Zápis
z 15. schůze ÚKK ČSV, konané dne 5. března 2019 od 9,00 na sekretariátě RV v Praze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Josef Hanuška, Stanislav Doležel, František Lust, Jindřich Kowalczyk,
Omluven: , Miroslav Bureš,
Hosté ing. Leoš Kučera, předseda ÚIK, k bodu 3 – kontrola inventarizace za rok 2018
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 16.11.2018 schválila
všemi hlasy per rollam.
Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené:
14. schůze ÚKK
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. Předložena zpráva o výsledku šetření.
Usnesení:
ÚKK
1. schvaluje po diskusi zprávu o výsledku šetření
2. ukládá
a) místopředsedovi ÚKK zaslat odpověď autorům podnětu
a) předsedovi ÚKK předat zprávu PRV k projednání
Ad 3
ÚKK konstatuje, že RV ve své schůzi konané 17.11.2018 doporučení k nápravě
nedostatečně plněných opatření z KO201801 Kontrola inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2017 neakceptoval a vzal zprávu ÚKK pouze na vědomí.
Usnesení:
1. ÚKK proto zahrne tato nedotažená a nesplněná opatření do KO201901 Kontrola
inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 – viz samostatný bod programu
schůze.
2. ÚKK vyslovuje nespokojenost s tím, že v návrhu zápisu ze schůze RV konané
17.11.2019 není zahrnuta zpráva ÚKK pro RV (stalo se tak poprvé za poslední dvě
funkční období). ÚKK považuje tento stav za zásah do pravomocí a postavení ÚKK
daných Stanovami a předloží RV návrh na doplnění zprávy do zápisu
3. ÚKK bere na vědomí požadavek RV, aby svou zprávu podávala Republikovému
výboru předem včetně formulace doporučení a případně i se stanoviskem PRV.
S ohledem na to, že PRV některá doporučení ÚKK neakceptuje, bude ÚKK příslušné
zprávy z kontrolních akcí včetně doporučení předávat RV v plném znění předem
v souladu s platným zněním Stanov.

Ad 5
Kontrolní akce č. 201802: Prověrka vybraných položek hospodaření za rok 2018 (účty 311 a
321)
ÚKK v doporučených závěrech zejména k nárůstu pohledávek za společností Včelpo
a) 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.
b) 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;
a) ukládá tajemníkovi prověřit stav uznání dluhu Včelpem.
Usnesení:
ÚKK
1. konstatuje, že PRV dosud nepředložilo zprávu o plnění doporučení k nápravě stavu –
PRV tím neplní ustanovení čl 27, odst. 4, písm. d) - viz následující znění:
d) výsledek kontroly oznámí ÚKK písemně prověřované jednotce, která je povinna ÚKK sdělit
opatření přijatá k případně zjištěným nedostatkům v termínu do konce následujícího
měsíce po měsíci, ve kterém jí ÚKK předala v písemné podobě výsledek kontroly,

2. s ohledem na závažnost situace zahrnuje opakovaně problematiku nezajištěných
pohledávek vůči společnosti Včelpo do kontrolní akce KO 201901 Kontrola
inventarizace a majetku k 31.12.2018
Ad 2
a) stížnost př. ing. Zdeňka Čižinského ze dne 26.12.2018 – stížnost na jednání funkcionářů
ZO ČS Proseč při výplatě prostředků dotace 1.D
šetřením pověřen př. Lust – podána zpráva o výsledku šetření
Usnesení:
ÚKK
1. schvaluje zprávu o výsledku šetření
2. ukládá místopředsedovi ÚKK zaslat odpověď autorovi podnětu
b) podnět OKK OO ČSV Frýdek-Místek ze dne 10.1.2019 – podnět k provedení kontroly
činnosti a hospodaření OO ČSV Frýdek-Místek
šetřením pověřen př. Doležel ve spolupráci s př. Lustem – podána zpráva o průběhu šetření
Usnesení:
ÚKK
1. bere na vědomí zprávu o průběhu šetření
c) podnět př. JUDr. Karla Brücklera ze dne 30.1.2019 - podle čl. 27 odst. 4 písm. b), c)
Stanov ČSV z.s. „výkon vlastnických práv, hospodaření, prodej Včelpo s.r.o.“
šetřením pověřeni př. Bureš a Kowalzcyk – podána zpráva o průběhu šetření
Usnesení:
ÚKK
1. bere na vědomí zprávu o průběhu šetření
d) podnět př. JUDr. Karla Brücklera ze dne 30.1.2019 - podle čl. 27 odst. 4 písm. b), c)
Stanov ČSV z.s. „Exekuce na majetek svazu a způsobená škoda na majetku ČSV z.s.“
šetřením pověřeni př. Hanuška a Lust – předložena zpráva o výsledku šetření
Usnesení:
ÚKK
