Zápis
z 21. schůze ÚKK ČSV, konané dne 21.8.2020 od 18,00 v SOU-VVC Nasavrky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Josef Hanuška, Stanislav Doležel, František Lust,
Omluveni: Aleš Frühbauer, Jiří Lejčar,
Program:
1. schválení programu, zápisu z minulé schůze,
2. kontrola plnění úkolů
3. potvrzení rozhodnutí per rollam
4. došlé podněty a stížnosti
5. kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace za rok 2019
6. zpráva ÚKK pro schůzi RV a stanovisko ÚKK k materiálům předloženým RV
7. příprava zprávy o činnosti ÚKK pro XI. sjezdu ČSV
8. informace členů ÚKK
9. 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 3.3.2020 schválila
čtyřmi hlasy per rollam dne 18.3.2020 (1 nehlasoval).
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 – po konzultaci s ved .kontrolní
skupiny stanoven termín k předložení návrhu odpovědi autorovi podnětu do 15.9.2020.
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 – předseda ÚKK znovu
urgoval na schůzi PRV 21.8.2020.
16. schůze ÚKK
Ad 2
a. podnět př. Zieliny zaslaný prostřednictvím Rozhodčí komise ze dne 8.3.2019 předaný emailovou poštou – týkající se případu čerpání dotací Moravskoslezského kraje ze strany
OO ČSV Frýdek-Místek. Podána zpráva o stavu šetření př. Doleželem a Lustem.
Z vyjádření př. Poništa i MSK vyplynulo, že poskytovateli dotace k předloženému
vyúčtování postačí pouze doklady o nákupu materiálu, ale nepožaduje doklady k jejich
využití k deklarovanému účelu – zda nakoupený materiál byl skutečně kroužkům vydán.
Usnesení:
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ÚKK po diskusi
1) konstatuje, že přes urgence nebyly ze strany OO ČSV Frýdek-Místek poskytnuty
požadované podklady k posouzení oprávněnosti podnětu.
2) ukládá př. Lustovi a Doleželovi předložit ke schválení návrh odpovědi autorovi
podnětu
termín: 31.8.2020
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. PRV odmítlo požadavek ÚKK na vytvoření společné pracovní
skupiny k provedení kontroly na místě a př. Poništ přes příslib poskytnutí součinnosti
nepředložil.
Usnesení:
ÚKK po diskusi
1) konstatuje, že přes urgence nebyly ze strany OO ČSV Frýdek-Místek požadované
podklady k posouzení oprávněnosti podnětu.
2) ukládá př. Lustovi a Doleželovi předložit ke schválení návrh odpovědi autorovi
podnětu
termín: 31.8.2020
19. schůze ÚKK
Ad 5
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
1) bere informaci na vědomí
2) ukládá př.Lejčarovi a Frühbauerovi předložil ke schválení návrh odpovědi
autorovi žádosti
termín: 31.8.2020
Ad 3
Potvrzení rozhodnutí per rollam
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu od 12. 3. 2020 a nemožnosti konání akcí, tedy
ani zasedání ÚKK, bylo využito u neodkladných záležitostí možnosti hlasování per rollam.
Rozhodnutí per rollam:
a) 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 – návrh odpovědi předložen
ke schválení per rollam dne 5. dubna 2020 včetně návrhu usnesení:
Usnesení:
ÚKK schvaluje předložené znění dopisu př. Šmídovi a ukládá předsedovi ÚKK zaslat
jej autorovi podání (dopis byl odeslán – reakce viz bod 4d) programu)
Komise usnesení schválila čtyřmi hlasy per rollam dne 8. dubna 2020 (1 proti).
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.
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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.
K věci: předložili př. Hanuška a Lust návrh stanoviska ke schválení per rollam dne
5. dubna 2020 včetně návrhu usnesení:
Usnesení:
1. schvaluje předložený návrh Stanoviska ÚKK k vyjádření PRV k platnosti usnesení
RV z listopadu 2019
2. ukládá předsedovi ÚKK zajistit u předsednictva RV, aby Stanovisko bylo zařazeno
do materiálů, které budou členům RV rozesílány
Komise usnesení schválila čtyřmi hlasy per rollam dne 8. dubna 2020 (1 proti).
Usnesení: ÚKK bere na vědomí výše uvedená rozhodnutí provedená per rollam v souladu s
článkem 27 odst. 7 Stanov ČSV.
Ad 4
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 bere na vědomí, že podnět vyřídil mpř. ÚKK př. Lust dopisem ze dne 31.
března 2020
b) 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 na vědomí, že předseda ÚKK dopisem ze dne 13. dubna 2020 požádal
tajemníka o předání kopie odpovědi na uvedenou žádost – kopie odpovědi
tajemníkem zaslána a předána členům ÚKK
c) 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 na vědomí, že předseda ÚKK dopisem ze dne 13. dubna 2020 požádal
tajemníka o předání kopie odpovědi na uvedenou žádost – kopie odpovědi
tajemníkem zaslána a předána členům ÚKK
d) dopis př. Jana Šmída z 5.6.2020 – reakce na odpověď ÚKK ze dne 7. dubna 2020 na
dřívější podání př. Šmída
Usnesení:
ÚKK po projednání
1) bere dopis na vědomí
2) schvaluje text odpovědi
3) ukládá předsedovi ÚKK zaslat odpověď autorovi dopisu
Ad 5
Projednán protokol z kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2019. Kontrola provedena dne 3. března 2020 a nebyla ukončena, neboť tajemník
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odmítl dát na místě odpovědi na otázky k došetření uzavření smluv se společností Příroda,
včely a člověk a na ně navazujících smluv a dohod. Požadavek byl ÚKK předán tajemníkovi
proti podpisu v den kontroly s požadavkem na jejich předání do 12.3.2020. Odpověď byla po
intervenci ÚKK vůči PRV s požadavkem o zajištění nápravy ve věci dopisem ze dne
5.6.2020 doručena mpř. ÚKK až dne 19. srpna 2020. ÚKK dále konstatuje, že při
projednávání situace s pronájmem ve schůzi PRV konané dne 8.10.2019 mpř. Lust jménem
ÚKK doporučil PRV, aby provedené práce na prodejně byly posouzeny a oceněny znalcem,
před zápočtem společných závazků, aby vypořádání dluhů se Včelpem bylo provedeno
neprodleně v souladu s účetními a daňovými předpisy, a to vše nechat zkontrolovat
auditorem.
