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Zpráva ÚRK ČSCH o plnění usnesení z XVI. VH konané dne 30. května 2009.
1. Prověřit oprávněnost kritiky zajištění a účtování Mezinárodní výstavy 2008 v Letňanech přítelem
Ing. Pavlem Jursíkem; zároveň ukládá př. Ing. Pavlu Jursíkovi doplnit náležitosti k dokladům vyjmenovaným v revizní zprávě ÚRK.
Revizní zpráva byla vypracována dne 6. 8. 2009, předložena ÚV ČSCH dne 26. 9. 2009 a schválena
ÚRK ČSCH dne 4. 11. 2009.
2. Zveřejnit výsledky prověrky v Časopisu Chovatel do 31. 10. 2009.
Revizní zpráva byla zveřejněna v časopisu Chovatel č. 6/2010
Zpráva ÚRK ČSCH o plnění usnesení z XVII. VH konané dne 29. května 2010.
1. Pokračovat ve spolupráci s ÚV ČSCH v zajišťování předkupního práva k nemovitostem ve prospěch
ČSCH (IČ 00443204) u nemovitostí, které byly pořízeny s finanční účasti ČSCH.
Nesplnitelný úkol. ÚRK ČSCH se touto problematikou zabývala a nahlédla do některých materiálů,
které se poskytnutí finanční účasti ČSCH týkaly. Jedná se o smlouvy o půjčkách, které byly poskytnuty před rokem 1989 za platnosti hospodářského zákoníku. Podle této normy byly tyto půjčky,
pokud nebyly dále právně ošetřeny, po dvou letech promlčeny. Takto ošetřena však nebyla žádná
ze smluv, většina jich byla převedena na smlouvy darovací. Z tohoto důvodu nelze jednotlivé subjekty nutit, aby si omezily svá vlastnická práva. Podle listiny práv a svobod je majetek nedotknutelný.
2. Doplnit zprávu ÚRK ČSCH o vyjádření kontrolovaných subjektů.
Zprávy byly rozeslány doporučeně tehdejším představitelům kontrolovaných subjektů. Někteří se
vyjádřili, někteří nereagovali. Je to zřejmé z rozeslaných revizních zpráv.
3. Prošetřit odvolání př. Tichého a Ing. Sousedíka do rozhodnutí ÚV ČSCH o uložení kázeňského trestu a navrhnout VH rozhodnutí v meritu věci.
XVIII. VH odvolání na základě předloženého návrhu ÚRK ČSCH projednala
Zpráva ÚRK ČSCH o plnění usnesení z XVIII. VH konané dne 27. listopadu 2010.
1. Rozeslat elektronickou poštou skeny schválených a projednaných zpráv z provedených revizí delegátům VH za období mezi dvěma VH.
Rozesláno, I. část rozeslána dne 1. 11. 2011, II. část rozeslána dne 24. 11. 2011
2. Předložit zprávu o plnění usnesení z VH konané v roce 2009.
Zpráva byla předložena XIX. VH konané dne 26. 11. 2011
Vladimír Kopřiva v. r.
předseda ÚRK ČSCH
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