
Český svaz včelařů, z. s., Ústřední kontrolní komise  

Zápis z on-line zasedání Ústřední kontrolní komise ČSV z.s., konané 

dne 17. 12. 2022 v 20:00 hodin 

Přítomno: 5. členů komise; př. Hana Surá, př. Ing. Petra Mikšovská, př. Stanislav 

Doležel, př. Zdeněk Sedlář, př. Mgr. Radek Stehlík  

Předsedkyně ÚKK př. Hana Surá všechny přivítala na on-line zasedání a zahájila 

schůzi.  

 

Program zasedání: 

 

1) Metodický pokyn 

2) Jednání PRV 

3) Kontroly 

 
Př. Surá vyzvala členy ke schválení programu. Ten byl všemi schválen. 

 

ad. 1 Metodický pokyn 

Návrh metodického pokynu zpracovala př. Mikšovská a př. Stehlík. Byl vyzván př. Doležel, aby 

uvedl minulost pokynu. Ten uvedl, že metodický pokyn zpracovala bývalá ÚKK, dříve se 

pracovalo podle uvážení. 

Do tohoto vstoupil př. Sedlář, který uvedl, že metodický pokyn má být zpracován dle rozhodnutí 

RV. Uvedl, že není potřeba na něm nic měnit. 

Př. Surá řekla, že byl vypracován před sjezdem a nikdo se podle něj neřídil.  

Př. Sedlář uvedl, že tento pokyn nebyl schválen a nikde nefiguroval.  

Rok ÚKK s tímto pokynem nic nedělala.  

Př. Miškovská uvedla, že od dubna urgovala tento pokyn a nedostala žádnou odpověď.  

Př. Stehlik se ohradil, že s návrhem př Mikšovské v dubnu souhlasil, protože byl podle něj lepší 

než jeho.  

Dne 14. 12. 2022, odeslal čelenům UKK dále rozpracovaný návrh př. Mikšovké v němž navrhl 

zakomponovat přizvanou osobu k dosažení účelu kontroly a přepracoval číslování.  

Sdělil, že když se provede kontrola a nenapíše se zápis, tak již si po měsíci nebo dvou už na vše 

nevzpomene.  

Př. Doležel podotkl, bývalá ÚKK si nepřibírala odborníky.  

př. Mikšovská řekla, že provedla úpravy v tomto pokynu a pravděpodobně jej četl př. Stehlík a 

př. Surá na toto se ohradil př. Sedlář, že jej má před sebou a četl jej.  

Došlo k návrhu, aby společně byl pročten, doplněn a odsouhlasen. 

Př. Surá se vyjádřila, že souhlasí s. př. Stehlíkem o provádění kontrol a jejich dokumentaci.  

Př. Sedlář konstatoval, že ÚKK může udělat namátkovou kontrolu.  

Sdělil, že pokud je provedena kontrola auditorem, nic nebrání ÚKK v provedení namátkové 

kontroly.  



Není potřeba se prohrabovat v 30šanonech s tímto souhlasil př. Stehlík. Auditor provádí kontroly 

i po dobu 14dnů, je nezávislý a výsledkem je auditní zpráva za níž odpovídá.  

Př. Sedlář konstatoval, že právem nás zástupci RV kritizovali pro absenci informací o činnosti 

ÚKK. 

Jedná se o zasedání on-line, provádění kontrol a výsledek těchto kontrol.  

Za celý rok i když na toto byla předsedkyně několikráte upozorňována se nic nezměnilo. 

Uvedl, že nedostával skoro žádné zprávy ze zasedání PRV. Uvedl, že toto je věc předsedkyně. 

Př. Surá uvedla jesli má ÚKK stát na tom, jestli jsou někde vyvěšeny zápisy, tak to je 

jednoznačně smutné. 

Př. Sedlář toto hned kritizoval, že informace je potřeba dávat.  

Př. Surá uvedla, že má ÚKK provádět činnost, ale nebudou dány zápisy na stránky svazu.  

Př. Sedlář ji opětovně připomněl, že ÚKK byla kritizována na zasedání RV, za nedostatečné 

podávání informací. 

Př. Sedlář jen konstatoval, že má připomínky pouze ke lhůtám, ale neměnil by je. Upozornil na 

termín 10. února. 

Př. Mikšovská navrhla, aby připomínky byly podány do 15. ledna 2023. 

Př. Surá konstatovala že je to jedno, kdy bude vyhotoven. Ona jej nikam posílat nebude.  

RV nebude UKK úkolovat. 

Př. Stehlík sdělil, že je to pokyn RV a př. Mikšovská toto opětovně zdůraznila, př. Sedlář 

upozornil na stanovy ČSV. 

Př. Surá odmítla RV předložit ke schválení metodický pokyn ÚKK. Hovořila o rozporu se 

zákonem. 

Př. Sedlář konstatoval, že na 11. sjezdu ČSV bylo stanoveno, že, mezi sjezdy odpovídá ÚKK 

republikovému výboru a v tomto rozpor se zákonem neshledává. 

