
 
Zpráva o činnosti předsedkyně ČSV 

27. 8.  – 23. 11. 2017 
 
Přehled schůzek 
29.8. proběhla schůzka se zástupcem DRFG (podílový fond) s nabídkou         
zhodnocení volných finančních prostředků svazu 
2.9. aktiv MSK v Sedlici 
5.9. navštívil sídlo svazu kandidát na prezidenta republiky Jiří Drahoš 
9.9. aktiv ZO a OO v Praze 
12.9. účast na oslavách 50 let SVS na ústředí ve Slezské ul., odpoledne tentýž              
den navštívil svaz náměstek ruského velvyslance a požádal o podporu při           
vybírání místa konání Kongresu Apimondie v r. 2021 pro město UFA. 
15.9. účast na zahájení výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích 
16.9. účast na Medobraní v Olešníku v jižních Čechách 
18.9. jednání se zástupci Slovenského svazu včelařů 
19.9. oficiální oslavy 145 let od vzniku svazu 
21.9. jednání na SZIFu  
23.9. aktiv ZO a OO Plzeň, odpoledne tentýž den účast na oslavách 120 let ZO               
Přeštice 
24.9. seminář učitelů včelařství a přednášejících odborníků 
28.9. – 4.10. účast na Kongresu Apimondia v Istanbulu 
11.10. jednání o akcích NNO s SOUV Nasavrky 
12.10. účast na jednání Redakční rady Včelařství 
16.10. schůzka s Dr. Treuem (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) a          
MVDr. Čeledou (pracovník ÚSVS pro včely) k úpravě prohlížitelů v prováděcím         
předpise k novele veterinárního zákona 
17.10. zástupci ZO Nechanice osobně předložili vyhodnocení 1. ročníku         
Medových dní na Hrádku u Nechanic  
18.10. schůzka s doc. Jurajem Toporčákem 
19.10. účast a předání cen „Chuťovka roku“ v prostorách Senátu 
21.10. seminář VKM 
24.10. porada k dokončení projektů dotace NNO na r. 2018 
28.10. seminář učitelé včelařství a přednášející odborníci 
4.11. účast na oslavách 125 let ZO Teplice nad Metují 
7.11. prezentace serveru pro kroužky mládeže „Věda nás baví“ 
9.11. zastupování člena svazu v sousedském sporu u Okresního soudu         
v Domažlicích 



11.11. účast na členské schůzi v rámci oslav 110 let ZO Klecany 
13.11. jednání s Dr. Pízou ve věci účasti vítězů Zlaté včely na IMYBu v r. 2018 
16.11. Legislativní komise 
odpoledne schůzka s Ing. Dolejským, nám. Ministra životního prostředí ohledně         
připravované úpravy invazivních druhů (akát)  
18.11. přednáška ZO Libáň 
21.11. Rozhodčí komise ČSV, odpoledne schůzka s JUDr. Roztočilem, právníkem         
zajišťujícím záležitosti členů svazu v souvislosti se zamítnutím jejich žádostí o          
náhradu škod způsobených plněním MVO  
 
Práce na sekretariátu 
Kromě uvedených jednání a schůzek - úterky jsou mé úřední dny, odpovídám            
na množství dotazů, ty zajímavé pro více členů pak jsou obsahem stránky ve             
Včelařství „Zadáno pro předsedkyni“.  
 
