Zápis z 3. jednání Komise klubů a provozovatelů letišť (KKPL) po VII. VH AeČR
Datum a čas konání: 12.1.2020 od 12.00
Místo konání:
Zbraslavice
Přítomni: Martin Mezera, Pavel Kundrata, Lukáš Ježek, Václav Pecka
Václav Sehnal, Pavel Řeřicha, Josef Vopařil
Omluveni: Karel Mařík, Filip Graf
Hosté:

Petr Kubík, Petr Jiránek

1) Potvrzení platnosti předchozích Zápisů z jednání KKPL
KKPL potvrzuje platnost Zápisů z jednání KKPL (korespondenčních), z 1. jednání po VII.VH
z 23.9.2019 a z 2. jednání po VII. VH z 9.11.2019.
Oba zápisy byly pořízeny po korespondenčních jednáních a hlasováních KKPL a dle Stanov
AeČR musela být jejich platnost potvrzena na nejbližším řádném zasedání.
2) Situace v Letecké škole Vrchlabí a.s. (dále jen LŠV)
AeČR jako majoritní akcionář LŠV ztratil pozici předsedy představenstva v této společnosti
a byly změněny Stanovy této společnosti.
Došlo k tomu iniciativou minoritních akcionářů v období 7/2019 – 10/2019
S celou situací se lze seznámit z dokumentů ve Sbírce listin v OR, viz.
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=702459

3) Průběžná informace o čerpání prostředků z prodeje nemovitostí členskými organizacemi
a stav fondu AeČR s pravidly a určením dle Usnesení V. Valné hromady AeČR z 3/2017
V současné době provádí KRK AeČR z vlastního podnětu kompletní kontrolu v této věci a
předseda KRK AeČR předpokládá vypracovat zprávu nejpozději pro VIII.VH v 3/2020
KKPL z tohoto důvodu nebude vyžadovat duplicitně k této věci materiály a informace
z ekonomického úseku a sekretariátu AeČR.
Mezi zasedáním KKPL a pořízením tohoto zápisu KKPL obdržela výpis čerpání fin. prostředků
členskými organizacemi z ekonomického úseku AeČR. K datu 31.12.2019 bylo vyčerpáno
12, 739 mil., zbývalo dočerpat 3, 261 mil.

KKPL upozorňuje všechny ČO, že tříletá lhůta pro čerpání končí 18.3.2020
AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Web: http://www.aecr.cz
Email: sec@aecr.cz
Phone: +420 266 793 215

4) Stížnost ČO Skydive Czech Rebublic k neposkytnutí přidělené částky z prostředků
z prodeje nemovitostí této členské organizaci na základě její žádosti z roku 2018
KRK AeČR řešila stížnost Skydive Czech Republic z.s. na nečinnost Prezidenta / Výboru AeČR.
Vydala k této věci Závěrečnou zprávu, ze které mimo jiné vyplývá doporučení, aby
zhodnocení oprávněnosti nákladů použitých jako podklad pro čerpání posoudila KKPL, která
příslušná pravidla navrhla.
KKPL se seznámila s fakturami/účtenkami vykázanými jako nákladové podklady od této ČO a
nedoporučuje uznat jako nákladové položky:
-vysokotlaký čistič v poř. ceně 6 808,-Kč
-televizor v poř.ceně 5 555,-Kč
-tiskárna v poř.ceně 1 533,-Kč
Ostatní položky:
-skladovací kontejner v poř.ceně 71 928,45 Kč
-mulčovač v poř.ceně 66 790,-Kč
svým charakterem odpovídají uznatelným nákladům ve smyslu pravidel v Zápisech a
Usneseních v letech 2016 a 2017 k této věci.
KKPL doporučuje VIII. Valné hromadě AeČR v roce 2020, aby byla prodloužena lhůta pro
poskytnutí finančních prostředků členské organizaci Skydive Czech Republic do 31.12.2020
z důvodu pozdržení plateb sekretariátem AeČR.
5) Znění platných Stanov AeČR ve věci počtů hlasů za jednotlivé odbornosti v ČO při
hlasování a volbách na VH AeČR
Předseda KKPL obdržel upozornění z několika ČO na znění Stanov AeČR, Čl. VII, výňatky z
odst. 4 a 5:
Citace: „Každý delegát Valné hromady AeČR má tolik hlasů, kolik aktivních členů odbornosti
zastupuje. „Za aktivního člena se ve smyslu těchto Stanov považuje člen
Organizace, který vlastní pilotní nebo parašutistickou licenci (průkaz) a hradí
standardní, nesnížené členské příspěvky AeČR“
Evidence členů – fyzických osob sdružených prostřednictvím svých ČO v AeČR držitele
pilotních nebo parašutistických licencí neodlišuje.
KKPL je názoru, že aktivním členem ve smyslu znění Stanov může být i držitel průkazu žáka,
provádějící aktivně leteckou nebo parašutistickou činnost.
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Vystavování průkazů žáků není v současné době pro výcvikové organizace a subjekty
povinné.
V těchto případech může průkaz žáka nahradit platná aktuální výcviková dokumentace, která
tuto aktivní leteckou či parašutistickou činnost dokládá.
KKPL doporučuje upřesnit znění Stanov v této věci, aby výklad byl srozumitelný a jasný.

6) Publikace informačních materiálů, Zápisů a Usnesení z jednání Valných hromad, Výboru,
jednotlivých OSK a KKPL na webu AeČR a v Evidenci AeČR v sekcích veřejné a neveřejné
dokumenty
KKPL konstatuje, že zápisy pro informovanost a potřeby ČO jsou obtížně dohledatelné,
zmatečně seřazené, některé mnohonásobně duplikované a hlavně nekompletní.
KKPL žádá prezidenta, potažmo sekretariát AeČR k co nejrychlejšímu zjednání nápravy.

