení. 
 
 ODSOUHLASENO 
 
 
2/ Seznam rozhodčích         JCI 
 
Protože na začátku roku 2021 nebylo možné uspořádat školení rozhodčích bude jednorázově 
prodloužena platnost školení pro rozhodčích. Tedy rozhodčím, kterým platnost končila v roce 2020, bude 
posunuta platnost na rok 2021. 
Pro příští rok tedy bude nutno vyškolit mnohem více rozhodčích. 
 
 ODSOUHLASENO 
 
 
3/ Navýšení příspěvků na pořádání MČR       TCI 
 
už víme, že tři MČR nebudou. Proto navrhuji jejich peníze rozdělit procentuálně (se zaokrouhlením) na 
ostatní MČR, tak, abychom vyčerpali celý rozpočet. Návrh v příloze zápisu č.2. 
TCI informuje předsedu Svazu o nové výši příspěvku 
 
 ODSOUHLASENO korespondenčně 
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4/ Pravidla/klíč pro rozdělení vysílačů JETI DS 12 (9ks)      TCI, IKO 
 
Na skladě sekretariátu Svazu modelářů je aktuálně 9ks vysílačů JETI DS12 pořízených z podpory pro 
jednotlivé kluby v roce 2020. Vysílače budou rozděleny na základě pravidla/vzorce , který bude uveden 
níže. Tento vzorec se vztahuje jen na těchto 9 ks vysílačů. V případě pořízení další várky vysílačů (nemusí 
být nutně JETI) bude vzorec upraven. Při výpočtu se počet vysílačů na jednotlivý klub zaokrouhluje na 
celé číslo dolů :-). Protože bylo již 6ks JETI DS12 z minulé dodávky na některé kluby dodány, 
upozorňujeme, že tyto již dodané vysílače (6ks) budou od nároku odečteny. Žádosti o podporu musí 

splňovat výše schválená Pravidla pro poskytování podpory z rozpočtu Svazu modelářů ČR – KLeM ČR. 
 
MN = 0,7 * PK ;číslo se zaokrouhluje dolů. 

 

kde: 

MN = maximální možný počet vysílačů v žádosti o podporu za rok 2020  

PK = počet žáků a juniorů k klubu létajících soutěžně v roce 2020 (RES, RCVS, F3K, F5J) 

 
 ODSOUHLASENO korespondenčně 
 
 
5/ Úprava kritérií pro výběr reprezentace pro rok 2022 v kategorii F5J 
 
Trenér kategorie F5J zaslal návrh na změnu kritérií výběru reprezentace na rok 2022 v kategorii  F5J 
platných od 25.1.2021. Trenér navrhuje pro rok 2022 ponechat reprezentaci vybranou pro rok 2021 na 
ME, které bylo odloženo organizátorem až 30.5.2021. Po takto pozdním odložení je složité rozjet novou 
nominaci do reprezentace. Dle informace od trenéra, není problém s výkonností existující reprezentace. 
 
 ODSOUHLASENO korespondenčně 
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Příloha zápisu č.1: 
 

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY 
Z ROZPOČTU SVAZU MODELÁŘŮ ČR - KLeM ČR 

 
I. 

Prostředky na podporu poskytované z rozpočtu KLeM ČR se řídí pravidly stanovenými 
předsednictvem KLeM ČR. Prostředky mohou mít formu finanční nebo materiální. 

 
II. 

KLeM ČR poskytuje prostředky v běžném roce z rozpočtu KLeM ČR na základě individuálně 
podaných žádostí, formulář konkrétní žádosti je k dispozici zájemcům na stránkách KLeM ČR 
( https://svazmodelaru.cz/klem/podpora ). Výjimku tvoří žádosti podané v průběhu roku 
v důsledku potřeb, jež nelze na začátku roku předvídat, a jsou v zájmu KLeM ČR. 

 
III. 

Podpora ve formě finančních prostředků z rozpočtu KLeM ČR se poskytuje na: 
a) soustředění talentované mládeže pořádané pobočnými spolky Svazu modelářů ČR – podání 

žádosti do 28.2. kalendářního roku. 
b) materiální podporu kroužků mládeže – dle individuálně vypsaných pravidel pro podporu. 
c) soustředění reprezentace – dle individuálně vypsaných pravidel pro podporu. 
d) mistrovství ČR, mistrovství ČR mládeže, postupové soutěže mládeže schválené 

předsednictvem dle kalendáře soutěží a dle podmínek stanovených předsednictvem 
KLeM ČR pro konkrétní soutěže – podání žádosti do 28.2. kalendářního roku. 

e) jiné aktivity, jsou-li v souladu se zájmem KLeM ČR 
 

IV. 
Z poskytovaných finančních prostředků se smí hradit pouze záležitosti uvedené ve schválené 
žádosti a jsou součástí rozpočtu akce. 
O podporu může požádat klub (p.s.) Svazu modelářů ČR, který je členem odbornostního klubu 
KLeM ČR. Pro podporu soustředění může žádat trenér příslušné kategorie. 

