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

ČSV,z.s. konané dne 19.11.2022 v Nasavrkách 

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

 

Zpráva ÚKK ČSV,z.s. za období  od 20.8.2022 do 8.11.2022 je zpracovaná pro společné 

zasedání RV a ÚKK ČSV,z.s. konané dne 19.11.2022 v Nasavrkách 

 

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

1) Upozorňujeme, že zápis RV ze dne 20.8.2022 obsahuje nedostatečné roztřídění počtu hlasů při 

jednotlivých hlasováních. Je zcela chybné uvádět např: „většina – pro“. Údaj o hlasování musí 

obsahovat počet hlasujících pro, proti a zdržel se. Je to výsledek hlasování, který musí být 

zcela zřejmý. 

2) Doporučujeme členům RV, aby schválili hlasování jmenovitě, a to i ve smyslu 

transparentnosti a odpovědnosti, dokonce trestně-právní odpovědnosti, kterou mají. Členové 

ÚKK ČSV,z.s. si toto již odsouhlasili na on-line zasedání dne 2.6.2022, neboť jsou si vědomi 

toho, že taktéž mají trestně-právní odpovědnost. 

3) Doporučujeme členům RV zabývat se rozhodnutími MZe ohledně vratek z dotací NNO, za 

rok 2020 a 2021, a to včetně odpovědnosti za vzniklé škody.  

4) Členové ÚKK ČSV,z.s. v daném období uskutečnili několik kontrol, přičemž tyto ještě nejsou 

uzavřeny, ale vyplývá z nich důležité a déle trvající neřešení (poukazovala na to již předchozí 

ÚKK), a to: 

- Finanční prostředky na účtech Svazu jsou s téměř či dokonce s nulovým úrokem. Nejvyšší 

úrok je ve výši 0,03%p.a.  

Současně upozorňujeme, že vklady v bankovních institucích jsou pojištěny do výše 100 tisíc 

euro. Tedy pokud má Svaz 3 účty v jedné bankovní instituci (např: KB) a na všech účtech je 

dohromady 70 657 802,82 korun českých (stav k 31.12.2021), tak pojištěno je pouze cca 2,5 

milionů Kč. 

Doporučujeme členům RV, aby sjednalo nápravu ve smyslu zajistit co nejvyšší úrok na účtech 

a zajistit pojištění vkladu - co největšího objemu finančních prostředků. 

5) Při kontrole pohledávek a závazků – čtvrtletně – (k datu 30.9.2022) bylo zjištěno, že Svaz 

eviduje dlužné částky za nájmy, a to i více jak 3 měsíce. Dále kontrolou bylo zjištěno, že tyto 

částky nejsou sekretariátem písemně upomínány. Na podnět ÚKK ČSV,z.s., aby byly zaslány 

písemné upomínky a tyto upomínky byly následně dodány ÚKK ČSV,z.s., byla vystavena 

pouze 1 upomínka. Náhledem na upomínku ÚKK ČSV,z.s. zjistila, že na upomínce není 

termín splatnosti a není účtován úrok z prodlení (to je velmi zvláštní – nerovný přístup, 

protože pokud ZO pošle čl.příspěvky později, tak ji budou účtovány vícenáklady dle Směrnice 

č. 2/2022).ÚKK ČSV,z.s. doporučuje členům RV, aby uložili sekretariátu řádně upomínkovat 

všechny dlužné částky plynoucí ze smluvních vztahů, včetně úroku z prodlení, kdy dlužná 

částka přesáhne částku 10.000,-Kč (či jinou částku o které rozhodne RV).  

6) Dne 2.6.2022 jsme zasílali tajemníkovi body jednotlivých kontrol a upozornění. Jedním 

z těchto bodů bylo i Proškolení funkcionářů. Doporučovali jsem toto opravdu naléhavě. 

Výsledkem je, že k dnešnímu dni nemá přibližně 250 ZO (dle sdělení p.Šulcové) zapsané ve 



spolkovém rejstříku aktuální členy výboru. Toto je samozřejmě velký problém při nakládáni 

s financemi, žádostmi o dotace a v neposlední řadě to bude velký problém i s chodem 

datových schránek.  

7) Členové ÚKK ČSV,z.s. doporučují, aby členové RV urgentně řešili doručené Usnesení 

Vrchního soudu v Praze (doručeno nejpozději 8.9.2022), kdy tento soud vyslovil potvrzení 

Usnesení soudu nižšího stupně ohledně neplatnosti dodatku ke smlouvě o prodeji Včelpa. 

Tímto Usnesením zůstává v platnost smlouva bez dodatku a společnost Příroda, včely a člověk 

je povinna hradit měsíční splátky ve výši 180 tisíc korun českých. Jak vyplývá z pohledávek a 

závazků k datu 30.9.2022 nejsou tyto splátky vůbec předepsány v účetnictví Svazu a výše 

uvedená společnost je nehradí. Je též třeba vyřešit splátky, které měly proběhnout před datem 

doručení Usnesení. A v neposlední řadě je třeba se zabývat i daňovou povinností. ÚKK 

ČSV,z.s. toto uvádí z důvodu, že na zasedání PRV nebyla tato situace vůbec řešena, jak vidno 

ze zápisů PRV. 

8)  Zástupce ÚKK ČSV,z.s. se za období 8/2022 – 11/2022 vždy zúčastnil jednání PRV,   tak jak 

je patrno z prezenční listiny a zpracovaných  zápisů z jednání PRV. 

9)  Členové ÚKK ČSV,z.s. doporučují, aby členové RV uložili sekretariátu RV otiskovat a umis-

ťovat články ÚKK ČSV,z.s. na web a do časopisu v požadovaných termínech (bez dalšího 

schvalování), a to jako jednomu z ústředních orgánů svazu dle čl. 22 Stanov. 

 

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

 

 

 

 

zapsala dne 9.11.2022:  př. Hana Surá, předseda ÚKK ČSV,z.s. 

 


