PODNĚT K PROVĚŘENÍ
Kontrolní a revizní komise AeČR
Datum: 01.02.2018 / Vytvořil: Výbor Krkonošského aeroklubu Vrchlabí / E-mail

Vážená kontrolní a revizní komise,
obracíme se na Vás se žádostí o prošetření dále zde uvedených souvisejících podnětů. Ty jsou rozděleny do dvou
skupin podle toho, jaké nosné téma sledují.
Skupina podnětů A má v důsledcích prokázat nepravdivost tvrzení, která prezident AeČR V. Machula výslovně
označil jako skutečnosti.
Citace V. Machula:
- Aeroklub Vrchlabí parazitoval na majetku AeČR – ostatních klubů.
- Aeroklub Vrchlabí dlouhodobě fungoval na úkor Letecké školy Vrchlabí (LŠV). Neprováděl úhrady za spotřebované
energie, hangárování a provozu letiště.
- Kdykoliv mohli členové AKVR využívat služeb LŠV, létat na letadlech, využívat služeb a prostředků letecké dílny.
Zdarma.
Komentář k tématu:
Tvrzení V. Machuly lze vyvrátit dobrovolným předložením dokumentace z účetnictví a smluvních vztahů AKVR.
Písemné i ústní výroky V. Machuly poškozují jméno AKVR ve smyslu §135 občanského zákoníku. Proto považujeme
za důležité uvnitř komunity AeČR očistit naše jméno tím, že nezávislá KRK, učiní sice právně nezávazný,
avšak v komunitě AeČR zveřejněný závěr plynoucí ze svých zjištění.
———————————————————————————————————————————————————————————
A.1 Prověřte, uzavírání smluv mezi AKVR a LŠV i důvod neuzavření smlouvy pro rok 2017
Navržené důkazy:
- Smlouvy mezi AKVR a LŠV
- Svědectví předsedy AKVR do 04.06.2017 o komunikaci s LŠV
- Svědectví předsedy AKVR od 04.06.2017 o komunikaci s LŠV
———————————————————————————————————————————————————————————
A.2 Prověřte, platby AKVR za energie dodavatelům a v případě technicky neoddělené infrastruktury od LŠV podílových
plateb na těchto nákladech
Navržené důkazy:
- Platby za elektrickou energii
- Platby za podíl na vodném/stočném
- Platby za odvoz TKO
- Platby za likvidaci fekálií
———————————————————————————————————————————————————————————
A.4 Prověřte, zda mohli mohli členové AKVR kdykoli zdarma létat na letadlech LŠV.
Navržené důkazy:
- Fakturace odlétaných hodin na letounech a úhrady od LŠV přijatých faktur
———————————————————————————————————————————————————————————
A.5 Prověřte, jak byla ve smlouvách mezi AKVR a LŠV řešena otázka komerční činnosti na LKVR, dohody o poskytnutí
pracovních činností, hangárování letadel AKVR v LŠV a poskytování movitého majetku. Jakou finanční bilanci zhruba
tyto prvky dohod měly ve smyslu vzájemné vyváženosti a vzájemné výhodnosti.
Navržené důkazy:
- Dle bodu A.1 předložené smlouvy mezi AKVR a LŠV
- Práce poskytnuté členy AKVR při údržbě letiště
- Práce poskytnuté členy AKVR při službách AFIS a RADIO
———————————————————————————————————————————————————————————
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Skupina podnětů B má v důsledcích prozkoumat porušování stanov AeČR
Citace Machula:
- Je naprosto nepřístojné, aby pan Horáček tvrdil, že cílem vedení AKVR je přetahování členů z jiných členských
organizací. Jedná se o hrubé porušení Stanov AeČR a takové chování nelze tolerovat.