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1. schvaluje zprávu o výsledku šetření
2. ukládá předsedovi ÚKK
a. zaslat odpověď autorovi podnětu
b. předat zprávu PRV a RV k projednání – termín: neprodleně
e) podnět př. JUDr. Karla Brücklera ze dne 30.1.2019 - podle čl. 27 odst. 4 písm. b), c)
Stanov ČSV z.s. „hospodaření s výpočetní technikou“
šetřením pověřen př. Lust – podána zpráva o průběhu šetření
Usnesení:
ÚKK
1. bere na vědomí zprávu o průběhu šetření
f) podnět př. Marie Knödlové zaslaný e-mailovou poštou dne 6.2.2019 – prošetření
neetického chování předsedy OO ČSV Frýdek-Místek, administrace dotace 1.D, GDPR a
CIS
Usnesení:
ÚKK
1. bere podnět na vědomí s tím, že bod 1 podnětu týkající se Neetického chování
předsedy OO ČSV Frýdek-Místek a místopředsedy ČSV M.Poništa přísluší dle
obsahu pravomoci Rozhodčí komise – v tomto smyslu bude autorce podnětu
odpovězeno
2. podnět týkající se administrace dotace 1.D v rámci OO ČS Frýdek-Místek přebírá
př. Doležel ve spolupráci s př. Lustem
3. podnět týkající se GDPR a CIS – vyžádat si od autorky podnětu dodání stanoviska
ÚOOÚ
g) podnět ZO ČSV Brno-Žabovřesky ze dne 14.2.2019 - Žádost o projednání připomínek
k práci ČSV vznesených na schůzi výboru ZO ČSV Brno-Žabovřesky
šetřením pověřen př. Hanuška – předložen návrh odpovědi na předložený podnět
Usnesení:
ÚKK
1. schvaluje návrh dopisu pro ZO ČSV Brno-Žabovřesky
2. ukládá předsedovi ÚKK zaslat odpověď autorovi podnětu
h) dopis výboru ZO ČSV Ivančice pro předsednictvo OO ČSV Brno-venkov ze dne 2.2.2019
– nesouhlas s navýšením čl. příspěvku
Usnesení:
ÚKK bere dopis na vědomí s tím, že je určen pro POO ČSV Brno-venkov
i) dopis OO ČSV Jablonec nad Nisou z 10.1.2019 adresovaný předsednictvu RV – vyjádření
kritického stanoviska k zacházení se společným majetkem svazu s formulací 6 požadavků,
z nichž jeden se týká ÚKK (prošetření celé záležitosti ÚKK)
Usnesení:
ÚKK
1. bere dopis na vědomí s tím, že je určen pro PRV ČSV
2. požadavek vůči ÚKK tato akceptuje s tím, že šetření probíhá a v programu této
schůze jsou zařazeny body, na které je v dopise OO Jablonec poukazováno
Podněty převzaté v den konání schůze ÚKK:
j) dopis př. Jana Šmída ze dne 5.3.2019 – podnět k otázce působení ing. Šturmy na
sekretariátě svazu
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šetřením pověřeni př. Hanuška a Lust
k) dopis OO ČSV Česká Lípa ze dne 11.2.2019 – podnět k prošetření některých otázek
činnosti PRV v minulých letech
šetřením pověřeni př. Hanuška a Lust
Ad 3
Předložena zpráva o z KO201801 Kontrola inventarizace k 31.12.2018. V rámci kontroly
provedena kontrola plnění opatření doporučených z KO201801 Kontrola inventarizace za rok
2017 – výsledky zapracovány do zprávy.
V průběhu kontroly přizváni k projednání bodů zprávy:
- pí. Prchlíková Jana, ved. EO – k bodu 7 – pohledávky a závazky – stav a jejich vymáhání
- p. ing. Leoš Kučera, předseda ÚIK – k bodu 3 – práce DIK a protokol ÚIK – doporučení
ÚKK zapracována do protokolu
- p. ing. Petr Šerák, tajemník
– k bodu 5 - otázka zajištění ochrany majetku svazu ve VS Rosice - není dosud dořešena a
proto tento úkol zatím zůstává jako nesplněný -ÚKK bude intervenovat v zástupců OO
Brno-město a Brno-venkov, aby byly dořešení nápomocny
- k bodu 7 – nesplacené pohledávky Včelpa za pronájem prodejny Křemencova a stavební
úpravy v prostorách prodejny Křemencova
- pí. ing. Mikšovská – k bodu 7 – úpravy v prostorách prodejny Křemencova
Usnesení:
ÚKK po projednání kontrolních zjištění
1) schvaluje předloženou zprávu
2) ukládá předsedovi ÚKK předložit zprávu PRV a RV k projednání
termín: neprodleně
3) žádá PRV o podání zprávy o plnění doporučených opatření ÚKK do 30.9.2019.
Ad 4
Místopředseda ÚKK př. Lust podal informaci o jednání PRV ze dne 12.2.2019 – informace
vzata na vědomí.
Ad 8
Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 5.3.2019 a připomněl další termín
schůze na 22.3.2019.
Zapsal: Josef Hanuška
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