
Zpráva ÚKK ČSV,z.s. pro společné jednání RV a ÚKK 

ČSV,z.s. konané dne 20.8.2022 v Nasavrkách 

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

 

Zpráva ÚKK ČSV,z.s. za období  od 26.3.2022 do 19.8.2022 je zpracovaná pro společné 

zasedání RV a ÚKK ČSV,z.s. konané dne 20.8.2022 v Nasavrkách 

 

Za výše uvedené období tímto ÚKK sděluje, že nastaly tyto níže uvedené skutečnosti :  

1) Dne 26.3.2022 na zasedání RV byl chybně schválen zápis PRV ze dne 11.1.2022. Ke 

schválení byla využita forma výkladu Stanov RV, která ovšem neakceptovala ostatní 

právní předpisy, a to §156, odst.1, zákona č. 89/2012Sb.,Občanský zákoník, v platném 

znění a §25, odst.1, písm. g) zákona č. 304/2013Sb., zákon o veřejných rejstřících, 

v platném znění. Tímto tedy zápis PRV ze dne 11.1.2022 nebyl schválen. 

2) Po vzdání se funkce a členství př.Bučánkové v ÚKK ČSV,z.s. byl povolán př. Zdeněk 

Sedlář jako zvolený náhradník na XI. sjezdu. Př. Sedlář byl 12.4.2022 přijat jako 

řádný člen ÚKK ČSV,z.s. Změna je již zapsána ve spolkovém rejstříku. 

3) Proběhla volba nového předsedy ÚKK ČSV,z.s. a novým předsedou dne 12.4.2022 se 

stala př. Hana Surá. Změna je již zapsána ve spolkovém rejstříku. 

4) Zástupce ÚKK ČSV,z.s. se za období 5/2022 – 8/2022 vždy zúčastnil jednání PRV, 

tak jak je patrno z prezenční listiny a zpracovaných  zápisů PRV. 

5) Členové ÚKK ČSV,z.s. v daném období uskutečnili několik on-line zasedání a 

několik řádných zasedání a dohodli se na provedení kontrol,resp. zahájili několik 

kontrol a určili kontrolní skupiny. 

6) Členové ÚKK ČSV,z.s. žádali na sekretariátu RV (elektronicky u tajemníka) dodání 

dokumentů (případně informací) v rámci chystaných kontrol a v rámci obeznámení se 

s celkovou situací v ČSV,z.s. Žádost o zaslání dokumentů obsahoval i termín dodání 

těchto dokumentů či informací. 

Ovšem z 10 žádostí ÚKK ČS,z.s. neobdržela dokumenty v 9 případech v daných 

termínech. 

Dne 4.8.2022 ÚKK ČSV,z.s. obdržela od tajemníka sekretariátu e-mail s některými 

dokumenty, které nebyly dodány v řádných termínech, což považujeme za účelové, 

protože se již přiblížil termín společného zasedání RV a ÚKK ČS,z.s. a ÚKK ČSV,z.s. 

neměla možnost v tak krátkém čase začít konat.  

Žádáme tedy členy RV, aby uložili všem pracovníkům sekretariátu být v součinnosti 

s ÚKK ČSV,z.s. a poskytovali elektronicky všechny dokumenty a informace, které 

ÚKK ČSV,z.s. žádá, a to i v termínech, které ÚKK ČSV,z.s. žádá. 

 

7) Členové ÚKK ČSV,z.s. se zabývali zápisem PRV ze dne 12.7.2022,kterého se 

zúčastnila předseda ÚKK a která i sdělila, že jsou použity nesprávné formulace textu. 

ÚKK navrhuje, aby RV schválilo pořízení záznamového zařízení, které bude používat 

ÚKK při zasedání PRV. 



8) Členové ÚKK ČSV,z.s. upozorňují na porušení jednacího řádu RV ČSV,z.s. čl. I, bod 

3, věta: Zasedání RV svolává předsednictvo podle plánu činnosti nejméně 2x za rok 

písemnou pozvánkou nebo jiným prokazatelným způsobem, spolu s příslušnými 

materiály, určenými k projednání nejpozději 10 dní předem.  

 

Členové ÚKK ČSV,z.s. jednomyslně schvalují výše uvedenou zprávu. 

 

 

 

 

zapsal: př. Hana Surá, předseda ÚKK ČSV,z.s. 