Komentář k tématu:
V. Machula napadá buď AKVR, nebo Karla Horáčka - předsedu AKVR s tím, že porušují stanovy AeČR. To je i vzhledem
k otevřenosti jednání AKVR v komunitě AeČR tvrzení absurdní. Nehledě na to, že nelze nalézt žádné ustanovení
stanov AeČR, která by byla ze strany AKVR porušena. Z kontextu dokumentu “Vize 2020” navíc plyne, že AKVR
chce vytvořit změněnou klubovou kulturu, která bude zajímavá pro lidi, kteří z aeroklubového života úplně odcházejí.
V. Machula sděluje své názory jménem prezidenta AeČR napříč komunitou. Zjevně ale nemluví jménem výboru AeČR.
Platné stanovy AeČR ale nepřisuzují prezidentu AeČR výkonnou moc a naopak prezidenta zavazují v čl. X
odst. 3 k dodržování zákonů ČR. V. Machula záměrně poškodil pověst AKVR a také zasáhl do jejího soukromí
svévolným zveřejněním interního dokumentu “Vize 2020”.
Výbor AeČR pod vedením V. Machuly nereagoval na dopis AkVR zaslaný dne 20.09.2017, ač z tohoto dopisu
později citoval naše prohlášení (Prohlašuji takto čestně, že Krkonošský aeroklub Vrchlabí nikdy neobejde jednání
orgánů komunity AeČR a využije všech vnitřních možností a prostředků ke splnění našich oprávněných požadavků).
Tuto citaci zřejmě použil s úmyslem na cosi poukázat, či něco dokázat, z textu ale není jasné co.
———————————————————————————————————————————————————————————
B.1 Prověřte, zda Krkonošský aeroklub Vrchlabí jako člen AeČR, nebo autor dokumentu porušil stanovy AeČR tím, že
ve svém interním dokumentu “Vize 2020” uvedl v celkovém kontextu tohoto materiálu následující větu:
Citace Horáček:
Systematické zvyšování počtu členů přijímáním letců z jiných klubů. Aeroklubů, které se potýkají s vnitřně
nefunkčním prostředím je mnoho a někteří letci budou stát o létání na horách.
Navržené důkazy: Dokument “Vize 2020”
———————————————————————————————————————————————————————————
B.2 Prověřte, zda se prezident AeČR, Vladimír Machula dopustil překročení svých pravomocí dle stanov AeČR Článku
X. tím, že rozeslal dne 17.01.2018 hromadně do mnoha základních organizací e-mailem AeČR dokument s
předmětem “Vyjádření ve věci Letecké školy Vrchlabí”, zachycující osobní hodnocení a osobní postoje a také
prezentoval obdobné osobní názory na seminářích AeČR, konaných v lednu 2018, když mu stanovy AeČR takovou
výkonnou moc nepřisuzují. Zároveň předpokládáme, že V. Machula nejednal ve shodě s názorem výkonného výboru
AeČR, neboť o tom výkonný výbor nezveřejnil zápis.
Navržené důkazy:
- Dokument podepsaný V. Machulou a přijatý naším aeroklubem dne 17.01.2018
- Program semináře AeČR 2018 zřejmě sestavený a jistě prezentovaný V. Machulou
- Zápisy jednání výboru AeČR
———————————————————————————————————————————————————————————
B.3 Prověřte, zda výbor AeČR porušil stanovy, nebo zvykové právo, když nereagoval nijak na dopis, který zaslal AKVR
na adresu (sec@aecr.cz) sekretariátu AeČR dne 20.09.2017. Tento dopis popisuje postoje AKVR, a žádá výslovně o
pozvání AKVR na jednání výboru AeČR. Přitom stanovy AeČR ve čl. IV odst. 1 písm. g) a h) jasně zakotvují právo
člena AeČR se na orgány AeČR obrátit, když lze zároveň oprávněně (i s odkazem na občanský zákoník) požadovat, že
orgány mají členovi odpovědět, když už se odmítnou záležitostí zabývat.
Navržené důkazy:
- Dopis adresovaný výkonnému výboru AeČR ze dne 20.09.2017.
———————————————————————————————————————————————————————————
Za výbor Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

Karel Horáček
předseda
Antonín Pochman
místopředseda
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