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Z á p i s 

z 20. schůze ÚKK ČSV, konané dne  3. března  2020 od  9,00 v kanceláři předsedkyně svazu 

v Praze 

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

Přítomni:  Josef Hanuška, Stanislav Doležel,  František Lust,   

Omluveni: Jiří Lejčar, Aleš Frühbauer 

Hosté:  k bodu 4 programu: 

            ing. Petr Šerák, tajemník 

            Ing. Leoš Kučera, předseda ÚIK 

            Jana Prchlíková, ved. EO 

 

Program: 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze,  

2. kontrola plnění úkolů 

3. došlé podněty a stížnosti 

4. kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace za rok  2019 

5. informace členů ÚKK 

6. 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   

21.1.2020 schválila všemi hlasy per rollam dne 29.1.2020. 

 

Ad 2 

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.“ 

Dokončením šetření pověřeni př. Frühbauer a Lejčar – s ohledem na nepřítomnost 

jmenovaných odloženo na příští schůzi 

 

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. 

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 datu konání schůze ÚKK nebylo stanovisko PRV dodáno – urgovat na nejbližší 

schůzi PRV  

 

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 zpráva o stavu šetření př. Doleželem a Lustem. 
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Usnesení:  

ÚKK po diskusi konstatuje, že přes urgence nebyly ze strany OO ČSV Frýdek-Místek 

poskytnuty požadované podklady k posouzení oprávněnosti podnětu. Do příští schůze 

ÚKK připravit návrh odpovědi autorovi podnětu. 

 

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). Podána zpráva 

o stavu šetření podání. 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi konstatuje, že přes urgence nebyly ze strany OO ČSV Frýdek-Místek 

požadované podklady k posouzení oprávněnosti podnětu. Do příští schůze ÚKK 

připravit návrh odpovědi autorovi podnětu. 

 

19. schůze ÚKK 

Ad 5 

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

22.11.2019 – výzva k rezignaci členů ÚKK 

Vypracováním návrhu odpovědi pověřeni př. Lust a Hanuška – úkol do příští schůze 

ÚKK 

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

ČSV Sokolov 

k prošetření tohoto podání pověřeni př.Lejčar a Frühbauer – podána písemná informace př. 

Lejčara o stavu šetření  

Usnesení: 

ÚKK po diskusi bere informaci na vědomí s tím, že bude projednáno na příští schůzi 

ÚKK 

 

Ad 3  

a) podnět př. Michala Černého, jednatele ZO ČSV Merklín ze dne 6.2.2020 k prověření 

rozhodnutí OO ČSV Plzeň-jih ze dne  28.1.2020 ve věci určení územní působnosti na KÚ 

Kloušov -  předaný e-mailovou poštou sekretariátem RV. 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi  pověřuje šetřením podnětu př. Lusta 

 

b) podání př. Zdeňka Žáka ze dne  22.1.2020 Rozhodčí komisi ve věci vyslovení neplatnosti 

usnesení RV o schválení Dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti 

Včelpo na zasedání RV dne  23.11.2019 – zaslané e-mailovou poštou autorem podání -

ÚKK na vědomí. 

K tomu doložen Dodatek č.1 ke smlouvě o převodu podílu a Znalecký posudek společnosti  

Moore Stephens ZNALEX, s.r.o  -  Ocenění 100% podílu na společnosti Včelpo, spol. s 

r.o. se sídlem č.p. 108, 679 01 Obora, identifikační číslo: 469 81 853 za účelem uzavření 

dodatku ke Smlouvě o převodu podílu ze dne 5.12.2018. 

Usnesení: 

ÚKK po diskusi  pověřuje př. Hanušku a Lusta zpracování stanoviska ÚKK k věci do 

příští schůze ÚKK 

 



 

3 

 

c) dopis př. Miroslava Halló ze dne  17.2.2020  adresovaný Českému svazu včelařů (na 

vědomí ÚKK) - žádost o podání informace – vysvětlení k položce rozpočtu ČSV v roce 

2016 

Usnesení: 

ÚKK bere dopis na vědomí s tím, že s ohledem na obsah žádosti žádá PRV o předání 

kopie odpovědi autorovi žádosti 

 

d) dopis př. Miroslava Halló ze dne  17.2.2020  adresovaný Českému svazu včelařů (na 

vědomí ÚKK) - žádost o podání informaci, na co byla čerpána částka na administraci 

dotace  1.D na sekretariátě RV v letech  2018 a 2019 

Usnesení: 

ÚKK bere dopis na vědomí s tím, že s ohledem na obsah žádosti žádá PRV o předání 

kopie odpovědi autorovi žádosti 

 

 

Ad 4 

Projednán protokol z kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2019.  

Usnesení:  

ÚKK po projednání dílčích kontrolních zjištění a požadavku tajemníka na předložení 

podkladů a vyjádření k šetřeným věcem, které jsou obsahem návrhu protokolu překládá 

dokončení kontrolní akce na příští schůzi ÚKK  20. března 2020. 

 

Ad 5 

Předseda ÚKK př. Hanuška   podal informaci o jednání PRV ze dne  11.2.2020 – informace 

vzata na vědomí. 

 

Ad 6 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne  3.3.2020  a připomněl další termín 

schůze na   20.3.2020.  

 

Zapsal: Josef Hanuška 