7) Organizační a kompetenční řád, systemizace a pracovní náplň pracovníků sekretariátu
AeČR
KKPL konstatuje, že tyto dokumenty nebyly v současném volebním období dosud vytvořeny,
případně ani stávající aktualizovány ve smyslu a v souladu se současnou strukturou činností a
fungování AeČR.
KKPL žádá prezidenta, aby tyto dokumenty byly předloženy na nejbližším zasedání Výboru
AeČR, který se bude konat po 20.1.2020.

8) Zveřejnění účetní uzávěrky AeČR roku 2018
Dne 11.12.2019 byla ve Sbírce listin OR zveřejněna účetní uzávěrka AeČR roku 2018, viz.:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=558768
KKPL upozorňuje, že tato účetní uzávěrka nebyla dosud schválena Valnou hromadou AeČR a
předpokládá, že bude předložena na nejbližší Valné hromadě.

9) Vyhlášení výzvy MŠMT k podávání žádostí o dotaci Organizace sportu pro rok 2020
MŠMT vyhlásilo na svém webu dotační podmínky a výzvu k podání žádosti o tuto dotaci pro
rok 2020 s termínem uzávěrky žádostí 31.1.2020
Tato dotace je v rámci AeČR určena pro potřeby sekretariátu, jednotlivých OSK a KKPL.
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Součástí žádosti o dotaci je tabulka s jednotlivými projekty s požadovanými konkrétními
částkami pro každý projekt / činnost.
KKPL žádá Výbor AeČR, aby na svém avízovaném jednání dne 20.1.2020 shromáždil
požadavky sekretariátu, jednotlivých OSK a KKPL, tyto projekty a požadované částky posoudil
a aby ty byly přesně dle rozhodnutí Výboru uvedeny do žádosti na MŠMT.

10) Dopis Aeroklubu MAS Roudnice n/L (dále jen AKRCE)
Předseda KKPL dne 9.1.2020 obdržel pro KKPL dopis od AKRCE ve věci „Narovnání vztahů a
dorovnání nároků“
Obsahem je neposkytnutí částky z dotace P-4 MŠMT z roku 2016 určené pro AKRCE a
neposkytnutí částky z prodeje nemovitostí pro AKRCE.

a) dotace P-4 z roku 2016 - podíl pro AKRCE
Podmínky a výzva dotace P-4 v roce 2016 (Provoz a údržba sportovních zařízení) byly
koncipovány tak, že žadatelem a příjemcem byla organizace s celostátní působností
(sportovní svaz), který soustředil žádosti a projekty od svých ČO.
V Rozhodnutí MŠMT č.502016_4_043_A ze dne 6.6.2016 byl AKRCE mezi dalšími konečnými
příjemci (ČO AeČR a LSC AeČR) jmenovitě akceptován.
Od MŠMT byla celková obdržená částka dotace pro AeČR nižší, než bylo v součtu od ČO
žádáno.
KKPL ve svém Zápisu z jednání ze dne 29.8.2016 plošně procentuálně krátila částky pro
jednotlivé akceptované ČO v Rozhodnutí MŠMT dle skutečně obdržené výše dotace a pro
AKRCE byla vypočítána částka 257,1 tis.Kč.
Z dopisu od AKCE vyplývá, že AKRCE byl s touto přidělenou částkou seznámen a zaslal
v řádném termínu fakturu s doložením nákladů na projekt, aby přidělená částka mohla být
nejpozději do 31.12.2016 do AKRCE zaslána.
KKPL tedy v postupu přidělení dotace pro AKRCE nepochybila.
Posouzení oprávněnosti doložených nákladů a zaslání dotace do AKRCE bylo pak už plně
v kompetenci a na odpovědnosti sekretariátu / ekonomického úseku.
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b) Neposkytnutí podílu z prodeje nemovitostí AeČR do AKRCE
Výbor AeČR na svém jednání dne 29.8.2016 pod bodem 290816/6 rozhodl o „pozastavení
členství AK Roudnice“ (v uvozovkách název bodu)
Popis bodu: „Výbor na základě zjištěných skutečností dočasně pozastavuje čerpání výhod
plynoucích z členství Aeroklubu MAS Roudnice v Aeroklubu České republiky. Další průběh
členství bude ponechán na rozhodnutí V. Valné hromady“
Od tohoto dne (29.8.2016) bylo rozhodnutí Výboru ve věci AKRCE pro KKPL samozřejmě
závazné při dalším postupu a návrzích při rozdělování prostředků z prodeje nemovitostí mezi
jednotlivé ČO.
Návrh konkrétních částek pro jednotlivé ČO byl finalizován v Zápisu z jednání KKPL ze dne
14.11.2016.
V návrhu nebylo počítáno s podíly pro 6 členských organizací s pozastaveným členstvím nebo
pozastavenými výhodami členství, mezi nimi byl i AKRCE.
Následně bylo toto rozdělení potvrzeno Usnesením V. VH dne 18.3.2017, kde je také na
přílohu Zápisu z jednání KKPL ze dne 14.11.2016 přímo odkazováno.
KKPL se domnívá, že AKRCE měl dostatečný časový prostor k podání protestu či námitky, že
s ním není počítáno při rozdělení prostředků, tedy období od 24.11.2016 do 18.3.2017.
KKPL v předmětném období žádný protest či námitku od AKRCE neobdržela.
KKPL se v této věci domnívá, že z její strany nedošlo k žádnému pochybení vůči AKRCE a
případné další rozhodnutí v této věci je v kompetenci Výboru AeČR nebo Valné hromady
AeČR.

Zapsal:
Martin Mezera
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