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Z á p i s 

z 19. schůze ÚKK ČSV, konané dne  21. ledna  2020 od  9,30 v kanceláři předsedkyně svazu 

v Praze 

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

Přítomni:  Josef Hanuška, Stanislav Doležel,  František Lust,  Jiří Lejčar 

Omluven: Aleš Frühbauer 

 

Program: 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze,  

2. povolání náhradníků do funkce člena ÚKK 

3. kontrola plnění úkolů 

4. doplnění plánu práce na rok  2020 

5. došlé podněty a stížnosti 

6. příprava kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace za rok  2019 

7. informace členů ÚKK 

8. 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   

22.11.2019 schválila všemi hlasy per rollam dne 4.12.2019 

 

Ad 2 

ÚKK vzala ve své  18. schůzi na vědomí rezignaci př. Bureše a Kowalczyka na funkci člena 

ÚKK.  

Usnesení:  

ÚKK v souladu s čl. 27 Stanov  

a) povolává do funkce člena ÚKK náhradníka zvoleného X. sjezdem, a to  př. Jiřího 

Lejčara      hlasování:   pro:  3         proti:  0           zdržel se:  0 

Nový člen ÚKK př. Lejčar podepsal Prohlášení o mlčenlivosti. 

b) povolává do funkce člena ÚKK náhradníka zvoleného X. sjezdem, a to  př. Aleše 

Frühbauera                  

Př. Frühbauer se z jednání omluvil. Předseda informoval, že př. Frühbauer je ochoten 

v komisi pracovat. 

hlasování:    pro: 4          proti: 0            zdržel se:  0 

Předseda požádá sekretariát pro nové členy o přidělení mailových adres a jejich začlenění do 

komunikačních skupin a o provedení příslušných změn ve veřejném rejstříku. 

 

ad 3 

Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené: 

15. schůze ÚKK 

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 –kontrolní skupinou předložena zpráva o 

výsledcích šetření včetně příloh 

Usnesení:  

ÚKK po diskusi ustavuje k dokončení šetření podnětu kontrolní skupinu ve složení: 

př. Aleš Frühbauer, ved. kontrolní skupiny, a př. Jiří Lejčar, člen kontrolní skupiny 
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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. 

 

Usnesení:  

ÚKK si vyžádala od PRV stanovisko k dopisu Úřadu pro ochranu osobních údajů ze 

dne  28.11.2018 – PRV stanovisko zatím nepřijalo – znovu předloženo PRV dopisem 

ze dne  4.12.2019 – projednán ve schůzi PRV  10.12.2019 – termín dodání do  31. 

ledna 2020 

K podnětu došla zpráva Rozhodčí komise – Usnesení RK o smíru ze dne  9.1.2020  

Usnesení:  

ÚKK bere zprávu RK na vědomí 

 

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  31.1.2019 

 

18. schůze ÚKK 

Ad 3 

b) podání př. Jindřicha Kowalczyka doručení e-mailovou poštou dne  19.10.2019 – podnět 

k prošetřená skladových zásob u OO ČSV Frýdek-Místek 

ÚKK šetřením pověřila př. Lusta (ved. kontrolní skupiny) a Doležela (člen) 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi bere informaci o stavu řešení na vědomí 

 

Ad 6  

Projednán byl dopis  1.mpř. Poništa ze dne  7.11.2019 zaslaný předsedovi ÚKK a vyjadřující 

se k činnosti ÚKK. Schválená odpověď na tento dopis byla jmenovanému  zaslána 

předsedou ÚKK dopisem  dne  28.11.2019. ÚKK obdržela od jmenovaného omluvu       

e-mailovou zprávou ze dne  28.11.2019 a bere ji na vědomí 

 

Ad 4  

Předseda ÚKK předložil doplněný návrh plánu práce na rok  2020 

Usnesení:  

ÚKK po diskusi schvaluje doplněný plán práce na rok  2020 

 

Ad 5 

a) podnět př. Marka Lingera podaný dne  24.11.2019 – týkající se požadavku na prověření, 

zda výsledek hlasovaní ve věci přijetí dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu ve 

Včelpu schváleného RV dne  23.11.2019 je v souladu se zněním platných stanov 

Usnesení per rollam 1:   

ÚKK po seznámení s informací předsedy ÚKK ustavuje k prošetření podnětu 

kontrolní skupinu ve složení: př. Josef Hanuška, ved. KS, členové KS: př. František 

Lust, Stanislav Doležel 
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Per rollam bylo schváleno všemi hlasy dne 29.11.2019 

Usnesení per rollam 2: 

ÚKK po seznámení s výsledky šetření podnětu schvaluje dopis ÚKK členům RV 

v předloženém znění a souhlasí s jeho  odesláním členům RV 

Per rollam bylo schváleno všemi hlasy dne 4.12.2019 

Dopis odeslán členům RV e-mailovou poštou dne  6.12.2019. 

