
Zápis ze zasedání Ústřední kontrolní komise ČSV, konané dne 12.4.2022,                       

od 14.40 hodin. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1) Jednání zasedání ÚKK bylo usnášeníschopno. Přítomno 100%, tj. 5 hlasů.  

Přítomni: př. Doležel, př. Mikšovská, př. Stehlík, př. Surá, př. Sedlář 

 

2)   Zasedání ÚKK projednalo a usneslo se: 

Dle programu: 

bod 1) Plán práce 2022 – předseda ÚKK uvedla, že danými termíny zasedání ÚKK jsou 

stejné termíny jako konání zasedání RV. Dále členové ÚKK podporují více využívat on-

line či hlasování formou per rollam jako zasedání ÚKK, a to pro rychlou reakci na 

nastalou danou situaci. Takovéto termíny budou konzultovány se všemi členy ÚKK 

s dostatečným předstihem. 

  

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila dané termíny a využití hlasování on-line a per rollam. 

 

bod 2) Metodický pokyn ÚKK  – předseda ÚKK navrhla přepracovat na postup práce. 

Př.Mikšovská uvedla, že by bylo dobré s doplněním termínů pro zúčastněné strany při 

projednávání a řešení prováděných kontrol. ÚKK schvaluje zpracování dokumentu 

v intencích výše uvedených. Zpracováním jsou určeni: př.Mikšovská a př.Surá. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila př.Mikšovskou a př. Surou zpracováním tzv.postupu práce. 

 

V tuto chvíli se vzdálil př.Doležel. Počet členů ÚKK je aktuálně 4. Zasedání ÚKK je 

usnášeníschopné. 

 

bod 3) Inventarizace majetku a inventarizace pohledávek a závazků 2021 – členové 

ÚKK se dohodli, že provedou inventarizaci majetku a inventarizaci pohledávek a závazků 

2021. ÚKK schvaluje kontrolní skupinu ve složení: př. Surá a př. Stehlík. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila př.Surou a př.Stehlíka jako členy kontrolní skupiny pro 

inventarizaci majetku a inventarizaci pohledávek a závazků 2021. 

 

bod 4) Podnět př.Bodlák – předseda ÚKK sdělila, jak potvrdil místopředseda, že byla 

odeslána odpověď na daný podnět. ÚKK toto bere na vědomí. 

 

bod 5) Směrnice – členové ÚKK se dohodli, že provedou revizi směrnic, tak jak 

vyplynulo ze závěrů XI. sjezdu a přijetí nových Stanov ČSV. ÚKK schvaluje kontrolní 

skupinu ve složení: př.Mikšovská a př.Stehlík. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila př.Mikšovskou a př.Stehlíka jako členy kontrolní skupiny pro 

revizi směrnic. 

 

V tuto chvíli se vrátil př.Doležel. Počet členů ÚKK je aktuálně 5. Zasedání ÚKK je 

usnášeníschopné. 

 



bod 6) Audit a účetní závěrka 2021 – členové ÚKK se dohodli, že provedou kontrolu 

účetní závěrky 2021 a seznámí se s auditem této závěrky. ÚKK schvaluje kontrolní 

skupinu ve složení: př. Surá, př.Doležel. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila př.Surou a př.Doležela jako členy kontrolní skupiny pro 

kontrolu auditu a účetní závěrky 2021. 

 

bod 7) PRV – členové ÚKK se dohodli pro průběžnou kontrolu činnosti PRV. K tomuto 

žádají zasílat zápisy z jednání PRV v plném znění, včetně podepsaných prezenčních 

listin, v případě, že nebude člen ÚKK účasten jednání PRV. ÚKK schvaluje,resp. ukládá 

předsedovi o předání výše uvedené informace tajemníkovi. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK ukládá předsedovi podat informace o průběžné kontrole PRV 

tajemníkovi, včetně zasílání plných zápisů a prezenční listiny, pokud nebude účasten 

jednání PRV člen ÚKK. 

 

bod 8) Informace z PRV- členové ÚKK se dohodli na způsobu, termínu a obsahu 

informací, které budou projednávány na zasedání PRV. ÚKK schvaluje - způsob – 

elektronicky, termín – do 7 dní, obsah – podání informací, zejména, zásadního charakteru 

k projednávaným bodům. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila způsob, termín a obsah informací, které se budou projednávat 

na PRV. 

 

V tuto chvíli se vzdálil př.Doležel. Počet členů ÚKK je aktuálně 4. Zasedání ÚKK je 

usnášeníschopné. 

 

bod 9) Proškolení funkcionářů – členové ÚKK naléhavě doporučují PRV,resp.RV, aby 

zajistili proškolení funkcionářů OO a ZO ohledně předávání agendy, a to, aby 

nedocházelo k podobným případům jako je např. OO Frýdek-Místek, OO Zlín, MO 

Praha. ÚKK schvaluje,resp.ukládá předsedovi, aby výše uvedenou informaci předala 

tajemníkovi. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK ukládá předsedovi předat informaci o naléhavém doporučení na 

proškolení funkcionářů OO a ZO. 

 

bod 10) Závěry XI.sjezdu – členové ÚKK pověřili př.Sedláře , aby prověřil, zda-li  

vyplynuly či nevyplynuly ze závěrů XI.sjezdu  zásadní věci pro ÚKK. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK schválila pověření př.Sedláře o prověření závěrů z XI.sjezdu ohledně 

věcí pro ÚKK. 

 

bod 11) Pohledávky a závazky – členové ÚKK se dohodli pro průběžnou kontrolu 

pohledávek a závazků. K tomuto žádají zasílat čtvrtletně, vždy do 5.dne následujícího 

měsíce, sestavu (z účetního programu) pohledávek a závazků. ÚKK schvaluje,resp. 

ukládá předsedovi, aby výše uvedenou informaci předala tajemníkovi. 



Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK ukládá předsedovi předat informaci o průběžné kontrole pohledávek a 

závazků a žádat o zasílání čtvrtletních sestav pohledávek a závazků tajemníkovi. 

 

bod 12) Výsledky kontrol – členové ÚKK žádají zasílat výsledky všech kontrol, které 

proběhly a dále budou probíhat na sekretariátu ČSV, a to od roku 2021. ÚKK 

schvaluje,resp. ukládá předsedovi, aby výše uvedenou informaci předala tajemníkovi. 

 

Hlasování: pro- 100% př.  proti – 0%  zdržel se – 0% 

Usnesení: ÚKK ukládá předsedovi předat informaci o zasílání výsledků všech kontrol od 

roku 2021, které proběhly a budou probíhat na sekretariátu ČSV, tajemníkovi.  

 

V tuto chvíli se vrátil př.Doležel. Počet členů ÚKK je aktuálně 5. Zasedání ÚKK je 

usnášeníschopné. 

 

Členové ÚKK se dohodli, že budou ve spojení ohledně termínů na on-line zasedání. 

Předseda ÚKK popřála všem hezké Velikonoce. 

Ukončení zasedání ÚKK v 15.50 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 12.4.2022 Hana Surá, předseda ÚKK 

 

 


