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Ústřední kontrolní komise
Českého svazu včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
V Praze dne 12.11.2019
Vážení členové ÚKK Českého svazu včelařů.
Dne 25.8.2015 jsme se na Vás, UKRK, obrátili s konkrétními dotazy, které by měly vézt
k zlepšení ochrany finančních prostředků členů svazu a našeho společného majetku.
V průběhu let 2016 až 2018 jsem jako člen RV opakovaně požadoval na UKK Vaše písemné
vyjádření k provedenému šetření našich písemně podaných připomínek. Dne 11.2.2019 Vám
byla zaslána písemná urgence, doplněná o některé závažné skutečnosti týkajícího se
hospodaření se společným majetkem. Na tuto zaslanou urgenci jsme obdrželi písemnou
odpověď, která ve své podstatě se nezabývá skutečnostmi, vedoucími k možné všeobecné
rozpravě za účelem pojmenování všech skutečností, které by měly vést k odstranění svárů a
účelových ataků jednotlivých zájmových skupin, což vede k poškozování dobrého jmena
našeho svazu. Ve svém dopise, adresovaném přímo UKRK a následně UKK jsme žádali o
prověření všech našich připomínek a následném informování nejenom naší OO, ale celé
včelařské základny, neboť to považujeme za velmi důležité.
Ústřední kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu a je povinna
neprodleně jednat, pokud jsou jí známy nedostatky, ať řídícího charakteru, nebo jakékoli
ekonomické nesrovnalosti. Ústřední kontrolní a revizní komise je dokonce podle Stanov
povinna kontrolovat činnost všech organizačních jednotek svazu, republikového výboru a
sekretariátu i všech subjektů zřízených svazem, je oprávněna provádět revize hospodaření
všech organizačních jednotek svazu a sekretariátu i všech subjektů zřízených svazem, v
průběhu kontrolní činnosti může ke zjištěným skutečnostem žádat vysvětlení a to v písemné
podobě, pokud kontrolní skupina nestanoví jinak. Ze Stanov pak i vyplývá, že seznamuje
republikový výbor s výsledky kontrol a revizí, navrhuje nápravná opatření k odstranění
zjištěných vad, pokud vlastní opatření kontrolovaného subjektu považuje za nedostatečné.
UKK, má za povinnost se všemi skutečnostmi seznamovat dotčené subjekty aby se
k zjištěným nedostatkům mohly vyjádřit. Vaše práce, obzvláště v letošním roce, vykazuje
jednostranného konání, kdy evidentně pracujete v neprospěch celistvosti svazu. Pracujete na
vyslovení nedůvěry našemu PRV, kterého jsme si demokraticky zvolili na X. sjezdu. Z mnou
dostupných materiálů se dokonce pídíte po materiálech, abyste měli takzvaně ,,nabito“. Své
neprojednané zprávy předkládáte na RV a žádáte o jejich zařazení do příloh projednaného
zápisu. Následným internetovým šířením těchto Vašich neobjektivních zpráv dáváte prostor
k dalším hanobením našeho svazu. Záměrně se vyhýbáte skutečnému pojmenování
skutečností a věnujete se významně kauze ,,Mladá Boleslav“, a to i přesto, že Váš kolega Lust
Vás sám upozornil na to, že jednání původních členů této ZO nebylo v souladu s morálkou.
Nazval to dokonce tunelem.
Neřešíte příčiny vzniku, ale chcete dohonit zodpovědnost za pouhé důsledky. Ve Vašem
šetření mého (našeho) podání jste se vyhnuli všemu, co by vedlo ke skutečnému pojmenování
pochybení. Ačkoliv jste vyslechli několik obsáhlých zpráv o důsledcích ve společnosti
Včelpo, nikdy jste nic neřešili. Ale dali jste prostor panu Vydrovi, který na základě cíleného
anonymního trestního oznámení svým vystoupením diskreditoval mou osobu a docílil

vyloučené naší nabídky z výběrového řízení na odprodej majetku společnosti Včelpo.
Dokonce jste znevážili skutečnost notářských úkonů, potvrzujících inventarizaci medových
surovin.
Z Vašich řad pravděpodobně pochybil Váš člen při soutěži Zlatá včela jakýmsi podvodným
jednáním. Nešetřením do vlastních řad a veřejným neobhájením těchto známých pochybností
naprosto znevažujete závazný Etický kodex který jsme přijali. Znevažujete ale i samotný
význam poslání UKK ČSV, z.s. Dokládá to i podvodné jednání v uplynulých dnech, kdy
uvádíte ve vydaných písemnostech jakéhokoliv čtenáře v omyl s navozením totální
neschopnosti našeho svazového vedení.
Poukazujete na to, že naši představitelé nedokáží jednat s úředníky MZe a tím jsou nám
kráceny dotace. S jakými úředníky. S těmi, co na veřejnosti deklarují, že ,,kdyby nebyla
Machová“, má svaz peněz kolik chce. Dokonce veřejně vyhlašují, že pokud ,,nebudeme“
hodní nedostaneme žádné prostředky z NNO. Přečtete-li si pozorně zápisy ze zasedání RV
uvědomíte si opakovanost projednávání zpráv kolik musíme vynaložit společných finančních
prostředků na krytí vymáhaných nákladů SZIF za pochybení včelařů, kteří mnohdy nejsou ani
našimi členy. RV opakovaně zavázal naše vedení k jednání o nápravě v této administraci.
Vím mnoho skutečností, disponuji možnými informacemi a znám i pochybení některých
úředníků státní správy. Z tohoto hlediska se jednoznačně stavím na stranu našeho vedení,
které důsledně hájí naše společné zájmy, včetně závažného pochybení při zpracování
podkladů k již vyhlášenému vládnímu nařízení 148 o dotacích. Byla dána přednost všem
možným školám a učilištím před ústřední školou z minulých let. Toto pochybení zcela
diskreditovalo naše učitele včelařství. Mnohdy i před takovými, kterým bylo vysvědčení o
absolvování studia vydáno údajně až na potřetí.
Na posledním zasedání RV jsem nabídl učinit tlustou čáru a výzvou pro Vás, abyste činili
odpovědně. Pochybení vaší komise s falšováním pouhých údajů mne vedou k jedinému.
S plnou vážností, znalostí Vaší mnohaleté práce Vás vyzývám:
rezignujte na funkci v Ústřední revizní komisi našeho svazu.
Veškeré své poznatky o vaší práci jsem přednesl na naší schůzi okresní organizace.
S pozdravem
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