Vážení delegáti, milí hosté.
Jmenuji se Vlastislav Fiala a sportovní střelbou se zabývám již více jak 45 let.
Ti starší mne znají ještě ze závodů, kdy jsem aktivně střílel v reprezentaci ČSSR v
letech 1972 – 1987 a podařilo se mi vyhrát řadu mezinárodních závodů a několikrát
mistrovství republiky zejména v libovolné pistoli.
Po celou dobu jsem byl vždy členem klubu RUDÁ HVĚZDA Plzeň, dnes SSKP
RAPID Plzeň. V současné době od prosince 2015 jsem předsedou tohoto klubu.
Ve svém příspěvku bych vás chtěl seznámit se situací, která proběhla v našem klubu
a proč si myslím, že pan Ing. Petr BAROCH není morálně vhodným kandidátem
na Prezidenta ČSS, z.s.
Pan Baroch dělal předsedu střeleckého klubu RAPID Plzeň více jak 25 let. Byl
předsedou ještě za bývalé RUDÉ HVĚZDY.
V posledních 10 letech se situace v klubu stále zhoršovala. Pan Ing. Baroch
nesvolával členské schůze, poslední byla v březnu 2003, nepracoval ani výbor a
hospodaření s financemi klubu řídil pouze pan Ing. Baroch jako předseda a pan Huml
jako hospodář. Nebyly zpracovávány plány činnosti, rozpočty na jednotlivé roky,
nevedla se evidence majetku a nedocházelo ke schvalování hospodaření, tedy
kontrole členů střeleckého klubu, za co se získané prostředky utratily.
Tak se stalo, že předseda klubu pan Ing. Baroch v roce 2003 koupil z prostředků
klubu vozidlo KIA za částku více jak 1.000 000,- Kč., a nikdo z členů o tom nevěděl.
Vozidlo si objednal a kupní smlouvu uzavřel v lednu 2003, zaplatil zálohu 98 000,- Kč
a to ještě před členskou schůzí která proběhla v březnu 2003. Tento nákup před
členy klubu zatajil. Dokonce si objednal nadstandartní výbavu vozu za 145 000,-Kč
jako parkovací senzory, kožené polstrování a bezpečnostní rám. Nové vozidlo všem
ukazoval, ale zapomněl říci, že je to vlastně majetek klubu.
Jako předseda sepsal manažerskou smlouvu, že vozidlo může sám užívat a veškeré
náklady bude hradit klub. On si hradil pouze pohonné hmoty. Tuto smlouvu mu
podepsal za klub hospodář Huml, který jediný věděl o nákupu, bez vědomí ostatních
členů výboru a členů klubu.
Smutné je, že toto vozidlo užíval pouze pan Ing. Baroch a nikdo z členů klubu se
s ním nikdy nesvezl např. na závody apod. Nenechal jej pro potřeby klubu ani v době
kdy jako prezident využíval denně služební vozidlo ČSS. Vozidlo KIA stálo klub na
koupi a nákladech více jak 1.600 000,-Kč.
Za tuto částku mohl klub nakoupit značné množství např. zbraní, střeliva, střeleckého
oblečení pro mladé střelce. Zajímavé je, že od roku 2002 není v celém účetnictví
nakoupena jediná zbraň, ani vzduchová, není zakoupeno žádné střelivo pro sport.
klub a nejsou zde žádné platby trenérům jako je Havel, Hyková a Steiner, kteří se
celá léta i několikrát týdně starají o mladé střelce, vedou jejich tréninky po celou dobu
a nikdy nedostali z klubu za trénování zaplacenou ani korunu. Na to nebyly peníze.

Členská schůze, která proběhla dne 30.11.2015 zvolila nového předsedu a nový
výbor. Současně uložila provést účetní kontrolu hospodaření od roku 2003 a na
základě této kontroly přijmout zákonná opatření. Zpracovaný odborný posudek jasně
ukázal pochybení ze strany předsedy pana Ing. Barocha a hospodáře pana Humla a
na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto výborem a členy klubu podat na
oba jmenované trestní oznámení na Policii ČR.
Při prostudování účetnictví jsme zjistili řadu dalších nákupů, které s činností klubu
neměly žádnou spojitost. Nejen to, že každý rok se utratilo za občerstvení tedy kávu,
pivo a další 20-30 000,- Kč., ale také zejména nákupy v zahradnictví jako je
HORNBACH, Baumax, STARKEL kde jsou nakupovány semena a sazenice rajčat,
paprik, angrešty a rybízy, kanadské borůvky a jiné okrasné dřeviny a dále hnojiva,
substráty, betonové květníky a nářadí za 20-30 000.- Kč. ročně. Za posledních 5 let
do roku 2015, bylo utraceno za takové zboží více jak 130 000,- Kč.
Dále se platily různé věci např. kuchyňské nádobí, mixery, el. Spotřebiče, kuchařské
knihy, což s činností střeleckého klubu nemá nic společného. Pan Ing. Baroch si
platil několik semestrů jazykovou školu. Platil si DIGI TV do své kanceláře a
kanceláře hospodáře, nikoli na klubovnu, kam mohli sportovci. Byl proúčtován
materiál jako notebooky, telefony, kamery, trika, šortky, kosmetika, parfémy a další, o
kterém nikdo z trenérů ani členů klubu neví, a nikdo tento materiál nedostal.
Na ukázku Vám nechám kolovat výpis výdajů za rok 2014, jak se hospodařilo za
pana Ing. Barocha ve střeleckém klubu.
V současné době jsou jak pan Ing. Petr Baroch tak i Pavel Huml ze strany policie ČR
trestně stíháni a vyšetřování je u konce, neboť jsme zváni na seznámení s výsledky
vyšetřování na příští týden. Klub SSKP RAPID Plzeň vyčíslil škodu na více jak 2. 400
000,- Kč.
Z mého příspěvku je jasné, že pan Ing. Petr Baroch svým jednáním poškodil dobré
jméno ČSS a tím porušil stanovy, kde v povinnostech člena (viz čl. V odst. 2, písm. d,
a g) je chránit dobré jméno ČSS a řádně hospodařit se svěřenými prostředky, což by
u nejvyššího statutárního orgánu mělo být samozřejmostí.
Ať již vyšetřování a následný soud dopadne jakkoli, již tím, že znovu kandiduje pan
Baroch na prezidenta, poškozuje celý ČSS.
Kdo hodláte volit tohoto člověka, budete volit člověka, který neváhal a na místo toho,
aby hospodařil ve prospěch členů svého střeleckého klubu a například platil trenéry
mládeže, používal prostředky klubu zejména ve svůj prospěch.
Mgr. Vlastislav Fiala

