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Zpráva ÚRK ČSCH pro XIX. valnou hromadu
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé chovatelé. Předstupuji před Vás se zprávou ÚRK ČSCH za rok
2010. Nebudu však mluvit pouze o roku 2010, zmíním se nejprve o nedávné historii nejen ČSCH, ale i
obchodních společností, ve kterých je či byl Svaz jediným společníkem, tzn. 100 % vlastníkem. Současností se budu samozřejmě věnovat také v druhé části svého vystoupení.
Zverimex obchodní podnik Českého svazu chovatelů, nyní v likvidaci, byl založen v roce 1967. Já se
budu zabývat jeho vývojem po roce 1990. Pan Slavibor Petržílka byl v tomto podniku ředitelem od 16.
prosince 1991 do 24. října 1994. Dne 24. října 1994 byl dán podnik do likvidace a likvidátorem byl
opět pan Petržílka do 14. června 1995. Vystřídal ho ve funkci likvidátora Ing. Richard Konrád, pobyl
tam od 14. června 1995 do 5. srpna 1999, po něm následoval do 28. dubna 2001 pan Zdeněk Krepl.
Od roku 2001 dodnes je likvidátorem Ing. Václav Vlček z Loun, mj. ze stejné ZO ČSCH jako pan Petržílka. Když to shrnu, v říjnu letošního roku to bylo 17 roků, co je podnik v likvidaci. Závěrem roku 2010
nahlédla ÚRK do účetnictví tohoto podniku. Mj. zjistila, že účetnictví je archivováno až od roku 2001,
tzn. od nástupu Ing. Vlčka. Podle informací pana Petržílky a Ing. Konráda, bylo účetnictví podniku do
roku 2001 zničeno povodní v roce 2002. Dále ÚRK zjistila, že v roce 2006 si vzal likvidátor Ing. Vlček
pro svou firmu půjčku z likvidovaného podniku Zverimex o. p. ČSCH ve výši řádově statisíců Kč, kterou
hradil postupně, vždy z odměny likvidátora. V roce 2010 vykazovala jistina této půjčky stále řádově
statisíce Kč. Bylo také zjištěno, že pan Vlček zaměstnával příležitostně na DPP pana Petržílku, za což
pobíral odměny z dohod a cestovní náhrady. Byl placen také paušál advokátní kanceláři v řádu tisíců
měsíčně. Se zjištěním byl seznámen ÚV, který prostřednictvím své ekonomické komise provedl kroky,
které vedly jak k navrácení půjčky, tak k zahájení kroků ke konečné likvidaci podniku. V současné
době je likvidace podniku před podáním návrhu rejstříkovému soudu k výmazu podniku.
Další obchodní společností, ve které je Svaz nyní jediným společníkem, je Zverimex spol. s r. o. Založena byla 8. února 1993. Do 16. ledna 2007 měla společnost 2 společníky. 34 % podíl vlastnil Ing.
Vladimír Hráský, 66 % ČSCH. Od 16. ledna 2007, dosud je ČSCH jediným společníkem. Od založení
společnosti, tzn. od 8. února 1993, až dosud je jednatelem společnosti pan Slavibor Petržílka, dalším
jednatelem od založení společnosti do 5. prosince 1996 byl Ing. Hráský. Do konce března letošního
roku bral pan Petržílka odměnu za funkci jednatele ve výši řádově tisíců Kč měsíčně, s platností od 1.
ledna 2011 mu ji ÚV ČSCH snížil o 5/6. A výsledky této společnosti? Podle sestavy rozvahových účtů
k 31. 12. 2009, kterou má ÚRK k dispozici, má tato společnost závazky (dluhy) celkem ve výši
23 591 320, 91 Kč. Od roku 2005 až dosud je v účetnictví ČSCH vedena pohledávka za společností
Zverimex spol. s r. o. ve výši 41 550,00 Kč (celkem 3 faktury) za právní služby poskytnuté v soudním
sporu s tehdejším společníkem Ing. Hráským. ÚV ČSCH na svém 15. zasedání dne 23. května 2011
uložil usnesením č. 238/11/5e/2011 jednateli společnosti panu Petržílkovi dlužnou částku uhradit.
Sekretariát vystavil na tuto částku fakturu. Jednatel pan Petržílka vzkázal prostřednictvím Ing. Konráda ÚV, že neznají historii a tuto fakturu neuhradí a do dnešního dne uhrazena. Usnesení ÚV ČSCH
splněno, dosud nebyly ÚV písemně sděleny důvody neuhrazení doložené příslušnými doklady. Jednatel pan Petržílka zadával společnosti Ing. Vlčka (likvidátorovi Zverimexu o. p. ČSCH v likvidaci účetní
audity za úplatu, přestože mu účetnictví zpracovávala účetní firma. Z prostředků Zverimexu s r. o.
byla také hrazena paušální částka stejné advokátní kanceláři, jako u Zverimexu o. p. ČSCH v likvidaci.
