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AERO CLUB OF THE CZECH REPUBLIC
ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISEEXPERT SPORTS COMMISSION
PARAŠUTISMUSPARACHUTING

Z Á P I S Z J E D N Á N Í – M I N U TE S O F T H E M E E T I N G

(Organization)

Odborná sportovní komise Aeroklubu České republiky
- sportovní parašutismus

Datum:

úterý 10. dubna 2018 – 19. jednání povolební 4.VH (2016)

Organizace:

(Date)

Jednání řídil:

Jiří Blaška st.

(Chairman)

Zápis provedl:

Jiří Blaška st. a ostatní členové OSK para

(Secretary)

Předmět jednání: 1) Kontrola zápisu z posledního jednání
(Agenda)
2) Finance
3) Práce dřívější „sportovní komise“.
4) Valná hromada AeČR a vyhlášení nejlepších sportovců
5) Členství v AK
6) Různé
Stručný záznam o jednání:
(Brief summary of the meeting)

Přítomni: Martina Bednářová, Jiří Blaška st., Jan Bečka a Petr Šťastný
Nepřítomen: Jan Klapka (porucha vozidla po cestě na jednání OSK para)
Hosté: Michaela Jahodová – hospodářka AeČR A, Ing. Dagmar Vítovcová – generální
sekretářka AeČR,Vladimír Machula – prezident AeČR, Zbyněk Živný – canopy
piloting
1. Kontrola zápisu z posledního jednání
19A1 – Proběhla kontrola zápisu z posledního jednání. Z ní vyplývají následující body
jednání:
2. Finance
19A2 – Dotace z MŠMT – současný stav – požadavky na financování v programu 1 (státní
sportovní reprezentace) a v programu 2 (talentovaná mládež) byly MŠMT potvrzeny.
Sportovní svaz AeČR má přislíbeno od MŠMT, že dostane v roce 2018 v programech 1 a 2
požadované finanční prostředky. V den konání tohoto jednání, tj. 10. dubna 2018, ještě nejsou
žádné finanční prostředky z dotace MŠMT na účtu Aeroklubu.
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19B2 – Dotace z MŠMT – projektové financování – na dotaz předsedy OSK para, jak
budou prostředky z dotací MŠMT rozdělovány mezi jednotlivé odbornosti ( viz předchozí
zápis) a zda se nemůže stát to, co se stávalo v minulosti, že v rámci Aeroklubu ČR docházelo
k účelovému přerozdělování peněz v rámci svazu ve prospěch jedné odbornosti na úkor druhé
odbornosti.
Vedení AeČR (ústy hospodářky AeČR Michaely Jahodové i prezidenta AeČR Vladimíra
Machuly) toto důrazně vyloučilo s tím, že tomu zabraňuje současná dotační politika MŠMT.
Žádost o finance z MŠMT musí být zpracována formou dotačních projektů, pokud tyto
projekty MŠMT schválí a odsouhlasí tyto projekty, MUSÍ být finance použity přímo na tyto
projekty. Nelze je použít na cokoli jiného. Proto je velice důležité plánovat finanční
prostředky dopředu. Na vedení AeČR to klade veliké nároky na správné zpracování žádosti a
projektů při snaze zajistit dostatek financí z MŠMT
19C2 – Financování juniorů – v předchozích letech AeČR dostával menší částku financí na
juniory (talentovanou mládež) z MŠMST a výrazně větší částku z ČOV (Český olympijský
výbor). Financování juniorů (talentované mládeže) z ČOV bylo zrušeno. Částka z MŠMT
byla v podstatě úměrně tomu navýšena. Peníze na juniory (talentovanou mládež) nejsou
rozdělovány rozhodnutím výboru AeČR stejným dílem na jednotlivé odbornosti jako dříve,
ale jak bylo popsáno zde v bodě 19B2, o peníze bylo žádáno formou projektů a tyto musí být
financovány tak, jak byly ministerstvem schváleny. Konkrétně v roce 2018 se jedná v rámci
celého AeČR o 1.675 000,- korun, z toho na financování sportovní přípravy juniorů
(talentované mládeže) je určeno 847 500, - korun. Určeno neznamená přiděleno. Určeno
znamená, že poté, co peníze přijdou z MŠMT na účet sportovního svazu, MUSÍ být použity
přesně na ty projekt, na které byly tyto finance v programu 2 požadovány.
19D2 – Financování projektu výuka řízení padáku a canopy piloting – Zbyněk Živný si
s OSK para s vedením Aeroklubu ujasnil dvě věci finanční podpory projektu výuky řízení
padáku a canopy pilotingu. 1. Na projekt bude AeČR přispívat v roce 2018 finanční částkou
……… 2, Byla určena pravidla financování tohoto projektu tak, že finanční podpora je určena
