Zpráva kontrolní a revizní komise AeČR o činnosti
od VI. Valné hromady
KRK pracovala v roce 2018 ve složení:
Petr Jiránek – předseda
Lubomír Motl
Přemysl Mitáš
Jaroslav Pošitma
KRK se v uplynulém období z důvodu pracovní vytíženosti svých členů a rovněž z důvodu
míst trvalých bydlišť nescházela na pravidelných schůzkách. Komunikace mezi členy
probíhala buď elektronicky (mailem) či telefonicky. Členové komise se rovněž pravidelně
účastnili jednání výboru AeČR z důvodu aktuální informovanosti o probíhajících a řešených
otázkách. Zároveň zástupce KRK přímo připomínkoval projednávané body a případné
připomínky byly řešeny na místě.
V období od VI. Valné hromady obdržela komise pouze jednu žádost a to od České
parašutistické asociace. Tato žádost byla napsána velmi emotivně a ultimativně a členům
KRK nebylo v některých bodech jasné, co by KRK měla řešit. Proto jsme mailem požádali
ČPA, jmenovitě pana Mgr. Martina Dlouhého o doplnění a vysvětlení těchto bodů. V tomto
mailu jsme se také vyjádřili k bodům, které nám jasné byly. Odpověď ČPA však byla
negativní a tak se KRK rozhodla dále se tímto podáním nezabývat. Jak stížnost ČPA tak
odpověď KRK a následná komunikace je přílohou této zprávy.
Dále se KRK zabývala plněním bodů usnesení VI. Valné hromady.
Usnesení uložilo:
a) Výboru AeČR: Svolat VII. VH AeČR do konce března 2019

splněno – VII valná hromada je svolána na 16. března 2019 od 10.00 hod.
b) OSK pro leteckou akrobacii znovu projednat znění zprávy akrobatické komise pro VI. VH a do 1 měsíce od

konání VI. VH zveřejnit.

splněno
Usnesení se usneslo:
a) O trvání pozastavení výhod plynoucích z členství v AeČR Aeroklubu MAS Roudnice nad Labem pro porušení
ustanovení Stanov AeČR do termínu konání VII. Valné hromady AeČR. Toto pozastavení výhod se netýká účasti
členů AK MAS Roudnice v organizované sportovní činnosti (soutěže, CPS apod.).

MAS Roudnice v roce 2018 neobdrželo dotace ani jiné výhody plynoucí z členství v AeČR
b) O požadavku na změnu názvu České parašutistické asociace, tak aby nebyl zavádějící. Pokud nebude žádost o
provedení změny názvu do spolkového rejstříku podána do 3 měsíců, bude pozastaveno čerpání výhod
plynoucích z členství v AeČR České parašutistické asociaci do konání VII. Valné hromady AeČR. VII . Valná
hromada pak rozhodne o stavu členství České parašutistické asociace.

Statutární orgán ČPA z.s. vyhotovil dne 25.04.2018 „Projekt rozdělení spolku ČESKÁ
PARAŠUTISTICKÁ ASOCIACE z.s. odštěpením se vznikem nového spolku“. Na náhradní
valné hromadě dne 30.7.2018 pak došlo ke schválení změny stanov spolku ČESKÁ
PARAŠUTISTICKÁ ASOCIACE z.s. ve znění ze dne 25.03.2014 tak, že Článek II. „Název

spolku“ nově zní: Skydive CzechRepublic, z.s.“. V současné době tedy existuje jak spolek
Skydive CzechRepublic, z.s, který je členem AeČR, tak spolek Česká parašutistická asociace
z.s. (není členem AeČR).
KRK konstatuje, že ČPA splnil požadavek VI. Valné hromady na přejmenování spolku. KRK
nicméně dává VII. Valné hromadě podnět, aby při rozhodování o stavu členství České
parašutistické asociace posoudila, zda byl naplněn smysl tohoto přejmenování – tady aby
název členské organizace nebyl zavádějící
c) O umožnění Aeroklubu Karlštejn provést dodatečné hlášení evidence a úhradu členských příspěvků v souladu
se Stanovami AeČR. Do doby provedení hlášení a úhrady členských příspěvků se pozastavují výhody plynoucí z
členství v AeČR.

Splněno
d) Za létajícího člena ČO AeČR může být považován i žák základního výcviku.

Splněno
e) Žádá předsedu představenstva LŠV, a.s. zveřejnit záměr na revitalizaci majetku do 6 měsíců od konání VI.
VH.

Nesplněno. Do současné doby byly zpracovány znalecké posudky stavu hangáru LŠV, které
ukázaly nemožnost oprav v rozsahu původního záměru.
f) O vyloučení AK Bystřice z AeČR z důvodu neplnění členských povinností dle Stanov AeČR .

Splněno

KRK se nezabývá kontrolou účetnictví AeČR jelikož toto je auditováno externí auditorskou
firmou. V roce 2018 rovněž proběhla kontrola finančního úřadu na účetní rok 2017. Tato
kontrola neodhalila žádné hrubé závady.
Za KRK Petr Jiránek

V Praze 22/2/2019

Příloha č. 1 – Stížnost ČPA

Příloha č. 2 – odpověď KRK a následná komunikace

