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Z á p i s 

z 11. schůze ÚKK ČSV, konané dne  6. března 2018 od 9,00 hodiny v sekretariátě RV v Praze 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: Stanislav Doležel, Josef Hanuška,  František Lust, Jindřich  

                Kowalczyk, 

Omluven: Miroslav Bureš 

 

Program: 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů 

2. došlé podněty a stížnosti 

3. výsledky kontrolních akcí dle plánu práce 

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   24.11.2017  schválila 

všemi hlasy per rollam.  

Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené: 

10. schůze ÚKK 

Bod 2, písm. a) 

Podnět př. Kowalczyka ze dne  30.5.2017 – zaslaný e-mailovou poštou  ÚKK a týkající se 

požadavku na prověření hospodaření s prostředky dotací SMK v OO ČSV Frýdek-Místek.  

Zpráva předložena – viz bod 2 programu. 

 

Bod 5   

Kontrolní akce  KO 201605 Využívání CIS ČSV v souladu s právními předpisy a realizace 

opatření z KO201405 a KO201504. 

ÚKK  

Konstatuje, že  

1) zprávu projednalo PRV ve své schůzi konané dne  12.12.2017 s následujícím závěrem: 

PRV  

a) ukládá IT komisi v CIS zabezpečit, aby počty včelstev mohla upravovat pouze mateřská 

ZO;  

b) ukládá IT komisi sejít se s F. Lustem a dát PRV návrh na řešení ochrany osobních údajů 

v souladu s právními předpisy.  

2) Plnění úkolu pod bodem b) usnesení PRV dosud neproběhlo. S ohledem na závažnost 

některých zjištění považuje ÚKK stav reakce na doporučení ÚKK za nedostatečný. 

Př. Lust informoval, že byl přizván dne 26.2.2018 do schůze ITK – komise projednala 

obsah kontrolní zprávy. ÚKK vyčká, jaké stanovisko IT komise předsednictvu 

předloží. 

 

Ad 2 

a) Podnět př. Kowalczyka ze dne  30.5.2017 – zaslaný e-mailovou poštou  ÚKK a týkající se 

požadavku na prověření hospodaření s prostředky dotací SMK v OO ČSV Frýdek-Místek. 

ÚKK předložena zpráva kontrolní skupiny o výsledku šetření. Z jednání k tomuto bodu se 

vyloučil př. Kowalczyk pro podjatost ve věci. 

Usnesení: 

ÚKK   
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1. Schvaluje předloženou zprávu o výsledku šetření podnětu včetně závěrů a 

doporučení pro orgány OO ČSV Frýdek-Místek 

2. Ukládá předsedovi ÚKK seznámit autora podnětu a orgány OO ČSV Frýdek-

Místek (výbor a OKK) s výsledky šetření podnětu a doporučeními k nápravě 

zjištěných nedostatků 

 

b) dopis ZO ČSV Kynšperk ze dne 18.2.2018 – zaslaný e-mailovou poštou – stanovisko ZO 

k výsledkům šetření ÚKK ve věci př. Látalové 

Usnesení: 

ÚKK  

1. opakovaně konstatuje, že podnět ZO ČSV s ohledem na výsledky šetření je 

nedůvodný.  Konstatováno dále, že v obvodu působnosti OO ČSV Sokolov nejsou 

dosud dořešeny katastry a v tomto smyslu bylo zasláno doporučení pro OO ČSV 

Sokolov. Pokud ZO Kynšperk upozorňuje na to, že předseda OO ČSV Sokolov 

nekonal ve věci dle platných usnesení orgánů OO ČSV Sokolov, pak je nutno, aby 

se svým podnětem obrátila na orgány OO ČSV (OKK a výbor OO). 

2. Ukládá předsedovi ÚKK zaslat v tomto smyslu odpověď ZO ČSV Kynšperk 

 

c) Dopisy př. Petra Vydry ze dne  12.2.2018 a  15.2.2015 – zaslané e-mailovou poštou 

členům PRV (ÚKK na vědomí) – upozornění na stav přípravy prodeje Včelpa 

 

d) Dopis předsedkyně svazu členům RV ze dne  15.2.2018 - o stavu přípravy prodeje Včelpa 

včetně příloh (návrhy smluv svaz a Vydra, dopis auditora, výpis ze zápisu ze schůze PRV 

z 13.2.2018) 

Usnesení k oběma bodům: 

ÚKK konstatuje, že usnesení RV ve věci prodeje Včelpa ze dne  25.11.2018 je plněno 

velmi pomalu a nedostatečně. S ohledem na tuto skutečnost, za souhlasu členů ÚKK, 

zaslal předseda ÚKK dopis členům PRV dne  12.2.2018 s upozorněním na důsledky 

toho, pokud by se z důvodu prodlení v přípravě prodeje tento nerealizoval se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími, a s doporučeními k nápravě situace, a projednal je na 

schůzi PRV dne  13.2.2018. Stav přípravy prodeje bude ÚKK stále sledovat a se 

stanoviskem ÚKK k věci seznámí RV v březnové schůzi. 

 

e) Dopis př. Miroslava Poništa ze dne  5.2.2018 - dotazy ke kompetencím OKK Frýdek-

Místek. 

Usnesení: 

ÚKK bere dopis na vědomí a konstatuje na základě obsahu dopisu, že řešení tohoto 

podnětu přísluší rozhodčí komisi svazu. Se stanoviskem k podnětu byl autor 

seznámen dne  13.2.2018 předsedou ÚKK s odkazem na platné stanovy svazu a 

Metodiku práce kontrolních komisí a s doporučením, aby se ve věci obrátil na 

rozhodčí komisi. 

 

Ad 3 

Předložena zpráva o z KO201701 Kontrola inventarizace k 31.12.2017. 

Usnesení:  

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  30.9.2018. 
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Ad 4 

Předseda ÚKK př. Hanuška  podal informace o jednání PRV ze dne  13.2.2018 – informace 

vzata na vědomí. 

 

Ad 5 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  6.3.2018  a připomněl další termín 

schůze na  23.3.2018.  

 

Zapsal: Josef Hanuška 

 