Včelpo 
Pravidelné informace o vývoji situace ve Včelpu dostávají členové RV          
prostřednictvím zápisů z PRV, kde bod Včelpo je probírán každý měsíc.  
Stále trvá přerušení výroby medu v areálu. Od mé poslední zprávy o Včelpu            
došlo ke změně v úvěrování Včelpa. Úvěr ve výši 3 mil. Kč byl prolongován a              
každý měsíc ke 14. dni je splácen ve výši 250 tis. Kč. 
Podrobné informace o průběhu sběru důkazního materiálu k podrobnému        
trestnímu oznámení, když inventurou byl zjištěn schodek cca 28 tun medu a 5             
tun vosku. Poslední Valná hromada společnosti 29.6.2017 neschválila závěrku.         
K dnešnímu dni se jiná VH nekonala. Na jednání listopadového RV je pozván            
auditor, který osvětlil finanční situaci ve Včelpu. Dosud též nedošlo k dohodě o            
splácení dluhu vůči Kauflandu. 
Na červnové valné hromadě mimo jiné byla projednána i rezignace Ing. Hromka            
a MVDr. Holejšovského na členy dozorčí rady. 29. 10. se se svou rezignací             
přidal i poslední člen dozorčí rady Ing. Miroslav Štěpán. 
Finanční situace Včelpa se nelepší a trvá to již dlouho, zásahem KVS se             
nevyrábí, tudíž se nemůže prodávat a vydělávat tak na provoz a závazky            
Včelpa. Proto PRV pro RV připravil k projednání a rozhodnutí, jak s ním naložit.            
Na základě usnesení PRV byla připravena a uveřejněna na webu svazu nabídka            
k prodeji Včelpa. Samozřejmě zájem médií se velmi zvýšil a dokonce Blesk nám            
pomohl bezplatně tím, že celé znění nabídky uveřejnil ve svém článku, který se             
dostal při nákladu 960 tis. výtisků k maximu potencionálních zájemců. Termín          
k podání nabídek byl sice krátký, ale vzhledem k situaci ve Včelpu si nemůžeme             
dovolit otálet. Došly čtyři nabídky, jedna po termínu, jedna byla s nabídkou           
v řádu tisíců stejně jako ta po termínu, dvě nejvyšší nabídky budou předloženy            
a dále rozvedeny zájemci, kteří se osobně dostavili. V situaci, v jaké Včelpo je,            
je nutné si uvědomit následující skutečnosti: 



1. Není již v našich silách bez finančních injekcí Včelpo udržet. Zdůrazňuji,          
že svaz k sanaci Včelpa nepřispěl ani korunou. 

2. Všichni členové Dozorčí rady se vzdali své funkce.  
3. Nálada a postoj ke Včelpu ve svazu je většinou taková, že je to ostuda              

svazu, škodí dobrému jménu svazu a českému medu. Tento stav trvá již            
dlouho a je podporován médii již dva roky a asi dokud nepadne, nebo             
nezmění majitele a jméno, tak se problém s rezidui antibiotik v medu          
bude neustále oživovat.  

4. Nepodaří-li se nám jej prodat, s největší pravděpodobností skončí        
v insolvenci. 

Nedojde-li k získání potřebných hlasů k prodeji (kvalifikovaná většina) nebo        
nastane-li pak patová situace, kdy nedosáhne ani jeden ze zájemců          
nadpoloviční většiny, mohou v krátké době nastat podmínky pro insolvenci a          
tím ztratí celý svaz. Je to to nejméně výhodné řešení. 
 
Reklamax  
Považuji za nutné vás informovat o stavu sporu se společností Reklamax o            
zaplacení 520 tis. Kč s příslušenstvím. Všichni víte, že jde o peníze, které svaz             
uhradil za služby společnosti, které však nebyly uznány SZIFem v rámci          
programu „Bez medu to nejde“ a tyto platby nám nebyly proplaceny. Prokurista            
pan Cafourek se odmítl o vrácení této částky vůbec bavit a na jednom             
z minulých RV na dotaz z pléna, kolik je ochoten v rámci smírného řešení sporu            
svazu uhradit, odpověděl 10 tisíc. Nyní se spor dostává do svého závěru.            
Rozsudek bude vyhlášen 28. 11. 2017. 
 
Pojištění dětí ve včelařských kroužcích 
Připravuje se v CISu nový modul pro vedoucí včelařských kroužků 
Zajistili jsme rozšíření stávající úrazové pojistky, kterou má svaz již historicky od            
r. 1968, a to o náhrady i v případech, kdy se u dětí nejedná o úraz s trvalými                
následky. To znamená i u obyčejného např. výronu kotníku, zlomené ruky           
apod. bude se hradit i doba léčení. Podrobně o tom budu informovat ve             
Včelařství. A protože se jedná už o druhý dodatek k úrazové smlouvě, kterým            
se pojištění rozšiřuje, nastal čas znovu našim členům představit komplexně          
toto pojištění tak, aby jej znali a mohli využívat.  
Nový modul pro vedoucí včelařských kroužků by měl umožnit nejen přesnější           
evidenci jednotlivých dětí, zřizovatelů, ale také lepší komunikaci mezi         
vedoucími.  
 