pouze pro členy Aeroklubu ČR a o tuto podporu lze zažádat v daném roce vždy jen jednou.
19E2 – Finance Para-ski – situace ve financování para-ski není dobrá a je třeba ji sledovat a
řešit.
1. U para-ski je dlouhodobým problémem, že činnost je třeba financovat na začátku
kalendářního roku, kdy ještě mnohokrát finanční dotace z MŠMT není schválená, natož aby
v té době byly na účtu AeČR peníze z MŠMT na činnost reprezentace.
2. Přesto je nutné dodržovat plán financování para-ski podle finančního plánu OSK para tak
jak je připraven Ing. Janem Klapkou a schválen jak OSK para, tak Aeroklubem ČR. Není
možné dožadovat se nějakých dohod mezi trenérem para-ski a prezidentem AeČR nad rámec
tohoto finančního plánu. Odůvodnění, že s předchozím prezidentem AeČR toto vždy
fungovalo, neobstojí, protože je více věcí, které dříve fungovaly a dnes si je současné vedení
AeČR nepřeje. Důvodem je, že nemáme zájem se dostat do stejně nepříjemné situace jako
nedávno fotbalový svaz.
3. Veškeré financování para-ski musí jít cestou členské organizace Aeroklubu České
republiky, nikoli subjektu stojícího mimo sportovní svaz AeČR.
4. V AeČR musí být stejně jako v ostatních odbornostech určena osoba, která Aeroklubu za
správné čerpání peněz a jejich řádné vyúčtování odpovídá. Tato osoba musí v rámci OSK
para spolupracovat s Ing. Janem Klapkou a v rámci AeČR s hospodářkou Michaelou
Jahodovou.
5. Zaslání celých 60ti tisíc korun na úhradu financování letových hodin vrtulníku na závodech
ve Vrchlabí bylo chybou, protože tak nedošlo k dotaci pro samotné české závodníky, na
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kterou měla být použita polovina této částky, tedy 30 tisíc korun. Za AeČR bude nápravu
v této věci řešit Ing. Jan Bečka a Michaela Jahodová.
19F2 – Žádost o financování práce trenéra – výplata, smlouva o provedení práce apod.
Zápis upraven a přepsán. Věc je v kompetenci vedení Aeroklubu ČR.
19G2 – Státní dotace na mistrovství světa ve wingsuit
Nezměrnou snahou organizátora MS, ale i správnou prací sportovního svazu byla zajištěna
státní finanční dotace ve výši necelého 2,2 milionu korun ve prospěch 2. Mistrovství světa ve
wingsuit cestou ministerstva od státu. Je samozřejmé, že taková dotace nepřichází sama a je
za tím spousta práce a úsilí. OSK para může jen těžko posuzovat zásluhy všech, kteří se
podíleli na zajištění této dotace, když spousta aktivit v této věci ji není známa. Jasným úkolem
svazu však je, aby bylo vše s MŠMT řádně vyřízeno, řádně administrativně podchyceno,
finance řádně využity ve prospěch mistrovství světa a řádně vyúčtovány směrem k MŠMT.
Toto vše je v AeČR úkolem vedení AeČR, zejména hospodářky AeČR Michaely Jahodové,
která je s tímto úkolem srozuměna. Cílem řádného spravování ze strany AeČR je snaha o
transparentnost použití těchto finančních prostředků v rámci mistrovství světa a vyloučení
jakýchkoli podezření z klientelismu či podobných nedávno mediálně zveřejňovaných praktik
v jiných sportovních svazech a u jiných funkcionářů a pracovníků ministerstva.
3. Práce dřívější „sportovní komise“
19A3 – Při kontrole zápisu jsme znovu přečetli bod 18A3. Znovu jsme odsouhlasili potřebu
jeho naplnění ve čtyřech oblastech:
1) Systém fungování českých rozhodčích – Tereza Tůmová.
2) Evidence českých rekordů v parašutismu – Tereza Tůmová.
3) Agenda kolem FAI rekordů v IPC – Šárka Blašková.
4) Národní parašutistické odznaky – Josef Zíbar a Jan Šturc.
Prezident AeČR Ing. Vladimír Machula a generální sekretářka AeČR Ing. Dagmar Vítovcová
nás informovali, že ani Petr Šťastný od pana Dodala, ani Jiří Blaška st. od pana Horáka
nezískali žádné nové dokumenty ve věci českých rekordů než to, co už vedení Aeroklubu ČR
má k dispozici.
19B3 – Pohárové soutěže v přesnosti přistání – budoucnost, způsob organizace a vše kolem
pohárových soutěží v přesnosti přistání bude diskutovat Ing. Jan Bečka se závodníky na
mistrovství republiky v přesnosti přistání v létě v Plzni. Parašutisté si mohou připravit své
návrhy jak dál v organizaci pohárových soutěží.