Byl projednán vývoj stavu neuhrazených pohledávek – vývoj je následující:
Společnost
Stav k 3.3.2020:
stav k 27.7.2020
počet faktur částka
počet faktur
částka
Včelpo
3
2.871,- Kč
4
3.185,- Kč
Příroda, včely a člověk
7
82.694,- Kč
18
228.570,- Kč
Konstatováno se znepokojením, že se situace opět zhoršuje. ÚKK dosud nezaznamenala, že
by nápravu situaci řešila jak ekonomická komise, tak předsednictvo RV. Tato skutečnost bude
zapracována do zprávy o kontrole.
Usnesení:
ÚKK po diskusi
1) konstatuje, že kontrolní akci dosud nemohla uzavřít, neboť tajemník dodal
požadované vyjádření až 19.8.2020. ÚKK po posouzení předloženého vyjádření
tajemníka konstatuje, že v něm nejsou plně vyčerpány odpovědi na vznesené otázky.
Žádá proto RV, aby stanovil termín, do kdy tajemník bude povinen doplnit své
odpovědi dle požadavků ÚKK. ÚKK pověřuje k vyžádání připomínek na doplnění
vyjádření tajemíka mpř. ÚKK př. Lusta
2) upozorňuje RV na skutečnost, že opět narůstají neuhrazené pohledávky od
společnosti Včelpo a Příroda, včely a člověk a doporučuje RV uložit v této věci
předsednictvu RV úkol tuto nepříznivou situaci neprodleně řešit
Ad 6
Návrh zprávy předložil předseda ÚKK.
Usnesení:
ÚKK po diskusi schvaluje obsah zprávy a pověřuje předsedu ÚKK jejím přednesením
na schůzi RV 22.8.2020.
Projednány program a materiály předložené na RV. Usneseno po diskusi, že k některým
bodům programu bude případně předneseno doporučení ÚKK, a to:
1) Metodický pokyn k činnosti ÚKK
Usnesení
ÚKK se pozastavuje nad skutečností, že tento materiál je předkládán ke schválení RV
aniž by byl předtím předložen komisi k projednání a vyjádření. Tuto skutečnost
ÚKK kritizuje. Současně se ÚKK pozastavuje nad tím, že tuto navrhovanou normu
má schvalovat exekutivní orgán svazu, který podléhá dle stanov kontrolní činnosti
ÚKK. Proto ÚKK doporučí republikovému výboru, aby byl tento materiál
z programu srpnové schůze RV vyřazen.
2) Ke zprávám o hospodaření za rok 2019
Usnesení
ÚKK konstatuje, že ve zprávě chybí konkrétní informace o stavu neuhrazených
pohledávek. S ohledem na zjištění v rámci kontroly inventarizace majetku a závazků
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k 31.12.2019 nutno RV upozornit na opět narůstající výši neuhrazených pohledávek
od společností Včelpo a Včely, příroda a člověk s doporučením, aby bylo uloženo PRV
se touto situací neprodleně zabývat.
Dále konstatuje, že doporučila, aby k zápočtu dluhů Včelpa dal své závazné
stanovisko auditor a rozsah a ceny stavebních prací byly posouzeny soudním
znalcem (viz schůze PRV ze dne 8.10.2019). K této věci není v těchto podkladech
žádná informace – ÚKK doporučuje RV, aby v této věci požadoval zprávu o stavu
řešení.
3) K přípravě XI. sjezdu
ÚKK se pozastavuje na materiálem Čestné prohlášení delegáta – toto svým obsahem
není pro přípravu XI. sjezdu podstatné a po delegátech se vyžadují informace, které
k jeho postavení delegáta nejsou třeba. Proto ÚKK doporučí RV, aby tento materiál
nebyl schválen.
Dále se ÚKK pozastavuje nad tím, že není dosud předložen návrh programu sjezdu,
v návaznosti na něj materiály, které je nutno zpracovat a následně uložení úkolů
k jejich zpracování a předložení RV včetně personální odpovědnosti a termínů.
Ad 7
Usnesení:
ÚKK pověřuje př. Hanušku a Lusta zpracováním návrhu zprávy pro XI. sjezd
Termín: do příští schůze ÚKK
V souladu s plánem práce ÚKK provede kontrolu plnění závěrů X. sjezdu ČSV a výsledky
kontroly zahrne do zprávy pro XI. sjezd.
Ad 8
Členové ÚKK př. Hanuška. Lust a Doležel podali informace o jednání PRV ve schůzích,
jichž se zúčastnili – informace vzaty na vědomí.
Ad 9
Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 21.8.2020 a připomněl další
termín schůze na 20.11.2020.
Zápis byl na závěr schůze hlasitě přečten a jednomyslně schválen.
Zapsal: Josef Hanuška
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