Zápis
z 14. schůze ÚKK ČSV, konané dne 16. listopadu 2018 od 18,00 hodiny v SOUV-VVC
Nasavrky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Stanislav Doležel, František Lust, Jindřich Kowalczyk,
Omluveni: Josef Hanuška, Miroslav Bureš,
Program:
1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. došlé podněty a stížnosti
3. zpráva o plnění doporučených opatření z KO201801 Kontrola inventarizace k 31.12.2017
4. příprava zprávy ÚKK na zasedání RV
5. příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce
6. návrh plánu práce na rok 2019
7. informace členů ÚKK
8. závěr

ad 1)
Schůzi zahájil místopředsedapředseda ÚKK př. Lust 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 24.8.2018
schválila všemi hlasy per rollam.
Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené:
11. schůze ÚKK
b) zápis z KO201801 Kontrola inventarizace za rok 2017 – projednán v PRV 13.3.2018
s tím, že doporučená opatření byla přijata. Sledován bude termín pro předložení zprávy o
plnění doporučených opatření k 30.9.2018 – viz samostatný bod programu
12. schůze ÚKK
b) podnět předsedy ZO ČSV Jihlava zaslaný dne 9.3.2018 - Podnět k šetření ve věci evidence
včelstev u „registrovaného“ člena ČSV a nesoulad s evidencí použitou k vyplácením
dotace 1 D za rok 2016 a 2017
Dopis zástupci ZO místopředsedou ÚKK zaslán. K věci byl předsedou ZO zaslán
dopis, na který reagoval mpř. př. Lust. ÚKK bere na vědomí.
c) podnět př. Václava Ducháče zaslaný e-mailovou poštou dne 22. března 2018 – žádost o
prošetření účasti na semináři učitelů včelařství v roce 2017
Předsedovi ÚKK zaslal autorovi podnětu zprávu o výsledku šetření – ten ji přijal.
13. schůze ÚKK
a) požadavek PRV na prošetření účasti na krajském kole Zlatá včela v Mostech u Jablunkova
– předáno 13.6.2018 tajemníkem svazu
Předseda ÚKK předal zprávu o výsledku šetření předsednictvu RV. To vyslovilo
požadavek na došetření ve věci tak, aby byla k dispozici vyjádření všech ved. VKM.
Došetření provedeno – kontrolní skupina předložila zprávu o výsledku.
Usnesení:
ÚKK schvaluje zprávu o výsledku došetření účasti na krajském kole Zlatá včela a
ukládá předsedovi ÚKK předat ji PRV

Ad 2
a) podnět př. . Mgr. Jana Žiačika převzatý místopředsedou ÚKK na schůzi PRV 24.8.2018 –
upozornění na nejasnosti při vyúčtování dotace
Usnesení:
ÚKK bere na vědomí, že mpř. ÚKK autorovi podnětu zaslal dopisem ze dne
29.8.2018 zprávu o výsledku šetření s tím, že jeho podnět je nedůvodný
b) podnět př. ing. Miloslava Špundy, člena ZO Hostivice ze dne 4. října 2018 - žádost o
prošetření postupu výboru ZO Hostivice, který vedl ke stavu neodpovídajícímu Stanovám
a duchu Českého svazu včelařů. Ve stejné věci podal podnět př. Petr Hájek podnětem ze
dne 19.10.2018ÚKK pověřila šetřením ve věci mpř. ÚKK př. Lusta. Ten podal informaci o stavu
šetření ve věci – informace vzata na vědomí.
Ad 3
ÚKK konstatuje, že PRV ji projednalo ve své schůzi konané dne 9.10.2018. ÚKK na
základě ověření stavu plnění jednotlivých doporučení uvedeného ve zprávě předložené PRV
přijala per rollam následující stanovisko ke zprávě: ÚKK není spokojena se zprávou PRV,
není kompletní, je nedostatečná, a to zejména v bodech 3, 7, 8 a nedořešených inv.
rozdílů od OO ČSV a žádá PRV o její dopracování včetně realizace dosud nesplněných
doporučení. Současně upozorňuje PRV na to, že dosud není splněn úkol uložený ve
schůzi PRV z 13. 3. 2018 pod bodem X/295/3/2018/PRV Zápis KO201801, kde bylo
uloženo tajemníkovi dořešit otázku odpovědnosti za majetek a inventarizace ve VS
Rosice. Pověřila předsedu ÚKK přednesením stanoviska na této schůzi PRV –
provedeno. ÚKK konstatuje, že PRV přes přednesení stanoviska ÚKK zprávu schválilo
bez akceptace stanoviska ÚKK a přijalo následující usnesení:
„PRV však vnímá zprávu jako komplexní a není třeba dalších informací.
Usnesení: PRV schvaluje Zprávu o plnění doporučených opatření.“
ÚKK proto s přihlédnutím k ustanovení čl. 27. odst. 4, písm. e) stanov požádá RV o rozhodnutí
ve věci s doporučením, aby RV uložil předsednictvu RV dopracovat zprávu ve smyslu
připomínek ÚKK a předložit ji ÚKK
(znění odst. 4, písm. e): „formou průběžné zprávy za uplynulé období seznamuje republikový
výbor s výsledky kontrol, navrhuje nápravná opatření k odstranění zjištěných vad, pokud vlastní
opatření kontrolovaného subjektu považuje za nedostatečné, přičemž vyjádření kontrolovaného
subjektu musí být součástí této zprávy, v období mezi zasedáními RV informuje o výsledcích své
činnosti předsednictvo,“)

