VIII. Valná hromada je odložena na neurčito. Vzhledem k faktu, že se již naprostá většina klubů vyjádřila
ve smyslu podpory nějaké formy změny v AeČR, navrhujeme změnit program Valné hromady, tak
aby poskytoval větší přehled a více odpovídal současnému vývoji.

Návrh změny programu:
1) Zahájení a schválení programu Valné hromady - schválení změny.
- Jde o základní právo Valné hromady neschválit Výborem navržený program, i definovat a poté schválit
program jiný.
2) Schválení jednacího řádu Valné hromady
3) Volba mandátové, návrhové a volební komise
4) Zpráva prezidenta o činnosti AeČR
- Zpráva prezidenta obsahuje již dnes prokazatelně nepravdivé údaje, bude zajímavé poslouchat, jak se
Prezident AeČR vypořádá s vlastními nepravdivými tvrzeními. Konfrontací se skutečností, kdy získáváme stále
nové a nové konkrétní podložené informace je zjevné, že je zpráva Prezidenta AeČR spíše dovedně sepsanou
beletrií, nežli faktickým podkladem.
- Prezident AeČR je samostatně volenou osobou a jeho sebeprezentace se má vztahovat k jeho činnosti v
minulém období. Ne k činnosti jiných útvarů, které Stanovy popisují jako oddělené orgány.
5) Zpráva Sekretariátu AeČR
- Sekretariát jsou naši zaměstnanci, kteří by měli být schopni sami odprezentovat, co pro nás za poslední rok
udělali.
6) Zprávy o činnosti odborných sportovních komisí AeČR
7) Zpráva představenstva Letecké školy Vrchlabí a.s.
- Téma LŠV nyní rezonuje celým Svazem. Po ztrátě postavení AeČR v LŠV je dobré poslechnout si Prezidenta
AeČR, který je zástupcem AeČR v LŠV, ale byl z funkce předsedy představenstva LŠV za dramatických
okolností odvolán. Navíc na něj bylo v souvislosti s působením v LŠV podáno trestní oznámení. Rozhodně bude
zajímavé vyslechnout si také místopředsedu představenstva současného, který bude na Valné hromadě
přítomen. LŠV je z větší části naše firma a chceme si poslechnout ne jednu verzi, ne jeden pohled na věc.
Poslechneme si tak i druhou stranu rostoucího sporu.
- Na minulé VH jsme hlasovali o usnesení do této firmy investovat až 27 milionů korun, ale v současné zprávě
prezidenta se připouští možnost prodeje. Usnesení minlulé VH v bodě d) "Žádá předsedu představenstva LŠV
a.s. (v té době Vladimíra Machulu ) zveřejnit podrobný projekt revitalizace objektu hangáru, hospodaření ve
vztahu k AeČR a studii udržitelnosti provozu letiště v majetku AeČR po revitalizaci". Požadavek VII. Valné
hromady rozhodně nebyl první v této věci. Již VI. Valná hromada totiž bodem e) "žádala předsedu
představenstva LŠV (v té době Vladimíra Machulu) zveřejnit záměr na revitalizaci majetku do 6 měsíců
odkonání VI. VH". Tedy do srpna 2018. Nic z toho se ale nestalo dodnes.
- Také připomínáme, že LŠV a.s. kromě jiného dluží AeČR 695.000 Kč za nesplacenou půjčku z 10.11.2017.
Není vůbec jasné, kdo a jak schválil tuto půjčku, protože Výbor to zřejmě nebyl. Není jasné, kdo a na čí pokyn
finance z AeČR do LŠV zaslal. Z pohledu LŠV zase není jasné, proč byla tato půjčka vůbec realizována, když si
z LŠV Prezident AeČR posílal milionové částky na svůj soukromý účet.
... V současném programu není tento bod (asi jen omylem) vůbec zmíněn. Každopádně by měl prezident tuto
zprávu, kterou mu uložila vypracovat VI. a VII. Valná hromada, přednést.
8) Zpráva Kontrolní komise AeČR
9) Kontrola usnesení VII. Valné hromady AeČR, konané 16. března 2019
10) Finanční zpráva 2018 schválení/neschválení
- Spojení finanční zprávy 2018 a 2019 je nutno odmítnout, protože jde o odlišná účetní období a zpráva se
schvaluje se zpožděním jeden rok. Pro přehlednost je třeba jednat a hlasovat o každé zprávě zvlášť.
11) Finanční zpráva 2019 schválení/neschválení
- V roce 2019 AeČR nehospodařil se schváleným rozpočtem, což je proti stanovám AeČR. Řešení, jak schválit
finanční zprávu bez předtím schváleného rozpočtu, bude zajímavé.
12) Návrh rozpočtu na rok 2020
- Tento bod doporučujeme neschvalovat, případně návrh v předložené podobě neschválit
- Jak se vyjádřil Martin Mezera, viceprezident AeČR, návrh rozpočtu je zcela nerealistický a navíc, nebyl
Výborem vůbec projednán. Pokud o něm má být jednáno, tak jako o samostatném bodě až po minulých
rozpočtech.

13) Diskuse k předneseným zprávám a návrhu rozpočtu
- Tato diskuze bude zřejmě bouřlivá, časové ohraničení 1 hodinou se zdá být jako minimální.
14) Diskuze k volbám
15) Zpráva mandátové komise
16) Prezentace kandidátů
- Je jasné, že v současné době musíme dát prostor všem kandidátům, kteří se představí v čase ne delším než
je schválený čas příspěvku pro každého. Rozhodně musí dostat prostor všichni, kteří chtějí sebe a svůj
případný program prezentovat. Čas je tedy třeba omezit.
- Pro přehlednost je třeba se i do tohoto bodu programu přihlásit (lístkem Přihláška do diskuze - téma
Prezentace kandidáta) a to kdykoliv před nebo během tohoto bodu.
- Vystoupit v tomto mohou pouze ti, kteří kandidují a mají odevzdaný nominační lístek.
17) Volba Prezidenta
18) Členské záležitosti
19) Vyhlášení výsledků volby prezidenta
- V současné mimořádné situaci spojuje mnoho kandidátů své působení ve volených orgánech se zvolením
jednoho z kandidátů na funkci Prezidenta AeČR. Je tedy podstatné poskytnout těmto kandidátům možnost
odstoupit od kandidatury. Nedává smysl se nechat zvolit a následně rezignovat.
- Protože byl takový scénář dopředu avizován, chceme poskytnout kandidátům tento krok učinit před volbou a
voličům mít o situaci větší přehled.
20) Volby Výkonného výboru, Odborných sportovních komisí, Komise klubů a provozovatelů letišť a
Kontrolní a revizní komise
21) Vyhlášení výsledků volby orgánů AeČR volební komisí
22) Hlasování o jednotlivých bodech usnesení a definice znění usnesení VIII. Valné hromady
Schválení usnesení VIII. Valné hromady AeČR
23) Závěr

