Zápis z jednáni sčítacíkomise k VIII. Valné hromadě Aeroklubu Ceské republiky, z.s.
Jednrání sčítacíkomise se zúčastnilisčítacíkomisaři:

1.
2.
3.
4.

Petr Jiránek, narozen 14. 10, 1963, trvale bytem Chodovická 2282, 193 00 Praha 9;
Ivo Lengál, narozen24.7.1967, trvale bytem Hálkova 836,273 06 Libušín;
Jaroslav Pošitma, narozen 19.6. 1957, trvale bytem Moskevská 1462,434 01 Most;
Jan Habětín, narozen 4. 10, 1962, fiwale bytem Kozácká 1, 101 00 Praha 10.

kleří tímto prohlašují následujicí skutečnosti, které podle jejich lyjádření pravdivě a úplně
popisují Činnost sčítacíkomise ustavené k seěteni hlasů VIII. valné hromady spolku Aeroklub
Českérepubliky, z.s,, IČo: 00537403, se sídlem: Dělnická 213112, I'1.0 00 Praha 7 Holešovice, zapsané v obchodním rej stříku pod sp. zn. L 94 vedenou u Městského soudu
v Praze (dáIe téžjako ,3,eČR.1, která se konala v distanění formě (per rollam) dne 3, íijna2020
od 10:00 (dále též,,VH").
Sčítacíkomisafi na úvod konstatují, že sčítaníhlasů členůeeČR doSti,ch do sídla AeČR do
stanoveného termínu 8. řijna 2020 18:00 v podobě listinné (prostřednictvím doporučených
listinrrých zásilek) a elektronické (prostřednictvím datové schránky AeČR s ID: 4t6uxwe)
proběhlo na jednání sčítacíkomise konané dne 9. íilna2020 od 0830 do 1300, o jehož pruběhu
a wýstupech sčítáníhlasŮ, jakož i o ýsledcích valné hromady účastrricičinítoto své prohlášení.

sčítacíkomisaři dále prohlašují, že sčítacíkomise si ze svého středu zvolila jednomyslně
aklamaci předsedu, pana Petra Jiránka, kte4f byl sčítacíkomisí pověřen tim, aby řídil její
jednání a organizoval sčítáníhlasů. Z jednání sčítacíkomise byl rovněž pořizován členem
sčítacíkomise, panem Jan Habětín, zápis, ktery je připojen jakoáo příloha č. 1 tohoto
prohlášení.

SčítacíkomisaŤi dále prohlašují,že pŤed zahájenim jednaní sčítacikomise jim byla pověřenou
osobou sekretariatu aeČR předána jednak složka uzaťených obálek obsahujících hlasovaci
lístky členůAeČR doručenév listinné podobě oblyklou poštou, jednak soupis veškeré došlé
poŠtydoručené do sídla AeČR v budově Rosmarin Business Centre na adrese Dělnická2l3ll2,
170 00 Praha 7 - Holešovice v období 3. až 9. řijna 2020. O předání uzavřených obálek
a soupisu byl pořízen písemný protokol, kteqý členovésčítacíkomise podepsali a který je
připojen jakožo příloha ě. 2 tohoto prohlášení.
Sčítacíkomise se usnesla na tom, že nejprve sečte hlasy členůAeČR došlé k VH v elektronické
podobě, tzn. prostřednictvím datové schÉnky eeČn go DS: 4t6uxwe) a následně sečte hlasy
členůAeČR došlék VH v listinné podobě, tzn. oblyklou poštou do sídla AeČR.

Sčítacíkomisaři prohlašují, že co se !ýká výsledků sčítaníhlasů členůAeČR došlých
elektronickou formou, do datové schránky aeČn, do které sčítacíkomise přistoupila dne 9.
řijna 2020 v 0835 hodin, bylo do 8, íilna 2020 18:00 doručeno celkem 59 datových zpráv
označenýchjako hlasovací 1ístky na vH AečR, z nichž 58 byly řádně doručené hlasovací lístky
a 1 neřádně doruěené hlasovací lístky, k nimž sčítacíkomise nemohla přihlížet. Z řádné
doručených hlasovacích lístkův elektronické formě bylo 58 platných a 1 neplatných, k nimž
sčítacíkomise nemohla přihlížet.

Sčítacíkomisaři prohlašuji, že pfi jednání sčítacíkomise bylo zjištěno, že některé datové zprávy
obsahujícíhlasovací lístky členůAeČR k VH byly otevřeny již před přihlášením členůsčítací
komise do datové schránky AeČR, přestože hlasovárú na VH mělo proběhnout tajně
a pracovnici sekretariátu AeČR prohlásili, že do datové schránky nebylo od 3. íijna 2020
přistoupeno. Otevření datových zpráv neoprávněnou osobou je seznatelné z toho , že týo zprávy
byly označeny jako doručené.Celkem se toto zjištěnílýká 1ó datových zpráv obsahujícich
hlasovací lístky členůAeČR k VH z celkem 59 doručených datových zpráv.