Ad 4
Návrh zprávy předložil místopředseda ÚKK.
Usnesení:
ÚKK po diskusi schvaluje obsah zprávy a pověřuje místopředsedu ÚKK jejím
přednesením na schůzi RV 17.11.2018
Ad 5
Projednán výsledek kontrolní akce č. 201802: Prověrka vybraných položek hospodaření za
rok 2018 (účty 311 a 321)
Provedla kontrolní skupina: ved. revizní skupiny: Miroslav Bureš, člen RS: Josef Hanuška
Předložena písemná zpráva o výsledku kontroly – ÚKK ji schválila per rollam dne 2. října
2018.
Usnesení:
ÚKK
a) schválila zprávu per rollam dne 2. října 2018.
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b) konstatuje alarmující stav dosud neuhrazených pohledávek, z celkového počtu 67
pohledávek ve výši 524.911,- Kč jich je 47 ve výši 443 697,- Kč, tj. 84,5%
neuhrazeno Včelpem za pronájem prodejny v centrále svazu
c) S přihlédnutím ke zprávě o plnění opatření doporučených ÚKK na základě kontrolní
akce KO201801 Kontrola inventarizace za rok 2017, kde je uvedeno ke konkrétnímu
doporučení pod bodem 3. Zajistit právně pohledávky za Včelpem následující: „Po
konzultaci s Mgr. Roztočilem, právníkem ČSV, jsou upomínky o neuhrazených
pohledávkách zasílány Včelpu prostřednictvím datové schránky“, konstatuje ÚKK,
že uvedený způsob zcela nedostatečně zajišťuje pohledávky svazu vůči této
společnosti. S přihlédnutím k situaci ve Včelpu mělo být neprodleně po doporučení
ÚKK provedeno zajištění pohledávek uznáním dluhu co do důvodu a výše, neboť
pouze tento způsob může svazu zajistit jeho pohledávky při případných krocích,
které již nebudou pod kontrolou svazu (insolvence, konkurs).
d) ÚKK upozornila v závěru zprávy předsednictvo RV na důsledky a odpovědnost
v případě nezajištění výše uvedených pohledávek a žádá o neprodlené přijetí opatření
k nápravě stavu a podání zprávy o jejich realizaci.
e) uložila předsedovi ÚKK zprávu neprodleně předložit k projednání v PRV – toto
zprávu projednalo ve své schůzi dne 9.10.2018 a přijalo následující usnesení:
PRV a) bere zprávu z kontrolní akce ÚKK KO201802 na vědomí;
b) ukládá tajemníkovi prověřit stav uznání dluhu Včelpem.
Ad 6
Projednán návrh plánu práce na rok 2019 předložený předsedou ÚKK. K němu vedena
diskuse.
Usnesení
ÚKK po projednání schvaluje plán práce na rok 2019.
Ad 7
Místopředseda ÚKK př. Lust podal informaci o jednání PRV ze dne 16.11.2018 –
informace vzata na vědomí.
Ad 8
Místopředseda ÚKK př. Lusta poděkoval všem za účast dne 16.11.2018 a připomněl další
termín schůze na 5.3.2019.
Zapsal: František Lust
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