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Dobrý den,
vaše otázky formulované iniciativou členů Aeroklubu České republiky jsou pro mě spolu s jejich
kontextovým významem udivující a odpovídám ve stručnosti takto.
1. Město si nechalo v minulosti vypracovat studii rozvoje letiště ve Vrchlabí. Máme dlouhodobě
zájem letiště rozvíjet ve vztahu k cestovnímu ruchu a ke klubové sportovní činnosti. K otázce
investičního projektu se pan Machula zprvu stavěl velmi rezervovaně, až následně v roce 2018
kategoricky sdělil, že se do letiště ve Vrchlabí investovat nebude, protože s tím AeČR nesouhlasí.
Jiná záležitost je investice do stávajícího majetku LŠV (havarijní stav střechy hangáru, uzavřená
dílna, zavřená ubytovna, špatná letištní plocha). Tady jsme na valné hromadě LŠV sdělili panu
Machulovi, že když předloží jasný krátkodobý a střednědobý plán ve smyslu co a za kolik
opravovat, tak se na tom budeme podílet a jsme připraveni o tom jednat. To bylo naposledy v roce
2018. Od té doby pan Machula k jednání nepředložil naprosto nic. Tedy rozhodně není pravda, že
by město Vrchlabí nechtělo do LŠV investovat, jakákoli reálná jednání ve věci zablokoval přímo
Vladimír Machula buď odmítnutím, nebo úplnou nečinností.
2. Pan Machula “spravoval" LŠV a.s. jako předseda představenstva minimálně tři roky (2017, 2018
a 2019). V rozporu se stanovami společnosti a v rozporu se zákonem jednal pan Machula sám, aniž
by svolal představenstvo nebo valnou hromadu. Protože jsme jako zástupci v orgánech společnosti
měli obavy o zákonný chod a hospodaření společnosti, začali jsme v průběhu roku 2019 konat.
Díky již tehdy zcela evidentnímu neplnění zákonných povinností a celkové liknavosti pana
Machuly došlo ke jmenování nového člena představenstva a k volbě nového předsedy
představenstva pana Bäumla. Na jednání představenstva 16.12. 2019 nám pan Machula předal
paměťové médium, které označil jako zálohy účetnictví LŠV. Po prozkoumání předaných dokladů a
protokolárním prozkoumání paměťového média IT specialistou jsme zjistili, že nás pan Machula
podvedl, protože na uvedeném paměťovém médiu nebyly zálohy účetnictví, tak jak prohlašoval, ale
byla tam zcela jiná nepotřebná data. Na základě toho a z již opodstatněné obavy o další pokus o
podvod jsme se odmítli zúčastnit předání bez přítomnosti svědků nebo notáře. Následně jsme pana
Machulu výslovně znovu vyzvali, aby nám předal účetnictví. Poslední příležitost, kdy jsme se s
panem Machulou za přítomnosti svědků setkali přímo na letišti, byl den 28.02.2020. Zde byl
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opakovaně dotázán na účetnictví LŠV, na položené dotazy ale nijak nereagoval. Tedy, k dnešnímu
dni účetnictví LŠV nepředal, ač byl k tomu mnohokrát vyzván.
3. Letiště je na katastru obce Lánov, tedy je i v kompetenci této obce tvorba územního plánu. Město
Vrchlabí a obec Lánov jsou ale členy sdružení mikroregionu Horní Labe a Vrchlabí je pro Lánov
obec s rozšířenou působností. Z těchto důvodů mohu ze znalosti věci říci i za obec Lánov, že jak
Vrchlabí, tak Lánov mají trvale zájem o fungování letiště Vrchlabí. Považujeme letiště za historické
dědictví, od roku 1947 je nedílnou součástí regionu a jde pro naše obce o významný infrastrukturní
a sportovní objekt. Tedy konstatuji, že o žádném záměru na výstavbu supermarketu nevím, stejně
jako nevím o žádném jiném stavebním projektu na letišti. Ani na pracovních setkáních s vedením
obce Lánov nic podobného nikdy nezaznělo. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu mimo území
města Vrchlabí v extravilánu, nelze považovat případný záměr výstavby za jakkoli vhodný. Nehledě
na to, že v regionu není takový projekt ani potřebný. Navíc, pozemky letiště se nacházejí na území
ochranného pásma KRNAP, což znovu vylučuje, že by mohla jakákoli změna územního plánu
proběhnout.

K celé věci bych se ale v závěru vyjádřil i jako Senátor Parlamentu České republiky a to proto, že
jsem se poměrně dost zabýval právní úpravou vzniku Národní sportovní agentury, které jsem já sám
zastáncem. Bohužel jde konstatovat, že situace, kterou v LŠV vyvolal její majoritní akcionář AeČR
zastoupený Vladimírem Machulou, nahrává kritikům obecného principu dotování sportovních
svazů, kde se finanční aféry svazů objevují se zřejmou pravidelností. Pokud tedy v LŠV prokazatelně
hospodařil AeČR tak, že snížil majetek společnosti o minimálně 7 mil. Kč, vyvstává důvodné
podezření, že ani procesy v AeČR nejsou v souladu se zákony a se základním pravidlem péče
dobrého hospodáře. Což může být pro všechny členy sdružené svazem AeČR problémem, pokud
budu své zkušenosti s působením AeČR v LŠV přenášet na plénum senátu, nebo při jednáních s
Národní sportovní agenturou.
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