
 1

Z á p i s 
z 7. schůze ÚKK ČSV, konané dne  28. února  2017 od 9,00 hodiny na sekretariátě RV v 

Praze 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: Stanislav Doležel, Josef Hanuška,  František Lust, Miroslav Bureš, Jindřich   
                 Kowalczyk,  
 
Program: 
 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů 
2. kontrolní akce KO201701 Kontrola inventarizace za rok  2016 
3. došlé podněty a stížnosti 
4. informace členů ÚKK 
5. závěr 

 
 
ad 1)  
Schůzi zahájil předseda ÚKK př. Hanuška a konstatoval, že komise je dle stavu přítomných 
usnášeníschopná. Předložil ke schválení návrh programu schůze – tento byl bez připomínek 
schválen. K zápisu nebyly vzneseny připomínky, Komise zápis ze dne   18.11.2016 schválila 
všemi hlasy per rollam.  
Poté provedena kontrola plnění úkolů: 
3. schůze ÚKK 
Ad 4 
Zpráva o KO201601 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 – zpráva 
projednána v PRV dne  18.3.2016 s tím, že PRV doporučené závěry přijalo a uložilo k 
realizaci. Kontrolní zpráva o plnění doporučených opatření měla být předložena do  
30.9.2016 – předložena dodatečně. Bude využita při provedení akce KO201701 – viz bod  
2 programu. 
 
6.Schůze ÚKK 
Ad 3 
a) Upozornění na dosud neustavenou rozhodčí komisi bylo předneseno na zasedání RV  

19.11.2017 ve zprávě ÚKK – dosud nedořešeno. PRV znovu upozorněno předsedou ÚKK 
na schůzi konané dne  14.2.2017.  
ÚKK znovu naléhavě upozorňuje PRV i RV na akutní důležitost ustavení této komise 
s ohledem na to, že na sekretariát RV již došla podání, která dle Stanov přísluší této 
komisi k vyřízení. 

b) Předseda ÚKK informoval o tom, že na schůzi PRV konané dne  14.2.2017 vznesl dotaz, 
zda PRV již uložilo příslušným komisím k realizaci úkoly vyplývající z rozpracování 
Hlavních směrů činnosti po  X. sjezdu ČSV. Z reakce na něj vyplynulo, že tak k datu 
konání schůze PRV provedeno nebylo.  
ÚKK konstatuje, že to není dobrý signál přístupu k plnění závěrů  X. sjezdu a ÚKK 
proto znovu připomíná, že je nanejvýš nutné se plněním jednotlivých úkolů Hlavních 
směrů zabývat a začít je odpovědně plnit a proto je nutné příslušné úkoly komisím 
neprodleně uložit k realizaci. 

 
ad  2) 
a) Zpráva o KO201701 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 

Kontrola provedena členy ÚKK v den konání schůze dne  28.2.2017 -  viz písemný 
materiál 
Usnesení:  
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ÚKK po projednání kontrolních zjištění  
1) schvaluje předloženou zprávu 
2) ukládá předsedovi ÚKK předložit zprávu PRV k projednání  
                                                                                      termín: neprodleně 
3) žádá PRV o podání zprávy o plnění doporučených opatření ÚKK do  30.9.2017. 

 
b) Př. Lust podal průběžnou informaci o stavu prací na kontrolní akci  KO 201605 Využívání 

CIS ČSV v souladu s právními předpisy a realizace opatření z KO201405 a 
KO201504 
Dopracovat a předložit do příští schůze ÚKK  24.3.2017 

 
c) Př. Hanuška podal průběžnou informaci o stavu prací na kontrolní akci KO201602  

Kontrola vybraných nákladových položek rozpočtu ČSV 
Dopracovat a předložit do příští schůze ÚKK  24.3.2017 

 
Ad 3 
a) podání př. Josefa Kamlera, ZO Šumperk zaslané e-mailovou zprávu dne  21.1.2017 – 

dotazy týkající se časopisu Včelařství. 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK vyžádal k věci stanovisko tajemníka a toto 
bylo autorovi podání zasláno dne 3.2.2017 – podnět tímto vyřízen. 

b) anonymní dopis došlý na sekretariát RV dne  23.12.2016 – vyjádření k některým aktuálním 
otázkám v činnosti svazu 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí a s ohledem na skutečnost, že jde o anonym, nebude se 
záležitostí dále zabývat. 
 

c) dopis př. Daniela Svobody došlý dne  6.1.2017 na sekretariát RV a adresovaný 
předsedkyni svazu – týkající se poplatků souvisejících s rozúčtováním dotací 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí, že řešení obsahu dopisu nepřísluší ÚKK. Vrátit sekretariátu 
RV k zaujetí stanoviska a odpovědi autorovi podnětu. 
   

d) podání př. Františka Meduny došlé prostřednictvím př. Ivany Rückerové dne 7.2.2017 – 
otázka stanoviska ke kontrolním zjištěním při kontrolách stavů včelstev souvisejících 
s výplatou dotací 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK zpracoval k věci stanovisko vycházející 
z platných pokynů k výplatě dotací a toto bylo pí. Rückerové zasláno dne 7.2.2017 – 
podnět tímto vyřízen. 
 

e) podání př. Ing. Miloslava Musila zaslané e-mailovou zprávou dne  16.1.2017 – dotazy 
týkající se nezveřejňování zápisů ze schůzí ÚKK a statistiky na webu svazu 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK k věci zpracoval odpověď a tato byla 
autorovi podání zaslána dne 16.1.2017 – podnět tímto vyřízen. 
 

f) dopis př. Milana Petrů ze dne  29.1.2017 – nefunkčnost rozhodčí komise ve věci jeho sporu 
se ZO – žádost o neprodlené zjednání nápravy 
Usnesení: 
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ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK vyžádal k věci stanovisko autora dopisu a 
ZO ČSV Tábor. K datu konání schůze došlo stanovisko ZO ČSV Tábor. Stanovisko 
k věci zpracují do příští schůze ÚKK  24.3.2017  př. Lust a Doležel. 
 

g) dopis ZO ČSV Kynšperk nad Ohří ze dne  13.12.2016 -  upozornění na neoprávněné 
čerpání dotace 1.D a porušení stanov ČSV – adresováno předsedkyni svazu. 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí, že pověřuje př.  Kowalczyka a Bureše zpracováním stanoviska 
k věci do příští schůze ÚKK  24.3.2017 
 

h) dopis př. ing. Miloslava Musila ze dne 16.2.2017 – vyjádření k otázce budoucnosti VCHS 
Jabloňany. 
Usnesení: 
ÚKK bere na vědomí, že pověřuje př. Hanušku zpracováním stanoviska k věci do 
příští schůze ÚKK  24.3.2017 

 
Ad 4  
Předseda ÚKK př. Hanuška a mpř. Lust  podali informaci o jednáních PRV ze dne  10.1.2017 
a 14.2.2017 – vzaty na vědomí. 
 
Ad 5 
Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  28.2.2017  a připomněl další 
termín schůze na  24.3.2017.  
 
Zapsal: Josef Hanuška 


