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Z á p i s 

z 22. schůze ÚKK ČSV, konané dne  20.8.2021 od  18,00 hodiny a  21.8.2021 od  10,30 hodiny 

v SOU -VVC Nasavrky 

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

Přítomni: Josef Hanuška, František Lust, Aleš Frühbauer, Jiří Lejčar 

Omluven: Stanislav Doležel 

 

Program: 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze,  

2. kontrola plnění úkolů, 

3. informace o rozhodnutích per rollam, 

4. došlá podání,  

5. kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019, 

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   21.8.2020 schválila per 

rollam dne 23.8.2020. 

 

Ad 2 

Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly neuzavřené a ukončené od posledního fyzického 

jednání ÚKK: 

 z 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. 

Vedoucím kontrolní skupiny předložena zpráva o výsledku kontroly. Odpověď autorovi 

podnětu zaslal předseda ÚKK členům ÚKK k informaci. 

Usnesení: 

ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK zaslal autorovi podnětu odpověď dopisem ze  

dne 23.12.2020. 

 

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.  

Usnesení:  

ÚKK bere na vědomí, že obdržela stanovisko k podnětu dne 22.8.2020 a předseda ÚKK 

toto stanovisko zaslal autorce podnětu zprávou ze dne 23.8.2020. 
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z 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  

1) konstatuje, že přes urgence nebyly ze strany OO ČSV Frýdek-Místek poskytnuty 

požadované podklady k posouzení oprávněnosti podnětu, 

2) bere na vědomí, že na základě této skutečnosti místopředseda ÚKK př. Lust zaslal dne 

19.11.2020 autorovi podnětu zprávu o tom, že ÚKK bylo výše uvedeným přístupem ze 

strany OO ČSV Frýdek-Místek znemožněno provedení šetření podnětu. 

 

z 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. 

Zápisem z čl. schůze ZO Sokolov z 28.11.2019 bylo přijato usnesení o likvidaci ZO. Dle 

stanov a jednacího řádu měla tedy již dva měsíce konat OO Sokolov. Do procesu probíhající 

likvidace neměla UKK možnost ani právo zasahovat. V tomto smyslu byl informován i př. 

Imrich. 

Předsedou ÚKK byla požádána OO ČSV Sokolov o informace o stavu o stavu řešení 

majetkových záležitostí spojených s likvidací ZO ČSV Sokolov. Projednána zpráva předsedy 

OO ČSV Sokolov ve věci.  

Usnesení: 

ÚKK po diskusi  

1) bere informaci na vědomí s tím, že podání př. Imricha je vyřízeno, 

2) ukládá př. Frühbauerovi a Lejčarovi prověřit na OO ČSV Sokolov úplnost provedení 

likvidace ZO Sokolov. 

                                                                                    termín: do 30.9.2021 

 

Ad 3  

Informace o rozhodnutích per rollam  

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a nemožnosti konání akcí, tedy ani zasedání ÚKK, 

bylo využito po termínu konání 21. schůze ÚKK v srpnu 2020 u neodkladných záležitostí 

možnosti hlasování per rollam.  

Rozhodnutí per rollam: 

a) Metodický pokyn k činnosti ÚKK ČSV – materiál předložen předsedou a místopředsedou ÚKK 

k projednání na základě výsledku jednání schůze RV ze srpna 2020.  

Usnesení: 

ÚKK 

1. schvaluje jimi předložený návrh Metodického pokynu k činnosti ÚKK ČSV, 

2. ukládá předsedovi ÚKK předložit schválený materiál k dalšímu projednání. 

 Komise usnesení schválila čtyřmi hlasy per rollam dne 2. října 2020 (1 nehlasoval). 
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Usnesení: ÚKK bere na vědomí informaci o výše uvedeném rozhodnutí provedeném per rollam 

v souladu s článkem 27 odst. 7 Stanov ČSV, přijatým mimo jednání. 

 

K Metodickému pokynu pro činnost ÚKK: 

Usnesení: 

ÚKK bere na vědomí, že materiál nebude předložen XI. sjezdu s tím, bude předán nově 

zvolené ÚKK.     

 

Ad 4 

a) 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 – odpověď zaslána dopisem 

ze dne 21.8.2020. 

 

b) zpráva dr. Brücklera - došla e-mailovou poštou dne 22.7.2021 – upozornění na vyhlášení 

insolvenčního řízení vůči Václavu Kořánovi – adresování tajemníkovi, ÚKK na vědomí 

Usnesení 

ÚKK bere na vědomí s tím, že bude ověřeno v rámci KO 202101, zda se svaz k 

insolvenčnímu řízení přihlásil. 

