Zápis z kontroly účetnictví AeČR 26.2.2020:
Dne 26.2.2020 od 12hod. do 17hod. proběhla ze strany KRK AeČR kontrola
účetnictví v sekretariátu Pha, Dělnická. Termín byl určen na základě vzájemné
dohody mezi členy KRK a Presidentem a ekonomkou.
Zúčastnění: za AeČR: Vl. Machula, H. Čekalová
za KRK AeČR: L. Motl, J. Pošitma
Kontrola byla zaměřena na :
1/ provoz sekretariátu, náklady na mzdy, cestovné, pronájmy, atd.
Byly rámcově zkontrolovány celkové náklady. Samostatně jsme se věnovali
nákladům na provoz sekretariátu. Činnost AeČR zajišťuje cca 5 zaměstnanců na
hlavní pracovní poměr a dále několik pracovníků na DPČ. Vedle toho ještě
fakturují svoje služby Aleš Ferra a Kateřina Machula. Cestovné v roce 2019 je na
úrovni 591 tis. Kč – tedy výrazně nižší než 2018.
Významnou položkou je pořízení SW pro evidenci členské základny a celé řady
dalších činností (podobně jako Flight Office) za 2.815 tis. Kč. Postupně by měl být
uváděn do provozu.

Zhotovení tohoto software bylo objednáno u firmy META IT Brno ve vlastnictví
ing. Barbory Ruttkay a Ladislava Ruttkaye. Vzhledem k výše uvedené ceně (která
odpovídá zhruba ročním příspěvkům všech ČO AeČR) chtěla KRK po prezidentovi
předložit podklady pro tento výdaj: např. zápisy z VH, zápisy z jednání Výboru
apod. Tyto nejsou k dispozici, místo požadovaných podkladů byly dodány
pracovní výkazy jednotlivých pracovníků dodavatele. Později byly dodány
rámcové objednávky, vystavené AeČR a signované Ing. Machulou. Dotazem na
předsedu výboru M. Mezeru bylo upřesněno, že Výbor o výdajích za sw nebyl
informován. KRK došla k závěru, že smlouva na vývoj zmíněného software byla
uzavřena bez vědomí a schválení výborem a bez výběrového řízení. Uzavřená
rámcová smlouva řeší pouze obecné principy vývoje SW, cenové, licenční a
záruční podmínky a podobně. Nikoliv však rozsah a detailní požadavek AeČR na
funkčnost systému. Ta má být zadávána postupně jednotlivými objednávkami,
které mají obsahovat specifikaci díla a dalších požadavků. Není tedy předem
stanoven celkový rozsah prací ani celková cena.
Kontrolní a revizní komisi byly předloženy celkem 4 takové objednávky:

1. AeČR/2017/1 ze dne 10.1.2017 na Digitalizaci členské základny AeČR
v rozsahu 900 hodin á 700 Kč bez DPH
2. AeČR/2017/2 ze dne 5.12.2017 na Evidenční systém pro agendu leteckého
provozu, výcviku a údržby v rozsahu 1000 hodin á 700 Kč bez DPH
3. AeČR/2017/3 ze dne 5.12.2017 na Digitalizaci členské základny AeČR,
moduly statistiky, dokumentů, exportů, přepracování UI, integraci agendy
pro letovou dokumentaci, výcvik a údržbu v rozsahu 800 hodin á 700 Kč
bez DPH
4. AeČR/2019/1 ze dne 3.1.2019 na Evidenci členské základny – exporty,
statistiky, mailing, historie členství, sportovní výkony, Agenda letecké
dokumentace, integrace správy CAMO, podpora výcviku, exporty
v rozsahu 1000 hodin á 700 Kč bez DPH
Objednávky neobsahují specifikace a požadavky, pouze konstatují, že definice
jednotlivých úkolů budou postupně uváděny v projektovém nástroji Asana.
KRK tedy není jasné, na základě čeho dodavatel stanovil rozsah práce, který je
uveden v jednotlivých objednávkách a rovněž KRK nemůže posoudit, zda dílo
bylo dodáno v rozsahu, který byl dodavateli zadán. Jediný výstup, který můžeme
vidět, je https://evidence.aecr.cz/ . Nicméně z tohoto uživatelského rozhraní
s právy, která mají běžní uživatelé, nemůžeme posoudit, zda aplikace obsahuje
požadované moduly.
Závěr KRK k tomuto je takový, že celý projekt je veden neprůhledně, bez
možnosti kontroly oprávněnosti vyplacení sjednané ceny dodavateli. Rovněž
částka vyplacená za toto dílo nebyla schválena VH v rámci rozpočtu AeČR.
V rozhovoru s ing. Machulou k tomuto tématu dne 26.2.2020 a 29.2.2020 bylo
mimo jiné sděleno a opakováno, že neexistují osobní vazby mezi META IT a ing.
Machulou. Následně náhledem do Obchodního rejstříku bylo zjištěno, že Ladislav
Ruttkay a Ing. Machula jsou spolumajitelé sw firmy Orfanic s.r.o. se sídlem
v Brně, IČ: 287 43 920 a to od 26.2.2016.

