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Z á p i s 

z 23. schůze ÚKK ČSV, konané dne 29.10.2021 od 18,00 hodiny v SOU – VVC Nasavrky 

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

Přítomni: př. Josef Hanuška, František Lust, Aleš Frühbauer, Stanislav Doležel 

Omluven: Jiří Lejčar, 

Program: 

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze,  

2. kontrola plnění úkolů, 

3. došlá podání, 

4. zprávy z kontrolních akcí: 

a) zpráva o plnění opatření z KO202001, 

b) kontrolní akce KO202101 Kontrola inventarizace za rok 2020, 

c) kontrolní akce KO202102 Kontrola plnění úkolů a hlavních směrů činností schválených   

X. sjezdem ČSV, 

5. projednání Usnesení Městského soudu v Praze ve věci neplatnosti usnesení RV ke schválení 

dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol s r.o., 

6. zpráva ÚKK pro schůzi RV a stanovisko ÚKK k materiálům předloženým RV, 

7. stav přípravy 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 –s ohledem na skutečnost, že 

ÚKK bylo doručeno Usnesení Městského soudu v Praze o vyslovení neplatnosti usnesení RV o 

schválení dodatku ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r.o. navrhl 

program doplnit o tento bod. S návrhem byl vysloven souhlas. Takto doplněný program byl bez 

připomínek schválen. Komise zápis ze dne   20.-21.8.2020 schválila per rollam dne 23.8.2020. 

 

Ad 2) 

kontrola plnění úkolů – úkoly neuzavřené a ukončené od posledního fyzického jednání ÚKK: 

z 19. schůze ÚKK 

k bodu 5 

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

Sokolov. 

K prošetření tohoto podání byli dne 21.1.2020 pověřeni př. Lejčar a Frühbauer.  

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. 

 

z 22. schůze ÚKK 

k bodu 5 

Projednání protokolu z kontrolní akce KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků 

k 31.12.2019.   
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Přijaté 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. 

 

Usnesení 

ÚKK konstatuje, že protokol byl projednán PRV ve schůzi konané 14. září. Zpráva o plnění 

doporučených opatření byla předložena – viz bod 4a) programu. 

 

k bodu 6 

Zpráva ÚKK pro schůzi RV 21.8.2021. 

Přijaté usnesení: 

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

RV 21.8.2021. 

Projednáno stanovisko komise k návrhu stanov. 

Přijaté 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. 

 

Usnesení 

ÚKK konstatuje, že obě usnesení byla splněna. 

 

k bodu 7 

V souladu s plánem práce ÚKK provede kontrolu plnění závěrů X. sjezdu ČSV a výsledky 

kontroly zahrne do zprávy pro XI. sjezd. 

Přijaté 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 

Předseda ÚKK konstatoval, že usnesení bylo splněno př. Hanuškou, Lustem a Doleželem – 

výsledná zpráva – viz bod 4c) programu. 

 

k bodu 9 

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

jiné př. Šmíd o situaci ve společnosti Včelpo, spol. s r.o. s tím, že správní rada společnosti Příroda, 

včely a člověk o.p.s. rozhodla o tom, že svazu společnost Včelpo, spol. s r.o. vrátí.  

Přijaté 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. 

 

Usnesení 

ÚKK konstatuje: 

1) otázku vrácení společnosti Včelpo, spol. s r.o. svazu zařadila do programu kontrolní akce 

KO202101 – 
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viz bod 4b) programu, 

2) s doporučeními ÚKK bylo PRV seznámeno ve schůzi konané 14. září mpř. ÚKK př. 

Lustem. 

 

 

Ad 3)  

a) podnět př. Miroslava Poništa zaslaný - emailovou poštou dne 20.10.2021 - Upozornění na 

nestandardní postup OO Frýdek-Místek, podnět ÚKK ČSV, žádost o zařazení na program 

jednání PRV a RV 

 

Usnesení  

ÚKK po diskusi souhlasí se stanoviskem PRV, které bude předloženo RV k projednání s 

tím, že ÚKK doporučuje nově zvoleným orgánům OO ČSV Frýdek-Místek, aby vyvodily 

závěry ze zjištění uvedených ve zprávě OKK. 

 

 

Ad 4) 

a) zpráva o plnění opatření z KO202001 

k věci předloženo: 

- zpráva tajemníka o plnění doporučených opatření, 

- doklad o upomínce doručení dlužníkovi – firmě Včelpo, spol. s r.o. - za neuhrazení faktury, 

- protokol o převzetí vyřazených zařízení k ekologické likvidaci. 

 

Usnesení 

ÚKK po diskusi a informaci předsedy ÚKK, že PRV dne 29.10.2021 zprávu schválilo, 

bere předloženou zprávu na vědomí.  

 

b) kontrolní akce KO202101 Kontrola inventarizace za rok 2020 

k věci předložen protokol o kontrole, který předkládá kontrolní skupina ve složení:  

př. Hanuška, Lust a Doležel. 

K doplnění byla od ved. EO ČSV vyžádána zpráva o aktuálním stavu neuhrazených pohledávek 

a informace o tom, zda společnost Příroda, včely a člověk, o.p.s. začala splácet své dluhy 

vyplývající z podepsaného Uznání dluhu ze dne 12.7.2021. Z výše uvedeného vyplynul 

následující stav: 

k datu 25.10.2021 jsou evidovány 4 neuhrazené pohledávky za společností Včelpo, spol. s r.o. 

ve výši 3.185, -- Kč a 18 neuhrazených pohledávek za společností Příroda, včely a člověk, 

o.p.s. ve výši 318.782,89 Kč. Dle informace ved. EO ČSV z 25.10.2021 společnost Příroda, 

včely a člověk, o.p.s. dosud nezačala splácet své neuhrazené závazky dle Uznání dluhu z 

12.7.2021. 

