
Z á p i s 

z 17. schůze ÚKK ČSV, konané dne  23. srpna 2019 od  18,00 v SOUV-VVC Nasavrky 

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

Přítomni:  Josef Hanuška, Stanislav Doležel,  František Lust,  

Omluven: Miroslav Bureš, Jindřich Kowalczyk 

 

Program: 

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

2. došlé podněty a stížnosti 

3. zpráva ÚKK pro schůzi RV a stanovisko ÚKK k materiálům předloženým RV 

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   22.3.2019 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 – úkoly uložené 

předsedovi a místopředsedovi byly splněny 

 

 Ad 3 

Nedostatečně plněná opatření z doporučení z KO 201801 -  závěry uvedené v usnesení 15. 

schůze jsou plněny takto: 

Bod 2 – bylo řešeno na březnové schůzi RV – stanovisko PRV bylo projednáno v dubnové 

schůzi a dodáno až na základě urgence 13. srpna. ÚKK se pozastavuje nad formální úrovní 

předaného materiálu. 

 

15. schůze ÚKK 

Ad 2 

a) stížnost př. ing. Zdeňka Čižinského ze dne  26.12.2018 – úkol uložený místopředsedovi 

ÚKK splněn.  

 

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 bere na vědomí předloženou zprávu s tím, že úkol trvá.  

 

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“ 

úkoly uložené usnesením předsedovi a místopředsedovi byly splněny 

 

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 

úkol uložený v bodě 2 usnesení trvá, podklad k bodu  3 týkající se GDPR a CIS byl př. 

Knödlovou dodán. 
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Usnesení:  

ÚKK žádá PRV o stanovisko k dopisu Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne  

28.11.2018 a pověřuje předsedu ÚKK předáním požadavku na PRV 

 

Podněty převzaté v den konání schůze ÚKK: 

a) dopis př. Jana Šmída ze dne  5.3.2019 – podnět k otázce působení ing. Šturmy na 

sekretariátě svazu 

šetřením pověřeni př. Hanuška a Lust – per rollam projednána a dne 18.7.2019 schválena 

zpráva o výsledku šetření. Odpověď zaslána autorovi podnětu dne  25.7.2019 doporučeně. 

Úkol splněn  

   

b) 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 – per rollam projednána a dne 18.8.2019 schválena 

zpráva o výsledku šetření. Odpověď zaslána autorovi podnětu dne  19.8.2019 doporučeně. 

Úkol splněn  

 

16. schůze ÚKK 

Ad 2 

a. podnět př. Zieliny zaslaný prostřednictvím Rozhodčí komise ze dne 8.3.2019 předaný e-

mailovou poštou – týkající se případu čerpání dotací Moravskoslezského kraje ze strany 

OO ČSV Frýdek-Místek. Podána průběžná zpráva o výsledku šetření př. Doleželem a 

Lustem. 

Usnesení:  

ÚKK bere na vědomí s tím, že úkol trvá. Termín dokončení upřesněn do  30.9.2019. 

 

c. podnět Stanislava a Marcely Najmanových ze dne 19.3.2019 zaslaný e-mailovou poštou – 

stížnost na postup kontroly ÚKK ve věci šetření podnětu př. Ing. Miloslava Špundy a Petra 

Hájka. Př. Hanuškou předložen výsledek šetření stížnosti a návrh stanoviska k ní. 

Usnesení:  

ÚKK  po diskusi 

1. schvaluje výsledek šetření a předložený návrh stanoviska ÚKK ke stížnosti 

2. ukládá předsedovi ÚKK zaslat  stanovisko sourozencům Najmanovým.                           

Termín: neprodleně 

 

Ad 2 

a) projednána připomínka př. Petra Hájka vznesená na březnové schůzi RV týkající se 

okolností hlasování na ČS ZO Hostivice v září 2018 a znovu přijetí př. Levého a výsledek 

šetření podnětu př. Hájka. 

Usnesení:  

ÚKK  po diskusi 

1. schvaluje výsledek šetření a předložený návrh stanoviska ÚKK k podnětu 

2. ukládá místopředsedovi ÚKK zaslat  stanovisko př. Hájkovi.   Termín: neprodleně 

 

b) dopis OO ČSV Č. Lípa ze dne  7.7.2019 – urgence odpovědi na podání ze dne  9.2.2019 

Usnesení:  

ÚKK  po diskusi  

1. bere podání na vědomí s tím, že odpověď na podání ze dne  9.2.2019 byla zaslána 

dne  19.8.2019 doporučeně 

2. ukládá předsedovi ÚKK zaslat v tomto smyslu odpověď autorovi podání  
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c) dopis OO ČSV Brno-venkov  ze dne  18.7.2019 – stanovisko k návrhu na zvýšení čl. 

příspěvku – adresován Republikovému výboru, pro ÚKK na vědomí 

Usnesení:  

ÚKK bere podnět na vědomí s tím, že bude sledováno projednání v RV 

 

Ad 3 

Návrh zprávy předložil předseda ÚKK. 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi schvaluje obsah zprávy a pověřuje předsedu ÚKK jejím přednesením 

na schůzi RV 24.8.2019. 

 

Dále projednán stav neuhrazených pohledávek společností Včelpo za pronájem prodejny 

v Křemencové. ÚKK konstatuje, že objem neuhrazených pohledávek již narostl dle stavu 

k 9.8.2019 na částku  760.142,- Kč. Na tuto skutečnost nutno upozornit RV – viz zpráva 

ÚKK. 

 

Ad 4 

Místopředseda ÚKK př. Lust  podal informaci o jednání PRV ze dne  13.8.2019, předseda 

ÚKK př. Hanuška podal informaci z jednán í PRV ze dne  23.8. 2019 – informace vzaty na 

vědomí. 

 

Ad 5 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  23.8.2019  a připomněl další 

termín schůze na  22.11.2019.  

 

Zapsal: Josef Hanuška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