 
V. 

Podpora z rozpočtu KLeM ČR se neposkytne: 
a) je-li žadatel dlužníkem KLeM ČR, Svazu modelářů ČR 

b) žadateli, jenž řádně nevyúčtoval přidělenou podporu v předchozím roce nebo podporu 

použil celou či z části k jinému účelu, než na který mu byla poskytnuta. Dále podporu 

vyúčtoval po stanoveném termínu či nevrátil vratku podpory nebo přeplatek ve 

stanoveném termínu 

c) jinak porušil pravidla pro přidělení podpory 

 
  

https://svazmodelaru.cz/klem/podpora
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VI. 
Není-li ve formuláři žádosti uvedeno jinak, musí být v žádosti alespoň uvedeno: 

a) název, sídlo, identifikační číslo, číslo bankovního účtu příjemce, telefonní číslo, e-mail, 

identifikace osob zastupujících právnickou osobu (s uvedením právního důvodu 

zastoupení) 

b) účel a popis žádosti o podporu, včetně zdůvodnění 

c) období, v níž má být dosaženo účelu 

d) případné další zdroje financování v Kč vztahující se k účelu žádosti včetně výše 

požadované podpory dle příloh těchto pravidel 

e) prohlášení žadatele, že uvedl pravdivé údaje 

f) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele 

g) další náležitosti vyplývající z těchto pravidel či seznam případných příloh k žádosti 

 
VII. 

Na jakoukoliv podporu, jakož i na požadovanou výši a formu podpory není právní nárok. 
 

VIII. 
Formuláře žádostí jsou zveřejněny na webu KLeM ČR. 
Žádosti o podporu musí být podány nejpozději v termínu pro podání konkrétní podpory. 
Žádosti musí být podány elektronicky na adresu predsednictvo@klem.cz , včetně všech příloh. 
Podané žádosti shromažďuje pověřený člen předsednictva KLeM ČR, který provede kontrolu 
úplnosti a obsahu žádosti v souladu s těmito pravidly, případně si může vyžádat další podklady 
pro rozhodování. Provede sumarizaci a připraví podklady pro jednání předsednictva KLeM ČR, 
které projedná a schválí konečnou výši podpory pro jednotlivé žadatele. Z jednání bude pořízen 
zápis. 

 
IX. 

Na základě schválené podpory předsednictvem KLeM ČR bude žadatel informován 
sekretariátem Svazu modelářů ČR o způsobu poskytnutí podpory (objednávka uspořádání 
Soustředění mládeže, objednávka uspořádání MČR, předání materiálu, atd.). 

 
X. 

Nebude-li žádost o podporu schválena, sdělí pověřený člen předsednictva KLeM ČR mu tuto 
skutečnost, včetně zdůvodnění neschválení žádosti žadateli nebo budou tyto informace 
uveřejněny v zápisu. 
Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo provést u příjemce podpory kontrolu účelnosti čerpání 
podpory a kontrolu účetních dokladů souvisejících z hlediska nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) 
s poskytnutou podporou. 
 

XI. 
Pravidla pro poskytování podpory z rozpočtu KLeM ČR byla schválena předsednictvem 
KLeM ČR dne 3.6. 2021. 
  

mailto:predsednictvo@klem.cz
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Příloha č. 1 – Podpora soustředění talentované mládeže 
1) Povinná spoluúčast: nejméně 10 % celkového rozpočtu na soustředění. Povinná spoluúčast 

může být použita z rozpočtu klubu, z dotací obce nebo města, KÚ, MAS, soukromého sektoru, 

atd. 

2) Žádost musí obsahovat: 

a) počet podpořených osob z dotace – počet účastníků, počet instruktorů, počet dalších 

osob 

b) celkový rozpočet akce, jednotlivé rozpočtové položky 

3) Podmínky užití: 

a) stravování 

b) noclehy 

c) materiální zabezpečení (popis - stavební materiál, atd.) 

d) cestovné (doprava účastníků, zabezpečení chodu soustředění, plánované výlety - 

zdůvodnění) 

e) nájem prostor pro soustředění včetně plochy k létání 

 
 
Příloha č. 2 – Podpora soustředění reprezentace 

1) Povinná spoluúčast: reprezentace juniorů nejméně 10 %, seniorská reprezentace 25 % 

celkového rozpočtu na soustředění. Povinná spoluúčast může být použita z rozpočtu klubu, 

z dotací obce nebo města, KÚ, MAS, soukromého sektoru, atd. 

2) Žádost musí obsahovat: 

a)  počet podpořených osob z dotace – počet účastníků, počet instruktorů, počet ostatních 

osob. 

b) celkový rozpočet akce, rozpočtové položky 

3) Podmínky užití: 

a) stravování 

b) noclehy 

c) materiální zabezpečení (popis - stavební materiál, atd.) 

d) cestovné  

e) nájem prostor pro soustředění včetně plochy k létání 

 
 
Příloha č. 3 – Podpora na pořádání Mistrovství ČR 

1) Žádost musí obsahovat propozice konkrétního mistrovství ČR 

2) Podání žádosti do 28.2. kalendářního roku. 