 

Usnesení 

ÚKK po diskusi: 

1) konstatuje, že od data, kdy bylo podepsáno uznání dluhu, tj. od 12.7.2021, došlo 

k navýšení dluhu této společnosti o 67.155, -- Kč a společnost Příroda, včely a člověk, 

o.p.s., k datu 25.10.2021 nezačala splácet své závazky dle uznání dluhu z 12.7.2021 ani 

závazky naběhlé po datu uznání dluhu – tyto skutečnosti považuje ÚKK za alarmující 

a reaguje na ně v doporučených opatřeních uvedených v protokolu z kontrolní akce, 

2) schvaluje protokol z kontrolní akce KO202101 Kontrola inventarizace majetku a 

závazků k 31.12.2020, s důrazem na závažnost a důležitost doporučených opatření,  

3) ukládá předsedovi ÚKK předložit protokol předsednictvu RV k projednání. 
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c) kontrolní akce KO202102 Kontrola plnění úkolů a hlavních směrů činností schválených         

X. sjezdem ČSV 

k věci předložena zpráva o výsledku kontroly, kterou předkládá kontrolní skupina př. Hanuška, 

Lust a Doležel 

K věci vedena diskuse – konstatováno, že hodnocení plnění úkolů předložené PRV 

k projednání v RV je příliš optimistické a ÚKK se neshoduje s tím, že všech 40 úkolů bylo 

splněno. Dle výsledků kontroly ÚKK konstatuje, že jako splněné lze hodnotit 22, úkolů, jako 

částečně splněné 9 úkolů, a jako nesplněné 9 úkolů, z toho jeden ne vinou svazu.  Výsledky 

tohoto hodnocení jsou promítnuty do zprávy z této kontrolní akce. 

Dále byla posouzena zpráva o plnění usnesení X. sjezdu – konstatováno, že nebyl splněn bod 

usnesení, který ukládal provést hloubkový audit ve společnosti Včelpo. Zdůvodnění, že byl 

nahrazen auditem technologickým nelze považovat za splnění příslušného úkolu. 

  

Usnesení 

ÚKK po diskusi: 

1) schvaluje zprávu z kontrolní akce KO202102 Kontrola plnění úkolů a hlavních směrů 

činností schválených X. sjezdem ČSV, 

2) konstatuje, že nebyl splněn bod usnesení, který ukládal provést hloubkový audit ve 

společnosti Včelpo spol. s r.o. Zdůvodnění, že hloubkový audit byl nahrazen auditem 

technologickým, nelze považovat za splnění příslušného úkolu, 

3) ukládá předsedovi ÚKK předložit protokol předsednictvu RV k projednání. 

 

 

Ad 5) 

K věci předloženo Usnesení Městského soudu v Praze čj. č. j. 75 Cm 49/2020 - 39 ze dne 

20.10.2021, kterým se určuje, že usnesení republikového výboru účastníka ze dne 23. 11. 2019, 

kterým byl schválen dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s 

r.o. a předsedkyně a tajemník byli pověřeni podpisem dodatku,  j e   n e p l a t n é. 

ÚKK projednala obsah usnesení včetně zdůvodnění a po diskusi přijala následující:  

 

Usnesení  

ÚKK s politováním konstatuje, že jak PRV, tak RV neakceptovali stanovisko ÚKK k výše 

uvedeném předmětu sporu a včas na něj nereagovali příslušnými opatřeními. ÚKK 

doporučuje jak PRV, tak RV neprodleně se tímto usnesením MS Praha zabývat a realizovat 

příslušná opatření, a to včetně případné odpovědnosti. 

 

 

Ad 6) 

Návrh zprávy předložil předseda ÚKK. 

 

Usnesení 

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

schůzi RV 30.10.2021. 

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

1) návrh stanov, 

2) zpráva o plnění usnesení X. sjezdu. 

 

Usnesení 

ÚKK po diskusi: 

1) s uspokojením konstatuje, že z návrhu stanov (čl. 27, odst. 2) vypadla otázka její 

odpovědnosti vůči RV v období mezi sjezdy,   



5 

 

2) nesdílí návrh úpravy stanov v čl. 25, odst. 2, písm. p) – kde s přihlédnutím ke zdůvodnění 

Usnesení Městského soudu v Praze ve věci dodatku ke smlouvě Včelpo, spol. s r.o. trvá 

svém návrhu ve znění: „schvaluje zásady nakládání s 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“. 

Akceptuje doplnění ve znění: „Podrobnosti stanoví prováděcí předpis“. 

3) Úpravu kvóra pro platnost usnesení s dispozicemi s majetkem uvedenou v čl. 35, odst. 4 s 

navrženou na nadpoloviční většinu všech členů RV místo kvóra dvou třetin nepovažuje 

ÚKK za přijatelný kompromis a navrhuje ponechat původní kvórum dvou třetin 

 

 

Ad 7) 

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

informace o stavu prací na zprávě – pokračování prací na dokončení zprávy je omezeno 

skutečností, že její dokončení je vázáno na materiály, které dosud nebyly RV projednány. 

 

Usnesení 

ÚKK ukládá předsedovi a místopředsedovi předložit návrh zprávy k projednání a schválení 

v komisi dle dohodnutého harmonogramu 

                                                                                   Termín: do konce listopadu 

 

Ad 8) 

Předseda ÚKK př. Hanuška podal informaci o jednání PRV ze dne 29.10.2021 – informace vzata 

na vědomí. 

 

 

Ad 9) 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 29.10.2021.  

 

 

 

 

Zapsáno dne 29.10.2021 

 

 

Zapsal: Josef Hanuška 

   Předseda ÚKK 


