Milí přátelé,
    na mimořádném sjezdu Strany zelených byla zvolena nová Ústřední revizní komise.  Jako priority své činnosti si stanovila  vyjasnění a dořešení hospodářských machinací a prapodivného účetnictví strany. 
    Již první měsíc fungování nové ÚRK ukázal, že půjde o činnost téměř detektivní se spoustou nečekaných objevů. 
    První šok přišel hned po ukončení mimořádného sjezdu v Brně. Při nočním úklidu v aule Kongresového centra BVV byla nalezena sloha týkající se dluhu Strany zelených, který má mít původ v úvěrové smlouvě uzavřené s IPB dne 20. 7.1992, obsahující postoupení pohledávky ze dne 20.2.2003. Touto smlouvou postupuje společnost VOPE, s.r.o. svoji pohledávku vůči Straně zelených (zhruba 13,3  mil. Kč ke konci roku 2002) panu Emilu Zemanovi – a to za 900 000 Kč. Není jasné, zda jde o nejapný žert, provokaci, nebo vskutku platnou smlouvu. Pan Zeman i fy. VOPE byli zdvořile požádáni, aby se k této smlouvě vyjádřili, což dodnes neučinili. 
    V hlavní kanceláři jsme zatím nenašli žádné doklady potvrzující vznik této pohledávky, pouze rukou načrtnuté záznamy o postupných převodech pohledávky z IPB přes firmu SIB, Vodní stavby Bohemia ( se sídlem v jaderné elektrárně Temelín) na fy. VOPE s.r.o. Nejasné zmínky o tomto dluhu jsou zachyceny ve starších zápisech předsednictva. Závazek byl snad uznán v roce 1995 tehdejším předsedou, shodou okolností zřejmě právě panem Zemanem.
    Tato pohledávka je sice nejzávažnějším, avšak zdaleka ne jediným závazkem Strany zelených. V současné době ÚRK provádí jejich inventuru, kontrolu účetnictví SZ a zároveň začala řešit některé problémy v regionech. 
Tentokrát vás chci ještě seznámit s některými pozoruhodnými skutečnostmi - například s tím, které dokumenty, jejichž existence je nepochybná, nebyly v hlavní kanceláři nalezeny:

-  	darovací smlouva, na jejímž základě byl pan Vachulka obdarován   částkou 1,7 milionů Kč - nenalezena
	manažerská či obdobná smlouva na jejímž základě pan Vachulka vykonával funkci hlavního manažera  a  zřejmě pobíral odměnu 40 000 Kč měsíčně  - nenalezena
	pracovní smlouvu paní Turkové jsme museli vyžádat ze Správy sociální zabezpečení, v hlavní kanceláři nebyla nalezena
	ačkoliv z Hospodářského řádu SZ vyplývá, že každá osoba oprávněná nakládat s pokladnou a bankovním účtem ( na všech organizačních stupních) musí mít podepsanou hmotnou zodpovědnost a ta musí být uložena v hlavní kanceláři, žádný takový dokument nebyl nalezen. Pan Vachulka se dokonce písemně vyjádřil, že hmotnou zodpovědnost s ním nikdo nepodepisoval a že pokud je mu známo, nebyla podepsaná ani s žádným jiným pracovníkem nebo představitelem Strany zelených. Přesto se s pokladnou čile nakládalo. V pokladně (dle pokladní knihy) bylo v roce 2002 několik měsíců v hotovosti cca 2 mil. Kč! Volný přístup ke stranickým penězům jen podtrhuje skutečnost, že hmotnou odpovědnost neměl podepsanou nikdo.
	Podpisová práva k účtům SZ měli až do března tohoto roku pánové Zeman a Čejka, ačkoli měla být hned po sjezdu ve Zlenicích převedena na pány Rokose a Dytrycha. 


Našlo se naopak potvrzení (nepodepsané) od pana  Zemana, že mu byla splacena půjčka ve výši 612 979 Kč. Tuto částku si ovšem z účtu vybral sám. V hlavní kanceláři opět neexistuje žádný podklad, který by potvrzoval existenci pohledávky. 
    Je zřejmé, že  hlavní kancelář vůbec nebyla vedena tak, jak vedena být měla.  Značná část dokumentů buď neexistuje, nebo se nachází v držení osob mimo hlavní kancelář. 
   Nové předsednictvo proto 7. května přijalo základní směrnici o hospodaření s majetkem SZ, dále směrnici o pokladně, o oběhu účetních dokladů a o vozidlech. Připravuje se i směrnice o archivaci dokumentů SZ. Všechny tyto předpisy najdete na webových stránkách SZ. O tom, jak se jednotlivé kauzy vyvíjejí, vás budeme pravidelně informovat také prostřednictvím těchto Zelených listů.
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