Sčítacíkomisaň v této souvislosti prohlašují, že v návaznosti na uvedené zjištěnísčítacíkomise
pojala do svého zápisu závér, že hlasování touto formou patmě neproběhlo podle požadavků
a jednacího řádu VH jako tajné, když se s obsahem hlasovacích lístkůmohla seznámit
nepověřená ďetí osoba. Sčítacíkomise v této souvislosti do zápisu ze svého jednání pojala
výzlrr Výkonnému výboru AeČR, aby tuto skutečnost prošeťil a lyvodil ze zjištěni příslušné
závěry, popř. právní kroky vůčinarušiteli jednání VH AeČR. Sčítacíkomise se nicméně
usnesla, že do sčítánízařadí veškeréhlasovací lístky doručené prostřednictvím datové schrlánky
AeČR, které splní věcné a formální požadavky stanovené svolavatelern VH, nebot' váledem
k formě doručeni trlasovacich lístkůnení pochybnost o jejich odesílateli a původujejich obsahu
(případné narušení tajnosti hlasování neoprávněným přístupem do datové schránky nemá za
následek jejich kompromitaci a zneplatnění).
Sčítacíkomisaři dále prohlašují,že co se |/ká výsledků sčítáníhlasů došlých v listinné formě,
do sídla AeČR bylo do 8. íijna 2020 18:00 dolučeno celkem 33 uzavřených obálek označených
jako hlasovací lístky na VH AeČR, u nichž 30 naplnilo formální požadavky kladené na doručení
hlasovacího listku a 3 formální požadavky kladené na doručení hlasovacího lístku nenaplnilo,
takže k těmto hlasům sčítacikomise nemohla pfihlížet. Z řádně doručených hlasovacích lístků
bylo 88 platných a 4 neplatných, k nimž sčítacíkomise nemohla přihlížet.
Sčítacíkomisaři dále prohlašují, že sčítacikomise na základě 92 řádně doruěených hlasovacích
lístků,z nichž bylo 88 platných a 4 neplatných, ozrračila VIII. VH AeČR za usnášeníschopnou
ve všech bodech jedníni a tedy způsobilou k přijetí všech navrhovaných usnesení.
Sčítacíkomisaři dáie prohlašuji, že po sečtenívšech platných hlasů sčítacíkomise dospěla k
závěru o výsledcích hlasování VH AeČR, která se usnesla o jednotlir."ých bodech pořadu j ej iho
jednání následovně:

K bodu 7 programu VH AeČR, položka Účetní závérka 2019 v hlasovacím lístku,
kde svolavatel VH AeČR navrhl přijetí usnesení ve znění: ,,Valná hromada bere na vědomí
zprávu o hospodaření Aeroklubu Česke republilq, za období od 1. ledna do 31. prosince 2019.",
hlasovalo:
PRO náwh

1678 členůAeČR, kteří přestavuj í 37,04 % platných hlasů

PROTI návrhu

2382 členůAeČR, kteři přestavuj

í 52,58

%o

platných hlasů

Zdrželo se hlasování ,.....,.........., .,.....470 členůAeČR, kteň přestaÝ,ují 10,38 % platných hlasů

K náwhu byly pŤijaty

3 protináwhy.

Sčítacíkomise konstatovala, že nawhované usnesení VH AeČR nebylo přijato

programu VH AeČR, položka Návrh rozpočtu 2020 v hlasovacím listku,
kde svolavatel VH AeČR navrhl pfijetí usnesení ve mění: ,,Valná hromada schvaluje návrh
rozpočtu Aeroklubu Českérepublilql na období od 1. ledna do 3l. prosince 202 0.", hlasovalo;

K bodu

7

1674 členůAeČR, kteří přestavuj

PRO náwh
PROTI

návrhu

í 36,95

% platných hlasů

......2397 členůAeČR, kteří přestavují 52,91 % platných hlasů

Zdrželo se hlasování ......,........... ,..,..,459 členůAeČR, kteří přestavuji 10,38 % platných hlasů

K náwhu byl přijat

1

protináwh.

Sčítacikomise konstatovala, že navrhované usnesení VH AeČR neby1o přijato.

K bodu 9 píoglamu VH AeČR Volby Prezidenta, Výkonného výboru, Odborných
sportovrích komisí, Komise klubů a provozovatelů letišt' a Kontrolni a revizni komise,
kde svolavatel VH AeČR lyzval členy AeČR, aby r.ymačili ve volebních lístcích odpovídajíci
počet osob z tabulky kandidátů pro každý z oryánů AeČR, sčítacíkomise konstatovala, že VH
AeČR do jednotlivých organů zvolila následující osoby (s nejlyššímpočtem hlasů):
Prezident (1)

.....,.

Vlastimil Dvořák

Kontrolní a revizní komise (5)
............ Martin Holík (předseda), Přemysl Váwa, Robert Vokáč, Tomáš Krěka, Lubomír Motl
Komise klubů a provozovatelů letišť(9),..,.....
Vladimír Příhoda (předseda), Václav Sehnal, Lukáš Ježek, Petr Mysík, Maňin Mezera,
Vladimír Lancdorf, Daniel Brichta, Karel Horáček, Václav Pecka.
Odbomá sportovní komise pro bezmotorové létání (5)
... Ivan Harašta (předseda), Tomáš Talanda, Tomáš Suchánek, Martin Chovan, Tomáš Rendla
Odbomá sportorrrrí komise pro parašutismus (5)
.........Jan Bečka (předseda), Jan Klapka, Pavel Mlýnek, Martina Vaváčková, Luděk Dopirák
Odbomá sportornrí komise pro leteckou akrobacii (5) ......
......... Miroslav Červenka (předseda), Miloš Ramert, Roman Šlapáček,Jan Rolinek, Jiří Duras
Odbomá sportovní komise pro všeobecnéletectví (5)
Jiří Jakeš (předseda), Miloš Fiala, Martin Hřivna, Jan Havlík, Petr Soukup

Sčitacíkomisaři dále prohlašují,že sčítacíkomise veškerépodklady dokládající ýsledky
sčítaníplatných hlasů členůAeČR připojila přílohou k zápisu ze svého jednání, který je
připojen jakožo příloha č. 1 tohoto prohlášení.
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