Další problematickou společností, ve které je ČSCH jediným společníkem, je TISKÁRNA ČSCH, spol. s r.
o. Detaily z vývoje v této společnosti od roku 2007 máte k dispozici v revizních zprávách. Od poloviny
roku 2008 neplatí nájemné, které je 13 000,00 Kč měsíčně a k 31. 12. 2010 dluží 696 000,00 Kč.
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Podle ustanovení § 25, odst. 4. Stanov ČSCH je povinností ÚV ČSCH spravovat majetek Svazu. Podle
ustanovení § 30, odst. 1. ČSCH jako právnická osoba hospodaří s majetkovými hodnotami. Výkonným
orgánem Svazu je ÚV. Podle ustanovení § 25, posledního nečíslovaného odstavce si ÚV k zabezpečení
svých úkolů vytváří Sekretariát, který řídí generální sekretář. Podle ustanovení § 26 provádí ÚRK revize hospodaření Svazu. Otázka, jak si tyto orgány Svazu v posledních deseti či dvaceti letech plnily své
povinnosti, zůstane nezodpovězena.
Je tu však ještě jedna obchodní společnost, která zůstane už navždy zahalena tajemstvím. Jmenovala
se Plemenná kniha ČSCH s. r. o., byla založena 30. května 1995 a předmětem podnikání bylo koupě
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Od jejího založení v roce 1995 až do 10. srpna 2009 byl
jednatelem společnosti Ing. Richard Konrád. Pro úplnost uvádím, že od roku 1995 do roku 1999 měla
společnost souběžně s ním další jednatelku Ing. Miroslavu Pokornou. Ještě tam od 28. listopadu 2006
do 10. června 2009 figuroval jako likvidátor Ing. Luboš Valehrach. V této době byla společnost skutečně zapsána v likvidaci. Od 10. června 2009 do 10. srpna 2009 byla opět zapsána bez likvidace. Dne
10. července 2009 byla tato společnost prodána za 90 000,00 Kč. Podle smlouvy o převodu obchodního podílu rozdělil převodce (ČSCH) dne 6. května 2009 obchodní podíl na dvě části s podmínkou
převodu každé části na dvě konkrétní osoby. Každý rozdělený obchodní podíl odpovídající vkladu do
základního kapitálu ve výši 50 000,00 Kč byl prodán za sjednanou cenu 45 000,00 Kč. Prodejem společnosti byl na nabyvatele převeden i archiv účetnictví. Nebylo tedy možné zjistit skutečnou hodnotu
a majetek společnosti. Přestože byl prodej prokazatelně připravován již 6. května 2009 a uskutečněn
10. července 2009, nebyla o této transakci informována VH, která se konala dne 30. května 2009, ani
nový ÚV ČSCH na této VH zvolen.
Dalším problémem minulosti je Jazyková škola TAU College, která je v pronájmu v budově Sekretariátu a od 30. června 2008 neplatí nájemné. Výše měsíčního nájemného činí 30 685,00 Kč a k 31. 12.
2010 pohledávka za tímto subjektem narostla na 1 071 035,00 Kč. S tímto subjektem probíhají v současné době soudy jak o ukončení nájemního vztahu, tak o zaplacení dlužné částky. Díky rychlosti naší
justice má Svaz k dispozici pouze nepravomocná rozhodnutí soudů.
Jak vyplývá z revizních zpráv za rok 2010, je současným problémem zejména nedodržování rozpočtové kázně. Rozpočet a jeho nákladové položky nejsou chápány v některých střediscích napojených na
centrální rozpočet jako maximální a je snaha na jedné straně nevyčerpané položky převádět zejména
do osobní spotřeby. ÚV ČSCH na tento poznatek reagoval a rozpočet na rok 2012 již obsahuje přílohu,
s výčtem položek, které lze převádět a které jsou nepřevoditelné či nepřekročitelné. Dalším častým
zjištěním jsou neprůkazné výdajové doklady a nesprávně vykázané ujeté km na cestovních dokladech.
Jak ÚV ČSCH, tak vedení Sekretariátu na tato zjištění operativně reagovali schválením chybějících
předpisů. Byla stanovena osobní odpovědnost každého zaměstnance a funkcionáře, kteří mají pravomoc příslušné platby schvalovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům a aktivistům ÚRK ČDCH za vykonanou práci pro Svaz, členům
ÚV ČSCH a zaměstnancům sekretariátu za spolupráci a Vám všem s nadcházejícím adventem popřát
hezké Vánoce a v novém roce zdraví, spokojenost a úspěchy nejen v chovu.

Vladimír Kopřiva v. r.
předseda ÚRK ČSCH
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