3) Podmínky užití: technické zabezpečení MČR. 
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Příloha č. 4 –Materiální podpora kroužků mládeže - stavebnice 
1) Žádost musí obsahovat seznam juniorů, žáků – mládeže (včetně čísla licence) pro něž jsou 

stavebnice určeny a je zřejmé, že osoby uvedené na seznamu jsou členy Svazu modelářů ČR 

a mají uhrazeny členské příspěvky pro rok, ve kterém se žádá a odpovídají věkové kategorii, 

pro kterou se žádá. 

2) Podmínkou dodání je následné doložení fotodokumentace, článku, účasti na soutěžích, 

soustředění, nárůst mládežnické členské základny, atd., jako doklad o práci mládeže 

s přidělenou podporou. 

3) V požadavcích budou upřednostněny kluby, které ještě podporu v minulosti neobdržely nebo 

při další žádosti mají splněnou podmínku o doložení dokumentace. Může být též přihlíženo 

k jiné aktivitě klubu v práci s mládeží. 

4) Předsednictvo KLeM ČR si vyhrazuje právo na krácení žádosti, případně stanovení 

maximálního možného množství v rámci všech žádostí ve vypsaném okruhu podpory. 

5) Stavebnice si kluby, po oznámení jejich přidělení, vyzvednou na sekretariátu Svazu 
modelářů ČR, případně si domluví způsob jejich vyzvednutí nebo předání. 

 
 
Příloha č. 5 – Materiální podpora kroužků mládeže – RC aparatury 
1) Žádost musí obsahovat seznam juniorů, žáků – mládeže (včetně čísla licence) pro něž jsou 

RC aparatury určeny a je zřejmé, že osoby uvedené na seznamu jsou členy Svazu modelářů 

ČR. 

2) Podmínkou dodání je následné doložení fotodokumentace, článku, účasti na soutěžích, 

soustředění, nárůst mládežnické členské základny, atd., jako doklad o práci mládeže 

s přidělenou podporou. 

3) V požadavcích budou upřednostněny kluby, které ještě podporu v minulosti neobdržely nebo 

při další žádosti mají splněnou podmínku o doložení dokumentace. Může být též přihlíženo 

k jiné aktivitě klubu v práci s mládeží. 

4) Předsednictvo KLeM ČR si vyhrazuje právo na stanovení aktuálního klíče pro počet 

přidělených RC aparatur na klub, na krácení žádosti, případně stanovení maximálního 

možného množství v rámci všech žádostí ve vypsaném okruhu podpory. Aktuální klíč bude 

zveřejněn na webu KLeM ČR. 

5) RC aparatury si kluby, po oznámení jejich přidělení, vyzvednou na sekretariátu Svazu 
modelářů, případně si domluví způsob jejich vyzvednutí nebo předání. 
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Příloha zápisu č.2: 
 

číslo klub oficiální název akce 
původní výše 

příspěvku 
navrženo na 

schválení 

21 LMK Děčín MČR P3,A6,F1N 7 000.00  9 000.00  

22 LMK Plasy MČR F1D 7 000.00  9 000.00  

23 Mamba klub Bohuňovice MČR F3D,F3T,F3E 10 000.00  13 000.00  

24 RC klub Ústí n. L. MČR F4C,F4H 10 000.00  13 000.00  

25 LMK Louka MČR RCEO 4 000.00  5 000.00  

26 LMK Čmelák Holešov MČR s+j F3K 12 000.00  15 000.00  

28 LMK Česká Třebová MČR F5J 25 000.00  32 000.00  

29 LMK Choceň MČR F1G,F1H,F1J 9 000.00  12 000.00  

30 LMK Zlín MČR H,A3,P30 9 000.00  12 000.00  

31 LMK Praha Libeň MČR F3B 7 000.00  9 000.00  

32 MK Junior klub Ústí n. O. MČR s+j RCVS 10 000.00  13 000.00  

33 RC klub Ústí n. L. MČR RCA 10 000.00  13 000.00  

34 MK Svitavy MČR UŠ,UR20,UR25 3 000.00  4 000.00  

35 MK Svitavy MČR mládeže UR20,UR25,UŠ 7 000.00  9 000.00  

36 MK Svitavy MČR F2A,F2B 8 000.00  10 000.00  

37 LMK Hradec Králové  MČR s+j F4B,SUM 10 000.00  12 000.00  

38 LMK Litoměřice MČR F1E 9 000.00  12 000.00  

39 LMK Brno III MČR mládeže H,A3,P30,F1H,F1G 25 000.00  32 000.00  

40 MK Svitavy MČR F2D 5 000.00  6 000.00  

41 MK Klánovice MČR F1A,F1B,F1C 18 000.00  23 000.00  

42 LMK Nová Paka MČR RCEV 10 000.00  13 000.00  

43 MK Louny MČR F3F 6 000.00  8 000.00  
   221 000 Kč 284 000 Kč 

 


