
Vážení přátelé, 

V úvodu bych navázala na přehled, který jste obdrželi 24. 1. 2018 týkající se období od 

listopadového jednání RV k datu 2. 2. 2018 a předkládám vám níže další vývoj situace. 

2. 2. 2018 proběhlo jednání ohledně obsahu smlouvy o převodu obchodního podílu 

(přítomni P. Vydra, jeho právní zástupkyně JUDr. Chlebcová, syn P. Vydry, JUDr. Viduna, 

právní zástupce svazu, pan tajemník a já). Pro Vaši informaci v příloze přikládám náš návrh 

smlouvy, který obdržel pan Vydra 5. 1. 2018 s tím, že ve smlouvě není zpracováno zajištění 

splátek, že bychom rádi, aby zajištění navrhl kupující (neznáme jeho majetkové možnosti). 

Před jednáním 2. 2. 2018 jsme obdrželi připomínky k našemu návrhu smlouvy - viz příloha. 

Z jednání vyplynul požadavek p. Vydry vypracování právního auditu. Z hlediska znalosti stavu 

společnosti nestačí přítomnost při provádění inventur, je nutno znát i stav smluv, sporů a 

dalších právních záležitostí souvisejících s činností společnosti. Souhlasili jsme. Bylo 

akceptováno, že auditu se zúčastní právní zástupce svazu, auditor Ing. Jindřich, přítomnost 

jednatele a jeho spolupracovníků je samozřejmostí. Bylo dohodnuto, že v týdnu od 5. 2. svaz 

projedná tento požadavek s jednatelem a audit se uskuteční následující týden.  

5. 2. 2018 proběhla schůzka, na které byl jednatel seznámen s tímto požadavkem a s tím, že 

je nutné zajistit spisy sporů od AK Stloukal.  

7. 2. 2018 na základě telefonátu Dr. Chlebcové, která požádala, aby se právní audit konal již 

v pondělí 12. 2., jsem tento datum sdělila též panu jednateli s tím, aby vše zajistil a pozval 

pana auditora. Bohužel následující den mi bylo sděleno, že pan auditor nemá tento den 

volný termín, že není jisté, že spisy od AK Stloukal budou k dispozici a současně požádal o 

odložení termínu právního auditu ze závažných důvodů, které hodlá osobně sdělit za 

přítomnosti auditora, a také potřebuje prostor doložit maximum právních dokladů. Termín 

právního auditu jsem proto zrušila, svolala schůzku s jednatelem a auditorem na pátek 9.2, 

kde měli vše vysvětlit.  

9. 2. 2018 pan auditor sdělil dva závažné problémy, které se vyskytly při přípravě auditu 

2017. Nejsou dokončeny inventury a není vyřešen dobropis (opravný doklad) ohledně 

reklamace velkého množství medu. Pokud toto nebude vyřešeno, nelze v auditu pokračovat. 

Současně zatím nejsou k dispozici spisy sporů od AK Stloukal a nebudou zřejmě ani v pondělí. 

Podrobné informace budou připraveny pro jednání PRV v úterý 13. 2., pan auditor podá 

písemnou zprávu o problémech. Byl stanoven náhradní termín pro právní audit 15. 2. 

(termín stále v rámci druhého týdne po schůzce 2. 2., jak jsme se dohodli). O této změně 

jsem ihned informovala právní zástupkyni p. Vydry. Vyjádřila zájem být u jednání PRV 13. 2., 

což bylo akceptováno. Termín 15. 2. nevyhovoval, navrhla konání právního auditu 21. 2., což 

jsme přijali. Zprávu auditora o přerušení auditu přikládám. 

Jednání PRV 13. 2. 2018 



13. 2. 2018 proběhlo jednání PRV, kde samozřejmě byl i bod Včelpo. Projednání tohoto bodu 

byli přítomni kromě členů PRV a předsedy ÚKK i Petr Vydra, jeho právní zástupkyně JUDr. 

Chlebcová, náš právní zástupce JUDr. Viduna, jednatel společnosti Miroslav Kovář a člen RV 

Jan Šmíd.  