2/ kontrola účetnictví WGC 2018 s.r.o.
Účetnictví bylo vedeno za účetní období od 1.3.2017 do 30.9.2018. Toto období
zahrnovalo jak PMČR 2017, tak i WGC 2018. Za toto období bylo také podáno
daňové přiznání. Daňové přiznání je vykázáno se ztrátou přes 1 mil. Kč a ve
výkazech je záporný vlastní kapitál.
Podle vysvětlení je důvod v tom, že startovné ve výši 65.000 Eur přišlo
z organizačních důvodů na účet AeČR. Následně byly peníze přeposlány do WGC

2018. Zde je vedeno jako závazek, ale přitom by se mělo jednat o výnos WGC
2018. Zřejmě to bude nutno dořešit v dalším období.
Poznámka: AeČR to ve svém účetnictví jako pohledávku nevede. Zůstatek na
účtech je zhruba 300 tis. Kč (ověřeno nahlédnutím na výpisy z účtu) a aktuálně
zde prý nejsou žádné závazky.

3/ finanční vztahy mezi Aeroklubem ČR a Leteckou školou Vrchlabí, a.s.,
Vrchlabí - závazky a pohledávky.
Letecká škola Vrchlabí, a.s. (dále jen LŠV) dluží Aeroklubu ČR 695 tis. Kč jako
půjčku. Tato půjčka měla být vrácena do 31.10.2018 a sankce za nevrácení je
smluvní pokuta ve výši 183% za rok. Půjčka dle vysvětlení ing. Machuly byla
použita na odklizení hromad zeminy nevhodně umístěných blízko VPD. LŠV dále
dluží za faktury – pronájem letadel, létání + mzda ředitele více než 1 mil. Kč. Tyto
pohledávky prý měly být použity na kapitalizaci a zvýšení účasti AeČR v LŠV. Přes
Letecké sportovní centrum Aeroklubu České republiky, z.s. navíc byla získána
dotace 330 tis. na opravu střechy a cca 200 tis. Kč na údržbu plochy – faktury na
tyto služby vystavila LŠV, která peníze také inkasovala.
Ze zprávy nezávislého auditora o věcných zjištěních týkajících se vývoje finanční
situace společnosti Letecká škola Vrchlabí, a.s. vyplývá, že na soukromý účet Ing.
Vladimíra Machuly byly převedeny v období od 1.1.2017 do 31.12.2019
prostředky v celkové výši 1.463 tis. Kč. a to zřejmě bez právního důvodu. Zpráva
je k dispozici ve sbírce listin LŠV, a.s.

Závěr:
Ad 1/ Sekretariát – vyjma případu „SW pro evidenci“ byly zjištěny pouze drobné
chyby v zatřídění výdajů např. letecký motorový olej mezi výdaji na provoz
kanceláře atp.
Na základě zjištění ve věci vývoje Software pro evidenci členů doporučuje KRK
omezit pravomoc prezidenta AeČR a to tak, že pro podpis smluv či platebních
příkazů v hodnotě přesahující 100 000 Kč je potřeba podpisu dalšího člena
výboru AeČR a to předchozím schválení výborem AeČR . Zároveň doporučuje
přerušit práce na dalším vývoji tohoto SW do doby, než bude předložena analýza
rozsahu a požadované funkčnosti celého systému a cena nabídnutá dodavatelem

ke schválení výboru a následně Valné hromadě v rámci navrhovaného rozpočtu
pro další období.
Ad 2/ WGC 2018 - bylo zjištěno pochybení v zatřídění závazků – bude napraveno
Ad 3/ Vztahy LŠV a.s. vs. AeČR - v průběhu VH 2018 bylo rozhodnuto finančně
nezasahovat do LŠV a.s. Přesto bylo LŠV a.s. z rozhodnutí ing. Machuly
poskytnuto finanční i nefinanční plnění v celkové výši cca 1,4 mil. Kč a k tomu
státní dotace přes LSC přesahující 500tis. Kč. Dle zjištěných informací (auditorská
zpráva zpracovaná pro LŠV) byly prostředky v podobné výši (1.463 tis. Kč)
převedeny z LŠV na soukromý účet ing. Machuly. KRK na tuto skutečnost
upozorňuje, nicméně jde o vztah mezi subjekty, které nepodléhají kontrolní
činnosti KRK.
KRK doporučuje výboru AeČR aby s prezidentem projednal zjištěné nedostatky a
žádal vysvětlení k jednotlivým zjištěním

V Mostě 24.4.2020

Přílohy:

Smlouva a objednávka SW

L. Motl, J. Pošitma