 

Projednán obsah vyjádření PRV k dopisu ÚKK včetně zápisů ze schůzí PRV ze dne  

12.11.2019 a 22.11.2019 a dopis předsedy ÚKK členům PRV týkající se jeho stanoviska 

k obsahu zápisů z výše uvedených schůzí PRV. 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi setrvává na svém stanovisku, zaslanému členům RV dopisem čj. 

30/Ha/2019 ze dne  4. prosince 2019. 

Hlasování:  pro:  4     proti:  0        zdržel:   0 

 

b) podnět př. Romana Slavíka podaný dne  2.12.2019 – týkající se požadavku na prověření 

otázky přijetí dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu ve Včelpu schváleného 

RV dne  23.11.2019 

Usnesení per rollam 1:  

ÚKK po seznámení s obsahem podání předává k prošetření toto podání kontrolní 

skupině ve složení: př. Josef Hanuška, ved. KS, členové KS: př. František Lust, 

Stanislav Doležel. 

Per rollam bylo schváleno všemi hlasy dne 4.12.2019 

Usnesení per rollam 2: 

ÚKK po seznámení s výsledky šetření podnětu schvaluje dopis ÚKK př. Slavíkovi 

v předloženém znění a souhlasí s jeho  odesláním jmenovanému 

Per rollam bylo schváleno všemi hlasy dne 7.12.2019 

Dopis odeslán jmenovanému e-mailovou poštou dne  8.12.2019. 

 

c) podnět př. Karla Brücklera podaný dne  29.11.2019 – týkající se situace ve Včelpu  

Usnesení per rollam 1:  

ÚKK po seznámení s obsahem podání předává k prošetření toto podání kontrolní 

skupině ve složení: př. Josef Hanuška, ved. KS, členové KS: př. František Lust, 

Stanislav Doležel. 

Per rollam bylo schváleno všemi hlasy dne 3.12.2019 

Usnesení per rollam 2: 

ÚKK po seznámení s výsledky šetření podnětu schvaluje dopis ÚKK př. Brücklerovi 

v předloženém znění a souhlasí s jeho  odesláním jmenovanému 

Per rollam bylo schváleno dne 9.1.2020 

Dopis odeslán jmenovanému e-mailovou poštou dne  9.1.2020. 

 

d) dopis př. Jana Šmída ze dne  12.11.2019  a předaný sekretářkou pí.Hladíkovou dne  

22.11.2019 – výzva k rezignaci členů ÚKK 

Usnesení:  

ÚKK po seznámení s obsahem podání pověřuje vypracováním návrhu odpovědi př.  

Lusta a Hanušku 

 

e) stížnost př. Vladimíra Procházky podaná dne 3.1.2020 e-mailovou poštou – týkající se 

nesprávného stanovení klíče počtu delegátů na okresní konference schváleného RV dne  

23.11.2019 
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ÚKK po seznámení s obsahem stížnosti projednala návrh odpovědi předložený 

předsedou a místopředsedou ÚKK a per rollam přijala následující usnesení:  

ÚKK schvaluje odpověď na stížnost  př. Vladimíru Procházkovi v předloženém znění 

a souhlasí s jejím  odesláním jmenovanému 

Per rollam bylo schváleno dne 9.1.2020 

Dopis odeslán jmenovanému e-mailovou poštou dne  9.1.2020. 

 

 

f) dopis př. Josefa Imricha ze dne 22.11.2019 – žádost o provedení revize hospodaření ZO 

ČSV Sokolov 

Usnesení:  

ÚKK po seznámení s obsahem podání ustavuje k prošetření tohoto podání kontrolní 

skupinu ve složení:  Jiří Lejčar, ved. kontrolní skupiny, a Aleš Frühbauer, člen 

kontrolní skupiny 

 

Ad 6  

Projednána příprava kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2019.  

Členům ÚKK předán protokol z KO201901k prostudování  s tím, že přidělení úkolů bude 

provedeno po obdržení zápisu ÚIK. U tajemníka byla urgována zpráva o plnění doporučených 

opatření z této kontrolní akce – po obdržení bude členům ÚKK zaslána. 

 

Ad 7 

Proběhla výměna poznatků a zkušeností z práce funkcionářů na nižších org. jednotkách svazu. 

 

Ad 8 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  21.1.2020  a připomněl další 

termín schůze na   3.3.2020.  

 

Zapsal: Josef Hanuška 


