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(čásťečně)

Maric Krajči*r.á, tlčetn{.

P, i kontrolách Únr v jednotě Orel Uherské Hradiště v roce 2016 bylo zjištěno více
pochybení ve fungováni statutárních orgr{nri jedncty a všech orgánťr jednoty podle Stanov

32 odst. 9. V ,konnó p edsednictvo Orla požádalo ÚRr o provedení následné kontroly pro
ově ení, jak se situace vyvíjí a jak jsou ešeny zjištěné nedostatky"

Členská schťrzeiednoty byla svo]fura na2'1 . 11.20I6,na kteró br. Bukvic p ednesl
zprávuÚnn. ČS vzala zprávvna věclomí. V zápisu je uvecleno, že členská schrize svym
usnesením jen uložila radě jednoty pokračovat v opat eniclr k odstranění nedostatkri.
Konkrétní opat ení však nejsou specifikována.

Zaklaclatelská listi.na " r. 0. Orlovna je beze aněny a její změna z roku 2014 je tedy
stále právně pochybná, S nota kou, která změnu potvrdila, nikdo nejedn*l, aby se
pclchybnostt, zďa je zména zakladatelské listiny platná, vywátily nebo pcltv,rdily! By1o
p islíbeno, že p íští valná hromada s. r. cr. bude mít na programu ešení zakladatelské listiny.

Dohledatelné v ,sledky hospoda eni s. r, o. Orlovna jsou od roku 20l0, kdy je ve ve ejném
rejst íku uvedena prv-ní četrrí závérka. Ze zveŤqněn; ch čísel vypl vá:

ťrciaif; v tis. kč"íL

ť$li 2fit {} *?fil t 2{} l2 Zfit3 2t}14 2fi15

Wžby za zbnži 2#$8 27*8 26ů4 L7{}4 1838 2689

náklacly na pťodi}né zboží 18t8 1T24 t65t 1 ů45 Lú77 l 596

tr" -hy za služhy 6{}6 432 ?{}7 17
,l .t4
l.}J 5}4

vykonová spottYebet 683 5fi4 17L 326 -4"68 ,473

$s$t}ní náklady 1ž59 3 45{} 1514 ?7 ?2* 755

hcsp*dá sky vysiedek -5C}4 -47 6 -788 -7{}3 -3 fi.+ +4t 8

V uveden;fch letech s. r. o. 0rlorma generovala extrernně vysokó ztráty, kteró odpovědné
osoby na straně společnosti ani zakladatele ne ešily. Na straně společnosti jsou zodpovědní
jerlnatelé, na strarrě zakladatele to jsou statutární orgány a celá rada jednoty, jak jsou
jmenovitě uvedeni v loňském zápisu ÚnX. Zodptlvědnost za tento stav je tedy z;,Yejmá, ale
zakladatel ji nechce uplatňovat ani na člerrské sclrťrzi, ani na radě jednoty, ani na valné
hromadě. Řešením negativního stavu by tehdy bylo zv šení tržeb nebo snížení náklad nebo
ukončeni činnosti. Z dostupn; ch ťrčetních doklad se nepoda ilo konkretizovat vjlzrramné
položky na straně tňeb a naklad zaprodané zboži a služby v detailnčjším členění. Nebylo



možné kvantifikovat množství nakoupeného a prodanéha zboží a služeb. Poskltování půjček
jeclnatele neřešilc negativní ekonomickou situaci, jen odsouvalo problém na budoucí období.
Půjčky jednatele s, r. o. Orlovna se dostaly do účetnictví,ikďyž nebyly řádně pokryty
smlouvami a smlouvy, které byly dohledány, nebyly schválerry valnou hromadou. To je jedna
z rhýb, které tlyly v účetnictví nalezeny. Další chybou v účetních závěrkách je uváděn:í těchto
půjček každý rok pod jiryim druhem závazka a nakonec převedení r1o kapitálových tbndů, jak
již bylo uvedeno v loňskán zápisu Únr. V roce 2016 byly nepodložené půjčky převe<leny na
částečnau kompenzaci ztráty z minulých let. V roce 2015 se hospcrcl;ířský výsledek clostár,á drr

kladných čísel.

Od poicrviny roku 2016 bylazavedena podrobnější kontrola hospodaření s, r. o. Orlorma
s podrobnými přehledy v dennich a měsíčrrích intervalech. Provádí se pravidelné inventury.
Tato opatření by měla zajistit přesnější kontrolu a dohled nad prtlvtlzem společnosti. Zavedení
EET zvýší kontrrrlní moárosti hospodaření společnosti. K datu sepsání zápisu bohužel neb3,la
k dispozici účetrrí závérkaroku 2016, alelze očekávat, že hospodaření společnosti už bude
v kladných číslech. Zatím není z.nám termín va]nó hromady, která by rněla schválit
hospodářské výsledky před j ejich zveřejněním

Podle p,ředávacího protokoiu rnezi odstupujíci účetrrí tirmou a jednatelein s. r. o. Orlovna
Petrem Pavlac§irrn ze dne 29. 7 .2016 byly předány veškeré doklady podle seznafilu a účetní
Ing. ZdeňkaZavadilová prohlásila, že u sebe nemá žádné doklady patřící firmě. í}okud je
problém některé doklady a dokumenty dohledat, jak zmínila nová účetni firma, je věcí
j ednatele vysvětlit rozsalr předaných dokumentů,

Při kontrole administrativy jednoty byla konstatována zlepšená kvalita zápisů z jeld;n{ní

rady jednoty.

Problémem zůstává součinnost vedení jednaty a rel,izní kornise jedrroty, kdy se obtížně
hledá shoda na způsobu předávání podkladů ke kontrole. Pro řádnou kontrolní činnost
rozsáhlé agendy jednoty i s. r. o, Orlovna je nutno domluvit formálni stránku poskytování
podkladů. Zxím revizní komise dostává doklady komplikovaným způsobem.

Závěr

Členská schůze by měla přijmout konkrétní stanovisko k rninulému období, kdy s. r. o.
Orlovna vytvořila několikamilionovou ztrátu, a přestože byly naplněny podmínky pro
vyhlášení konkurzu, situace nebyla adekvátrrě řešena. Vedení jednoty Orel Uherskó Hradiště
musí své rer,-izní komisi vytvořit podmínky pro ,řádnou kontrolní činnost. Pokud se nabízí
rozšíření ekonomickóho SW o modul varhy receptur jídel na spoďebu surcvin, měla by se
tato možnost využít.

Zápisbyl elektronicky projeclnan a schválen všerrri členy Únr počátkern června 2aů.
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