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Z á p i s 

z 24. schůze ÚKK ČSV, konané dne 10.12.2021 od 19,00 hodiny v TOP hotelu Praha 

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

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. informace o rozhodnutích per rollam 

4. informace členů ÚKK 

 

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 schválen. Komise 

zápis z 23. schůze schválila per rollam dne 24.11.2021. 

 

Ad 2) 

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

 

Z 23. schůze ÚKK 

K bodu  3a) 

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. 

Plnění: předseda ÚKK zaslal autorovi podnětu stanovisko ÚKK dopisem dne  4.11.2021 

 

K bodu 4b) 

kontrolní akce KO202101 Kontrola inventarizace za rok 2020 

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. 

Plnění: předseda ÚKK odeslal zprávu PRV k projednání dne  1.11.2021 – PRV dosud 

neprojednalo 

 

K bodu 4c) 

kontrolní akce KO202102 Kontrola plnění úkolů a hlavních směrů činností schválených  

X. sjezdem ČSV 

Usnesení 

ÚKK po diskusi: 

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

schválených X. sjezdem ČSV, 
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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. 

Plnění: předseda ÚKK odeslal zprávu PRV k projednání dne  1.11.2021 – PRV dosud 

neprojednalo 

 

K bodu 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. 

ÚKK konstatuje, že s usnesením MS Praha a doporučením ÚKK seznámila RV dne 

30.10.2021 

 

K bodu 6) 

Návrh zprávy ÚKK pro RV předložil předseda ÚKK. 

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 schvaluje obsah zprávy včetně stanoviska k návrhu stanov a pověřuje předsedu 

ÚKK jejím přednesením na schůzi RV 30.10.2021. 

Usnesení: 

Zpráva byla na schůzi RV předložena. ÚKK s politováním konstatuje, že RV její 

připomínky k návrhu stanov neakceptoval 

 

K bodu 7) 

Návrh zprávy pro XI. sjezd.  

Usnesení 

ÚKK konstatuje, že zpráva byla zpracována a schválena v souladu s harmonogramem  

schváleným v 23. schůzi 

př.Frühbauer nesouhlasí se zněním některých částí předložené zprávy. 

 

Ad 3) 

Informace o rozhodnutích per rollam  

Vzhledem k opatřením vlády ke zdravotní situaci ve státě bylo využito po termínu konání 23. 

schůze ÚKK v říjnu 2021 u neodkladných záležitostí možnosti hlasování per rollam.  

Rozhodnutí per rollam: 

a) schválení zprávy ÚKK pro XI. sjezd ČSV 

Usnesení:  

ÚKK po projednání 

1) schvaluje zprávu ÚKK pro  XI. sjezd ČSV 

2) pověřuje předsedu ÚKK přednesem zprávy na  XI. sjezdu ČSV 

hlasování:  3 pro, 1 se zdržel, 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. 

 

Ad 4) 

Př. Doležel informoval členy ÚKK o výsledku předání agendy OO ČSV Frýdek-Místek. Předání 

proběhlo dne  5. prosince.  ÚKK bere informaci na vědomí. 

 

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem členům komise za jejich práci a ocenil spolupráci 

s nimi.  

 

 

Zapsáno dne 10.12.2021 

Zápis hlasitě přečten – ÚKK zápis z 24. schůze schválila. 

 

Zapsal: Josef Hanuška 

   předseda ÚKK 