Všichni dostali prostor vyjádřit se k situaci ve Včelpu. Vyjádření na straně potencionálního 

kupujícího a vedení Včelpa byla často protichůdná. PRV není v postavení soudce, aby řešil, 

kdo má pravdu. Bylo třeba docílit shody na postupu vedoucímu k naplnění usnesení RV 

z listopadu 2017. Právní zástupkyně vznesla požadavek rozšíření právního auditu i o 

ekonomický. Logicky tak dokončení účetního auditu Ing. Jindřichem nebylo pro prodej Včelpa 

vyžadováno. Dodala, že v zájmu ochrany klienta je nutné, aby znal podrobně stav společnosti 

i do budoucna. Pokud by se objevil problém, který by nebyl auditován, pak by to mohl být 

důvod pro odstoupení od smlouvy.  

Bylo apelováno jak na stranu současného vedení Včelpa, tak na potencionálního kupujícího, 

aby spolupracovali, aby nekverulovali, aby postupovali tak, aby mohlo být naplněno usnesení 

RV z listopadu minulého roku.  

K otázce časového harmonogramu postupu podle sdělení právní zástupkyně kupujícího nelze 

ani odhadem sdělit, jak dlouho bude trvat požadovaný právní a ekonomický audit, jak dlouho 

bude trvat jeho vyhodnocení, jak dlouho bude trvat jednání o smlouvě. Takže alespoň zhruba 

naplánovat jednání RV, které by mělo rozhodnout o uzavření smlouvy, není možné. Není 

proto vyloučeno, že bude rozhodovat řádný březnový RV. 

Na závěr jednání bylo schváleno usnesení: 

Jednatel společnosti ihned  

- zajistí řádné dokončení inventur k 31. 12. 2017 tak, jak to ve své zprávě žádá auditor 

Ing. Jindřich, 

- 16. 2. 2018 předloží harmonogram činností souvisejících s přípravou prodeje 

společnosti a dokončení účetního auditu r. 2017, 

- připraví podmínky pro průběh právního auditu 21. 2. 2018. 

Po provedení a vyhodnocení právního auditu bude jednáno o smlouvě a následně svoláno 

zasedání RV. 

Vážení přátelé, ano, trvá to dlouho. Dlouho také i přes urgence svazu trvá nekonání policie, 

když svaz podal trestní oznámení již v lednu 2016. Zajištění dokumentace Včelpa pro 

případná trestní řízení je také prioritou svazu, což padlo i na jednání RV, a je také součástí 

usnesení VH Včelpo z 12. 12. 2017.  Opakovaně to zdůrazňuje i předseda ÚKK. Obezřetnost je 

nutná zvláště v tomto případě, kdy zájemce o koupi je partnerem pracovnice Včelpa, která je 

spojena s účetní transakcí, pro kterou mimo jiné auditor přerušil účetní audit společnosti. 

Chceme přeci vědět, co se ve Včelpu stalo, a kdo to zavinil (častá otázka našich členů). 



Nechceme se prodejem Včelpa vzdát dobrání se pravdy a odpovědnosti toho, kdo poškození 

Včelpa a svazu způsobil. Ale je třeba jít krok po kroku.  

Při hledání potencionálního zájemce o koupi společnosti bylo jasně deklarováno, v jak 

špatném stavu společnost je. Byla v podstatě nabídnuta „jak leží“ bez jakýchkoli kritérií. 5. 1. 

2018 jsme zaslali návrh smlouvy a předpokládali, že do konce ledna by mohlo proběhnout 

zasedání mimořádného RV a uzavření smlouvy. Začátkem ledna bylo na základě požadavku 

p. Vydrovi umožněno účastnit se inventur, 2. 2. 2018 přibyl požadavek provedení právního 

auditu a 13. 2. 2018 jeho rozšíření o ekonomickou část. Souhlasili jsme. Jak rychle a s jakým 

výsledkem audit proběhne, nemůžeme předjímat. Ani to, jestli nakonec zájem o společnost 

neopadne. 

15. 2. 2018 

Mgr. Jarmila Machová 
předsedkyně ČSV, z.s. 


