V Brně 23.12.2017

ÚKRK ČSV, z.s.
Josef Hanuška
Křemencova 8
115 24 PRAHA

Věc:
-Plnění usnesení RV ČSV ze dne 25. a 26.11.2017 v SOUV-VVC,o.p.s.,
Nasavrky u Chrudimi
-Provedení komplexní inventury ve společnosti Včelpo, spol. s r.o., Obora 108
Vážený pane předsedo,
obracím se na Vás ohledně provedení kontroly plnění usnesení RV ČSV:
A schválil: v bodě č. 9 „prodej společnosti Včelpo, spol. s r.o. Petru Vydrovi“ a v bodě
D uložil: Předsednictvu v bodě 3 „ve funkci Valné hromady společnosti Včelpo, spol.
s r.o., aby na základě výsledku hlasování neprodleně uzavřelo smlouvu o převodu
společnosti Včelpo, spol. s r.o. s Petrem Vydrou za podmínek na jednání
prezentovaných.
Proč se na Vás a celou komisi neodkladně obracím je skutečnost, že do dnešního
dne se ve smyslu usnesení – (příloha č. 1) vůbec nic neděje a společnost Včelpo se
potápí dále do větších problémů a jednatel p. Kovář nic neprovádí, jelikož dle mého
názoru mu tato situace vyhovuje. Jako jednatel nezná svoji náplň práce, jen bere
vysoký plat každý měsíc a ČSV, z.s. ho nechává v poklidu pokračovat ve funkci
v rozporu s usnesením RV ČSV. K dnešnímu dni, což je 23.12.2017 a za dva dny to
bude jeden měsíc od usnesení RV ČSV, z.s. a nic se neděje. (Je toto možné? v ČSV,
z.s. asi ano a co ÚKRK ČSV?).
Teď informace pro jednání ÚKRK. Jak jsem se snažil celou věc operativně řešit já
včetně dokumentů a příloh, které Vám předkládám pro rozšíření Vašich obzorů. Po
zasedání RV ČSV jsem se telefonicky snažil dohodnout schůzku s jednatelem
společnosti Včelpo p. Kovářem na den 27.11.2017, byl jsem odmítnut a na podruhé
jsem byl přijat dne 28.11.2017. Záměrem mé schůzky bylo pouhé se představení
panu Kovářovi, (jelikož jsme se potkali poprvé na sekretariátu ředitele p. Lojdy
v Nasavrkách dne 25.11.2017, když p. Šmíd přednášel svoji nabídku a já čekal na
sekretariátě, až budu přizván zpět na jednání RV ČSV, z.s.). Poté jsem pana
jednatele na sjednané schůzce 2 x poprosil, zda by mi nemohl poskytnout informaci o
průběhu plateb za měsíc, co musí Včelpo platit, tj. například záloha na plyn, elektřinu,
půjčku u banky apod., toto mi bylo odmítnuto a dále jsem požádal p. jednatele o
provedení mé osoby provozem (exkurze po Včelpu). Toto bylo splněno až