 

ad 2. Jednání PRV 

Př. Surá není přesvědčena o tom, že ÚKK by měl někdo úkolovat. Dle jejího sdělení si nechá 

zpracovat výklad k úkolování a řízení ÚKK. 

Př. Surá sdělila, že příští rok by se měla střídat ÚKK na zasedání PRV. 

V lednu 2023 pojede na zasedání ona na další by jel někdo jiný. 

Do konce roku podají všichni členové ÚKK, který termín, by mu vyhovoval.  

Př. Stehlík se přihlásil na termín v únoru 2023 

 

ad 3.  Kontroly 

Př. Surá uvedla, že by měly být prováděny kontroly. Měla by se dokončit kontrola, která byla 

provedena na svazu inventarizace, účetnictví, revizních zpráv. Kterou prováděli př. Mikšovská a 

př. Stehlík. 

Př. Stehlík sdělil, že již poslal návrh a již nemá co by doplnil.  

Př. Mikšovská sdělila, že ještě to ještě dopracuje. 

Př. Surá kontrolu účetnictví dokončí společně s př. Mikšovskou. Uvedla, kdyby se ještě někdo 

přidal třeba př. Sedlář, ale tento sdělil, že byl proveden audit a nechce nedělat práci pro práci. 

Př. Surá uvedla, že kontroly revizních zpráv zpracují s př. Mikšovskou. 

Př. Sedlář opětovně kritizoval, proč ÚKK kontroluje revizní zprávy. Revize provádí odborník a 

svou práci si ručí. 

Př. Sedlář vyjádřil nespokojenost s řízením ÚKK a opětovně vyzvedl, že nejsou prováděny 

zápisy jednání a on-line konferencí, které nejsou zasílány ke zveřejnění. 

Dle jeho názoru je toto závažné neplnění funkce předsedy, kdy předsedkyně má podávat 

informace, jak PRV a RV, tak členům ÚKK. 

Z toho to důvodu navrhl odvolání předsedy ÚKK a to z okamžitou platnost. 

V 20:30 h požádal předsedkyni, aby o tomto dala hlasovat. 



Př. Surá toto odmítla a sdělila, že nedá o tomto hlasovat z důvodu, že př. Sedlář nečte emaily, 

protože zápisy z 18. a 23. listopadu jsou již na stránkách svazu. 

Př. Sedlář se ohradil, že tam nejsou zápisy z jednání před tímto datem, které tam již měly být 

dávno zaslané. 

Př. Surá uvedla, že tyto bude posílat. 

Př. Sedlář opětovně vyzval, aby dala hlasovat a př. Surá mu na tato mu sdělila, že nebude ji říkat 

co, kde a kdy má dělat. 

Ona taky má svoji práci a svůj život, nemůže a nemá každou vteřinu volnou pro ČSV. 

Př. Sedlář opětovně vyzval př. Surou, aby dala hlasovat o jeho návrhu. 

Př. Surá uvedla z jakého důvodu.  

Př. Sedlář ji opětovně sdělil, že nepodává informace. 

Př. Stehlík sdělil, že zápisy na stránkách jsou ze dne 18. a 23. 11. 2022, 12. 4. 2022, 6. 4. 2022 a 

25. 3. 2022. 

Př. Surá sdělila, že nedá o ničem hlasovat, možnost odvolání neexistuje. 

Př. Sedlář odcitoval článek 26 odst. 7 stanov a vyzval př. Surou, aby nechala hlasovat o odvolání 

člena ÚKK z funkce pro dlouhodobé neplnění úkolů vyplývajících z jeho funkce.  

Na jeho místo v UKK nastupuje příslušný náhradník zvolený sjezdem, případně člen zvolený 

RV. 

Př. Surá konstatovala že toto je irelevantní, úkoly si plní. 

Př. Mikšovská se dotázala o čem bude hlasování. 

Př. Sedlář o odvolání předsedkyně z funkce a ÚKK  

Ve 20:47 h př. Surá dala hlasovat o návrhu př. Sedláře. 

 

Odvolání předsedkyně a člena z funkce Ústřední kontrolní komise. 

Pro odvolání: př. Stehlík, př. Doležel, př. Sedlář 

Proti odvolání: př. Mikšovská 

Zdržel se hlasování: př. Surá 

 

Př. Sedlář trval na tom, aby do zápisu bylo hlasování zapsáno jmenovitě a dotazoval se kdo 

provede zápis. 

Př. Surá vznesla dotaz, zda si př. Sedlář dělal poznámky, po kladné odpovědi jej př. Surá napadla, 

že nic nedělá. 

Př. Sedlář toto považoval za urážku. 

Poté předsedající schůzi ukončila.  

Ukončeno dne 17.12.2022 v 20:50 hodin. 

 

                                                                Místopředseda ÚK  

                                                                 Stanislav Doležel 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

Mgr. Radek Stehlík 

 

Zdeněk Sedlář 

 