 

Ad 5 

Projednán protokol z kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2019.  Kontrola zahájena dne 3. března 2020 a nebyla ukončena, neboť tajemník 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. Vzhledem k neuspokojivé odpovědi tajemníka se ÚKK obrátila dopisem 

místopředsedy ÚKK na PRV se žádostí o vyjádření v termínu listopad 2020. Vyjádření PRV: PRV 

pověřilo odpovědí tajemníka – tento zaslal vyjádření dopisem ze dne 13.12.2020. Komise se 

pozastavuje nad tím, že odpovědí byla pověřen tajemník, k jehož vyjádření směřovaly připomínky 

ÚKK, nikoli orgán, který k němuž požadavek směřoval. Proto byla kontrolní akce uzavřena 

s využitím dokladů, které byly v souvislosti touto kontrolní akcí dodány k datu dokončení 

kontrolní akce. 

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. 

 

Usnesení:  

ÚKK po diskusi 

1) schvaluje protokol z kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2019, 

2) ukládá předsedovi ÚKK předložit protokol předsednictvu RV k projednání. 
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Projednán byl stav prací na kontrolní akci KO 202101 Kontrola inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2020. 

 

Ad 6 

Návrh zprávy předložil předseda ÚKK. 

Usnesení: 

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

schůzi RV 21.8.2021. 

Projednány program a materiály předložené na RV. K přípravě XI. sjezdu: 

 

Projednáno stanovisko komise k návrhu stanov: 

K Čl. 25, odst. 2 

ÚKK nesouhlasí s navrženým zněním:  

p) schvaluje zásady nakládání s nemovitým majetkem svazu. Podrobnosti stanoví prováděcí 

předpis. 

Navrhuje následující znění vycházející ze stávajícího znění dle současně platných stanov 

s doplněním: 

p) schvaluje zásady nakládání s nemovitým majetkem svazu, a to jak záměrů, tak i příslušných 

smluvních dokumentů, schvaluje převody nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných 

papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSV,  

K Čl. 27, odst. 2) 

ÚKK nesouhlasí s navrženým zněním:   

2) Ústřední kontrolní komise je za svou činnost odpovědna sjezdu a mezi sjezdy republikovému 

výboru. 

Navrhuje ponechat následující znění vycházející ze stávajícího znění dle současně platných stanov 

2) Ústřední kontrolní komise je za svou činnost odpovědna sjezdu 

 

Dále komise navrhuje doplnění stávající znění čl. 27, odst. 2), písm. c): 

c)  je oprávněna provádět kontroly hospodaření všech organizačních jednotek svazu a sekretariátu 

i všech subjektů zřízených svazem, v průběhu kontrolní činnosti může ke zjištěným 

skutečnostem žádat vysvětlení, a to v písemné podobě, pokud kontrolní skupina nestanoví 

jinak. „Neposkytnutí nezbytné součinnosti nebo nepředložení požadovaných dokladů 

kontrolnímu orgánu je porušením stanov svazu.“ 

Usnesení: 

ÚKK  

a) schvaluje stanovisko k návrhu stanov předložených k projednání RV dne 21.8.2021 

včetně zdůvodnění navržených změn, 

b) ukládá předsedovi ÚKK seznámit s tímto stanoviskem republikový výbor dne 21.8.2021 a 

případně předložit stanovisko včetně zdůvodnění písemně komisi pro přípravu sjezdu. 

 

Ad 7 

ÚKK pověřila př. Hanušku a Lusta zpracováním návrhu zprávy pro XI. sjezd. Byla podána 

informace o stavu prací na zprávě. 

Usnesení: 

ÚKK ukládá předsedovi a místopředsedovi předložit návrh zprávy k projednání v komisi 

                                                                                   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. 
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Usnesení: 

ÚKK ukládá členům komise provést kontrolu plnění úkolů a hlavních směrů činností 

schválených X. sjezdem ČSV, zprávy o výsledku kontroly předat předsedovi ÚKK 

                                                                                   Termín: do 15.9.2021 

 

Ad 8 

Předseda ÚKK př. Hanuška podal informaci o jednání PRV ze dne 20.8.2021 – informace vzaty 

na vědomí. 

 

Ad 9 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 20.8.2021 a připomněl další termín 

schůze na 29.10.2021.  

 

Mimořádné zasedání ÚKK 21.8.2021 

Přítomni: Josef Hanuška, František Lust, Aleš Frühbauer  

Omluven: Stanislav Doležel, Jiří Lejčar, 

 

ÚKK se mimořádně sešla v návaznosti na jednání RV z téhož dne, kde v diskusi informoval mimo 

jiné př. Šmíd o situaci ve Včelpu s tím, že správní rada společnosti Příroda, včely a člověk 

rozhodla o tom, že svazu Včelpo vrátí.  

Usnesení: 

ÚKK s přihlédnutím k obsahu této informace rozhodla zařadit tuto věc do programu 

kontrolní akce KO 202101 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020. 

 

Dále ÚKK doporučuje PRV nadále postupovat ve smyslu řádně uzavřené smlouvy a 

nepřipustit žádné následné postupy vedoucí k zneplatnění smlouvy a ukládá předsedovi o 

tomto doporučení informovat PRV na jeho nejbližším jednání. 

 

Zapsal: Josef Hanuška 