Příručka pro pokladníky 
S příručkou pro pokladníky, s tím, jestli musí naše organizační jednotky dávat          
ročně do sbírky listin spolkového rejstříku výkaz majetku a závazků, se také            
trápíme již dlouho. V polovině listopadu jsme Oběžníkem č. 3/2017 tuto          



příručku včetně vzorů rozeslali na všechny organizační jednotky. Určitě se          
nebude líbit všem. Tak, jak to bývá u tak velkého svazu jako jsme my. Je těžké                
najít ochotného znalého funkcionáře, který umí jednoduché účetnictví a         
přitom zná podrobně chod našich organizací. Základ připravil Ing. Hromek,          
který se však všech funkcí v ústředních orgánech svazu vzdal pro          
zaneprázdněnost, poté se problému chopil pan Frubauer, který jej však pojal           
spíše jako program, nikoli jako metodickou pomůcku. Nakonec příručku dali          
dohromady paní Prchlíková a Mirek Štěpán. Za to jim patří poděkování.  
 
Problémy: 

1. Zvyšuje se počet ZO, které jsou prázdné, členové je opustili a okolní            
organizace si jejich území nerozdělily (tkzv. bílá místa). Vloni to byla           
Mladá Boleslav, letos je těchto organizací již 6. Zlatníky nepočítám, ty           
byly samostatné už před účinností NOZ. Z toho vyplývají nejen problémy          
s výplatou dotace 1.D, ale také problémy se spolkovým rejstříkem. Kdo          
tyto organizace bude likvidovat? Okresní organizace? Sekretariát?       
Neměla by se zlikvidovat ta organizace sama? Samozřejmě měla. Na tuto           
administrativu, když ze ZO zůstane prázdná skořápka, není nikdo         
připraven. Je třeba stanovit likvidátora, soupis majetku, mimořádnou        
účetní závěrku, je třeba rozhodnout podle stanov, jak naložit         
s likvidačním zůstatkem, daňové přiznání a další a další dokumenty,         
které je třeba předložit spolkovému rejstříku, aby provedl výmaz.         
Musíme připravit změnu stanov a jednacího řádu tak, aby toto břímě           
neleželo na okresních organizacích, které už tak jsou zatížené         
administrativou, nebo na sekretariátu. 

2. Problém opatření technická pomoc – stropy pro zařízení + koeficient          
krácení znamená pro pořizovatele těchto zřízení vlastně jen cca 25%          
dotace, což už není pro ně zajímavé. V loňském roce při uplatnění           
koeficientu krácení u vzdělávacích akcí bylo asi jen 10 ZO, které musely            
SOUV Nasavrky vracet část z částky vyplacených honorářů. Letos již         
těchto ZO je skoro 150. 

 
Facebook: 
Je dobré tady říci, že v tuto chvíli máme více než 11 900 fanoušků. Pro srovnání              
Ministerstvo životního prostředí ČR má jen 4 600 fanoušků. Hodně se o medu a             
včelách píše, hovoří a myslím, že spotřeba medu oproti r. 2015, kdy se zvýšila              
z 0,7 kg na 1 kg na občana, v r. 2016 a 2017 ještě výrazně stoupne. 
 
Z přehledu mé činnosti je zřejmé, kolik času věnuji přednáškám a návštěvám           
našich organizačních jednotek po celé republice.  
Tak jak narůstá administrativa spojená s dotacemi, jak se zvyšují nároky          
z hlediska léčení včel, je čím dál náročnější a složitější starat se o chod našich              



organizací. Funkcionářů ubývá, noví se těžko hledají. Tady vyvstává pro nás pro            
všechny úkol do budoucna, jak podnítit zájem našich členů o funkcionářskou           
práci, bez které se nejde obejít. 
 
24. 11. 2017 
Mgr. Jarmila Machová 
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s. 
 
 
  
 
 
 
 


