
Český svaz včelařů, z.s., ústřední kontrolní  komise 

Křemencova  8,  115 24  Praha 1 

 

Z á p i s  z  2. schůze ÚKK ČSV, konané dne 25.3.2022 od 15,30 hodiny v SOUV Nasavrky. 

 

Přítomni: př. Stanislav Doležel, př. Mgr. Radek Stehlík, př. Hana Surá 

Omluven: př. Ing. Petra Mikšovská, př. Marie Bučánková 

 

Program: 

1. schválení programu: 

 

a) předání agendy od předchozí ÚKK 

b) schůze členů ÚKK dne 3. 3. 2022 

c) rozesílání, vstup a ukládání pošty 

d) plán práce 2022 

e) kontrola inventarizace majetku a inventarizace pohledávek a závazků 2021 
f) pověření pro účast na PRV 25. 3. 2022 

g) pokyn předsedkyně UKK uplatněný na jednání PRV dne 10. 2. 2022, veden pod číslem  

XVI/74/2/2022/PRV . 

h) podnět  př. JUDr. Bodláka 

i) rezignace předsedkyně UKK př. Marie Bučánkové 

j) pravidlo svolávání schůzí ÚKK 

k) pravidla o rozhodnutí per rollam  

l) plánované úkoly 

m) diskuze 

Schůzi zahájil místopředseda ÚKK př. Stanislav Doležel a konstatoval, že komise je dle stavu 

přítomných usnášeníschopná. Předložil ke schválení návrh programu schůze – tento byl schválen.  

a) Dne 11. 1. 2022 byla předána agenda př. Ing. Hanuškou a ing. Lustem nové předsedkyní př. 

Bučánkové. Předsedkyně ÚKK oznámil převzetí agendy, ale neseznámila s ní členy ÚKK. 

b)  Dne 3. 3. 2022 měla být uskutečněná schůze ÚKK v sídle ČSV. Vzhledem k tomu, že nebyla 

doručena pozvánka př. Ing. Petře Mikšovské, nebyla tato schůze platná. 

c) Rozesílání pošty bude prováděno elektronicky přes schránku KRK@vcelarstvi.cz. Vstup do 

této schránky bude umožněn všem členům ÚKK. Zde se budou ukládat veškeré písemnosti 

doručené elektronicky pro ÚKK. Otevírání listinných písemností bude provádět pouze 

předseda či místopředseda.  

d) Plán práce pro rok 2022 bude rozpracován a jednotlivé termíny budou upřesněny dle dohody 

členů ÚKK. 



e) kontrola inventarizace majetku a inventarizace pohledávek a závazků 2021 po dodání 

potřebných dokladu bude ÚKK následně řešit. 

f) Členové ÚKK pověřili místopředsedu Stanislava Doležela účastí na PRV dne 25. 3. 2022. 

Usnesení :  

 př. Doležel byl pověřen na účasti PRV 

pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

g) Pokyn předsedkyně uplatněný na jednání PRV dne 10. 2. 2022 vedeno pod číslem  

XVI/74/2/2022/PRV – UKK tento pokyn z důvodu neoprávněnosti zrušila 

Usnesení: 

ÚKK ruší pokyn předsedkyně 

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

h) Podnět př. JUDr. Karla Bodláka zaslaný poštou dne 19. 1. 2021, který již před tím zaslal ČSV 

z.s. , kdy tento byl přečten na XI sjezdu ČSV.  

Navrhovaná opatření ÚKK 

Pro RV: 

1. Provést školení funkcionářů všech složek ČSV, aby nedocházelo zbytečným stížnostem na 
postupy řízení schůzí a konferencí. 

2. Upozornit a proškolit funkcionáře ČSV ohledně podání změn do spolkového rejstříku. Zvážit 
změnu vnitřního předpisu ve vztahu k bezúhonnosti funkcionářů OO. 

3. Nad to UKK upozorňuje způsob dokladování bezúhonnosti členů RV, které se nyní děje 
čestným prohlášením a nahradit je opisem z rejstříku trestů. 
 
 Plnění: místopředseda ÚKK zašle autorovi podnětu stanovisko ÚKK dopisem dne 28. 3. 2022 

 

i) Dne 24. 3. 2022 byla UKK elektronickou poštou doručena rezignace předsedkyně př. Marie 

Bučánkové na předsedu ÚKK a členství v ÚKK ke dni 31. 3. 2022.  

Usnesení :  ÚKK vzala rezignaci na vědomí  a očekává její doručení v listinné podobě. 

j) př. Doležel navrhl svolávání schůzí ÚKK telefonicky nebo emailem, člen ÚKK potvrdí účast. 

Schůze dle dohody mohou být i on-line nebo částečně on-line  

Usnesení : 

UKK může pořádat schůze on-line, nebo dle dohody členů částečně on-line. 

pro: 3, proti: 0 zdržel se: 0 

k) Pravidla o rozhodování  per rollam budou  řešeny obdobně podle stanov  

Usnesení : 

UKK může v rozhodovat per rollam, za tím účelem se bude postupovat obdobně podle 

stanov 

pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0  

l) Plán práce UKK bude rozplánován a řešen během dalších zasedání. 

m) Diskuze 

řešeny organizační věci a rezignace předsedkyně 

Zapsáno dne 25. 3. 2022 Zápis UKK hlasitě přečten – ÚKK zápis z 2. schůze schválila dne 

25.3.2022 v 18:30 hodin. 

 Zapsal: Stanislav Doležel místopředseda ÚKK 