-2na dvě budovy, které jsou zapečetěny razítkem Včelpa, takže jsem byl pouze v hlavní
budově – provozech. Toliko moje návštěva ve Včelpu. Později jsem si přečetl
v pozvánce na Valnou hromadu společnosti Včelpo : (CITUJI: „že na základě mého
dnešního jednání s novým majitelem společnosti Včelpo svolávám zasedání
VH..........V Oboře dne 28.10.2017) – příloha č.2. Po zasedání RV ČSV jsem si též
telefonicky dohodl schůzku s předsedkyní ČSV z.s. Mgr. Machovou ohledně
společného postupu ve smyslu Usnesení RV ČSV ze dne 25. a 26.11.2017. Schůzka
proběhla dne 4.12.2017, na kterou jsem připravil „Protokol z jednání“ a tento jsem jí
předložil (viz příloha č. 3), který řešil jasně jak a co dál přesně podle termínů. Paní
předsedkyně po přečtení tento protokol odmítla (takže jsme opět na začátku). Dne
5.12.2017 jsem jel opět do Prahy a najal jsem si advokátní kancelář JUDr. Radka
Chlebcová PhD. (specialista na obchodní právo), Astlová 3205/1, 150 03 Praha 5,
která mě má právně zastupovat v Praze.
Dalším momentem v posunu dle mého soudu a plnění usnesení RV ČSV, z.s. by
mohla být Valná hromada svolána na 12.12.2017 na ČSV, z.s.. Tady se dostavila do
budovy ČSV z.s., Křemencova 8 právní zástupkyně advokátní kanceláře JUDr.
Chlebcové PhD. paní Mgr. Karolína Jírová a po setkání s paní předsedkyní nebyla
k jednání připuštěna i přes předloženou plnou moc p. Vydry, ale alespoň na ČSV, z.s.
byl předán již odmítnutý protokol, který jsem předkládal dne 4.12.2017 paní
předsedkyni a opět nic.
Dne 13.12.217 jsem měl v Praze na ČSV, z.s. Křemencova 8 zasedání komise
svépomocného fondu, po skončení komise se mě ptalo 5 členů komise, kteří jsou
členové RV ČSV, jak vypadá situace se Včelpem, řekl jsem „že nijak, protože se nic
neděje ze strany vlastníka (Prahy) a není naplňováno usnesení RV ČSV, z.s.. Všichni
zúčastnění se divili, že toto není snad možné?, odvětil jsem, že ano“.
V odpoledních hodinách se se mnou sešla p. předsedkyně Mgr. Machová na ústní
informaci o VH Včelpo, která se konala 12.12.2017 viz Program Valné hromady –
příloha č. 2. Paní předsedkyně mi pouze sdělila, že dostal pan jednatel Kovář
uloženo provést inventury a bude zadáno advokátní kanceláři připravit kupní
smlouvu se mnou a poté bychom se měli sejít na konzultacích Kupní smlouvy. Toť
vše. (Očekával jsem odvolání jednatele p. Kováře a pověřit osobu pověřenou do
závěru činnosti současného období Včelpa. Byl jsem asi moc naivní. Věřil jsem
funkcionářům PRV ČSV, př. Machové, Poništovi, Peroutkovi, Holejšovskému,
Štěpánovi, Kamlerovi, Stiborovi, Krejčímu, kteří řídí ČSV, z.s.
Poté jsem si smluvil schůzku s jednatelem, Včelpo, spol. s r.o. p. Kovářem, na
základě doporučení předsedkyně Mgr. Machové, že řešení Včelpa je v zájmu nás
všech. Na den 15.12.2017 na 8.00 hodin ve Včelpu, kde projednáme inventarizační
komisi za mé účasti (Vydra), údajně to bylo řečeno na Valné hromadě Včelpo (PRV
ČSV).
V 1 hodinu 40 minut v noci mi přišla SMS, že jednatel ruší schůzku v 8.00 hodin
z pracovních a rodinných důvodu. Poté jsem mu ihned volal, ale telefon nebral, tak
jsem ve 2 hodiny ráno odeslal SMS, abychom se sešli v 11.00 hodin, na toto nebylo
odpovězeno (mlčení je souhlas). Takže jsem přijel do Včelpa Obora 108 v 10 hodin
15 minut a pan Kovář byl přítomen, čekal jsem tedy na 11.00 hodin na jednání a pan

-3Kovář v 10 hodin 50 minut odjel služebním autem pryč. Okamžitě jsem mu volal a
bylo mi řečeno, že je mu to jedno, že nemá čas. ( jen pro informaci uvádím, že se
pan Kovář vyhýbá oficiálních jednání (například s celní správou, veterinární správou
– vždy ujede pryč). Poté jsem volal předsedkyni Mgr. Machovou a vše jí řekl, asi za
čtvrt hodiny přijel p. Kovář a přijal mě. Dohodili jsme inventarizační komisi a že ještě
dnes, tj. 15.12.2017 mi to pošle emailem, že nemá problém. do 18.12.2017 nic pan
Kovář neposlal emailem, takže jsem ho znovu urgoval telefonicky, opět mi bylo
řečeno, že nemá problém a zase až do dnešního dne nic.
Takže pane předsedo dovolil jsem si Vám a ÚKRK ČSV podrobným popisem
přiblížit situaci ke dni 23.12.2017, je to tristní a neomluvitelné. Proto jsem Vás
požádal o kontrolu výše popsáno a z těchto důvodů jsem ještě rozšířil svůj podnět
o provedení inventur ve společnosti Včelpo, spol. s r.o., které musí být provedeny za
každý kalendářní rok. Toto je uloženo zákonem o účetnictví a je to podmínkou
uzavření hospodářského roku 2017. Ale co je nejpodstatnější, že se bude znát
pravda o hospodaření Včelpa za rok 2017 a hospodaření s majetkem 54 000 členům
ČSV. Myslím si, že tento podnět jistě zaujme nezávislou ÚKRK ČSV, z.s. s jejich
předsedou Josefem Hanuškou včetně zjištěných závěrů a ověření v praxi.
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