4.Valná hromada AeČR a vyhlášení nejlepších sportovců
19A4 – Zpráva OSK para na VH – zprávu ve stanoveném rozsahu zpracoval předsedající
OSK para Jiří Blaška st.
Zpráva měla dva nedostatky:
1. Ve zprávě nebylo poukázáno na úspěchy disciplíny para-ski, jak správně upozornil trenér
para-ski pan Petr Jireš. Ve snaze toto napravit při ústním doplnění zprávy přímo při jednání
VH uvedl Jiří Blaška nesprávné jméno medailisty v kategorii juniorů. Nebyl jím Petr Chládek
ml., ale David Rataj.
2. Zpráva nebyla doplněna o konkrétní reprezentační úspěchy parašutistů v roce 2017, jak se
domluvil Jiří Blaška st. s generální sekretářkou AeČR Ing. Dagmar Vítovcovou. Stalo se tak
vinou nedorozumění, protože Ing. Vítovcová se domnívala, že přehled konkrétních
reprezentačních úspěchů bude obsahovat zpráva prezidenta AeČR, proto tuto informaci
nechtěla ve zprávě OSK para uvádět znovu.
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Zástupce parašutistů Jiří Blaška st. vystoupil za parašutisty na VH celkem třikrát. Jedno z jeho
vystoupení bylo zveřejněno na FB. V každém vystoupení se jednalo o snahu zviditelnit
parašutisty a jejich úspěchy v rámci sportovního svazu a zajistit jim podmínky pro sportovní
činnost.
19B4 – Vyhlášení nejlepších sportovců v leteckých sportech
Ve čtvrtek 29. března 2018 proběhlo v leteckém muzeu v Mladé Boleslavi vyhlášení
nejlepších sportovců v leteckých sportech. Za parašutismus byli mezi nejlepší sportovce
navrženi a ocenění převzali:
1. – Indoor Skydiving – vicemistři světa v Dynamic 4 way muži – MadRavens (Radek
Meduna převzal ocenění).
2. – Klasické parašutistické disciplíny – mistr Evropy Jiří Gečnuk.
3. – Indoor Skydiving – bronzová medaile z mistrovství světa FS 4 way ženy – Chicks.
Vyhlášení nejlepších sportovců bylo ve velice pěkném a stylovém prostředí. Zúčastnilo se ho
mnoho významných hostů. Na skvělé atmosféře měl dle mého názoru významný podíl pan
Oros – díky perfektně zpracovanému obrazovému materiálu, který představoval jednotlivé
letecké disciplíny.
Chybičky se občas vloudí. Za parašutisty (od parašutistů) jsem se dozvěděl o třech. Jednu
jsem diskutoval s prezidentem AeČR, jeho názor je odlišný, než který jsem slyšel od
parašutistů. Jednalo se o osobu moderátora.
Druhá chyba byla, že účastníci zkonzumovali občerstvení připravené na konec akce už o
přestávce, čímž se jednak přestávka neúměrně protáhla, a ti, co ctili čas určený na přestávku,
přišli ve věci občerstvení zkrátka.
Vedle nejlepších sportovců bylivyhlašovány i nové rekordy. V parašutismu byly dva. Jeden
český (Jakub Sklenka – canopy piloting), druhý světový (Libor Jiroušek – individuální
akrobacie). Škoda, že jsem (Jiří Blaška st.) neměl tuto informaci dopředu, určitě bych zajistil
důstojnější převzetí při nemožnosti účasti jmenovaných. Domnívám se, že ti z rodičů
jmenovaných, kteří jsou nebo byli parašutisté, by si rádi s hrdostí diplomy za své děti
převzali.
5. Členství v Aeroklubu ČR
19A5 – Zápis upraven a přepsán. Věc je v kompetenci vedení Aeroklubu ČR.
6. Různé
19A6 – Česká parašutistická asociace – celá věc je v řešení. Tato otázka byla i součástí
usnesení poslední Valné hromady AeČR. Zástupce zmíněného subjektu se valné hromady
neúčastnil, tudíž řešení navržené v usnesení nebylo na valné hromadě diskutováno. Na
zasedání OSK para opakovaně zaznělo, že řešení tohoto problému nespadá do kompetence
OSK para, ale je věcí, kterou má řešit s vedením Aeroklubu ČR zástupce České parašutistické
asociace. Celá věc je velice komplikovaná a je zde mnoho úhlů pohledu a mnoho věcí, které
jsou s tím spojeny. Nikdo z OSK para nebyl u dohody vedení Aeroklubu ČR s Českou
parašutistickou asociací v roce 2016. Tímto bodem bylo jednání OSK para dne 10. 04. 2018
z časových důvodů ukončeno.

Další jednání OSK para nebylo domluveno z důvodu absence Ing. Jana Klapky a také
v závěru jednání absence Martiny Bednářové. Termín dalšího jednání OSK para bude
11.6.v 17:00 2018 v sídla Aeroklubu České republiky, Dělnická 12.

Str. 4

