Vážení přátelé,
nejprve bych se představil, protože 1/3 je zde nová a nezná moji maličkost. Jmenuji se Petr Vydra,
členem ČSV jsem od roku 1964
- člen ÚKRK 2000 – 2005
- TO ČSV předseda 39 roků
- předseda OV ČSV Brno – město 3 volební období
- předseda rozhodčí komise 2011 – 2015
- 12 roků člen komise SF a v současnosti její předseda od roku 2016
- učitel včelařství
- soudní znalec v oboru včelařství
- počet chovaných včelstev 130
Jsem majitelem firmy, kde od 1.1.1996 provádíme zpracování včelích produktů, výroba včelařských
pomůcek a zařízení včetně úlů. Zásobujeme celé území ČR. Jen pro informaci uvedu, že v roce
1994 jsem koupil část podniku Bednářské a včelařské družstvo v Modřicích u Brna a toto jsem
koupil k mé firmě, kterou jsem již zbudoval při zaměstnání.
Mé odborné znalosti:
1. Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti včelařství
2. Výroba potravinářských výrobků
3. Výroba nápojů
4. Obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
5. Hostinská činnost
6. Ubytovací služby
7. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
a další živnostenské listy, které nesouvisí se záměrem Včelpa.
Kromě toho mám povolení na zřízení veterinární lékárny a prodej vybraných léčiv a přípravků.
Vlastním zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
A teď několik slov, proč jsem podal nabídku ke koupi společnosti Včelpo, která byla zveřejněna dne
16.10.2017.
Nejprve se musím zmínit o tom, že celá desetiletí jezdím jako zákazník již od minulého století
každý týden až čtrnáct dní do Včelpa, ještě když ho řídil ing. Marek Škrla. Celkem v rozpětí osmset
až tisícčtyřista možných návštěv ve Včelpu mi dává výborný přehled o tom, co se ve Včelpu dělo a
děje v současnosti.
Prováděl jsem odběry zboží ve stotisících korunách a využíval jsem celý sortiment k doplnění
sortimentu v mých třech prodejnách a taktéž jsem zavážel naše výrobky do Včelpa. Do dubna 2017
pro mě jako zákazníka fungovalo Včelpo normálně. Byl k dispozici nabízený sortiment zboží, ale
již sem tam se začalo objevoval slovíčko nemáme, nevíme, asi ne Toto byly pro mne první impulsy,
že se něco děje. Byli vidět nví pracovníci a na konkrétní otázky v řadě případů nedokázali
odpovědět – nekvalifikovaní – jen kusy. - začátek konce.
Proto jsem uvítal vyhlášené výběrové řízení ČSV na nového jednatele společnosti, které bylo
otištěno v časopise Včelařství 5/2017 str. 147. V ten moment jsem nabyl rozhodnutí že do toho
půjdu s osobním nasazením ´, pílí, poctivostí a velkou pracovitostí jak je o mně známo, řekl jsem si,
že Včelpo zachráním. Podal jsem tedy přihlášku dne 31.5.2017 osobně na ČSV na funkci jednatele,
kde jsem splnil všechny požadavky včetně konkrétní zpracované koncepce řízení společnosti včelpa
dle jednotlivých provozů do detailů včetně náhradních dílů pro výrobu.

Dne 21.6.2017 jsem obdržel dopis z ČSV, cituji: Vážený pane, potvrzujeme přijetí Vašeho podání,
kterým se ucházíte o pracovní místo jednatele v organizaci Včelpo, spol. s r.o.. Na jednání dne
13.6.2017 PRV ČSV jmenovalo výběrovou komisi, která posoudí zaslané materiály a případně
požádá o vysvětlení či doplnění nebo o osobní jednání. O přijatém postupu budete informováni
v dostatečném časovém předstihu. Děkujeme Vám za Váš zájem o stabilizaci společnosti Včelpo,
spol. s r.o.
Dále jsem jezdil pro zboží do společnosti, ale zboží již nebylo a začaly se objevovat zpochybňující
informace o situaci ve Včelpu.
Dne 26.7.2017 jsem obdržel z ČSV další dopis. Cituji: Vážený pane, v uplynulých dnech se
uskutečnilo jednání pracovní skupiny, která hodnotila obdržené nabídky na obsazení pracovního
místa jednatele ve společnosti Včelpo, spol. s r.o.. Vzhledem k přetrvávajícím vážným problémům
ve společnosti Včelpo, která ohrožují samotnou existenci firmy, by bylo ze strany vyhlašovatele
velmi neseriozní zvát na osobní pohovory jednotlivé zájemce o pozici jednatele. Proto Vám
oznamujeme, že do doby, než dojde k vyjasnění ekonomické situace, nebude vyhlašovatel
pokračovat ve výběru jednatele firmy.
Tady jako šéf podobné zdravé firmy ve včelařství a hlavně jako ekonom jsem cítil,. Že je zle se
Včelpem. Vedení Včelpa převzal tzv, koordinátor, který celé Včelpo řídí, toto posílá do problémů,
záměrně nebo z neznalosti? (Úvaha – aby se Včelpo utopilo a třeba zbyde pro něho). Ale hlavně mu
to dovoloval pan jednatel, který přišel z pracoviště úplně jiného odvětví a ve včelařství nic nezná
( značka ideál pro neomezeného vládce). Půjčuje si peníze na výplaty od dalších subjektů, jelikož
Včelpo nic nevyrábí, aby zaměstnanci dostali, i když po termínu své výplaty, toto se opakuje již
měsíce.
Tady by mě zajímalo ještě dnes, kdo pana jednatele navrhl, nevím a asi to neví skoro nikdo a už se
to asi ani nedozvím.
Takže teď moje nabídka na odkoupení Včelpa, které má desítky milionů dluhů cca 28 – 30 nebo
více? Já si myslím, že to po pravdě neví ani Valná hromada společnosti, protože nejsou ani
dozorové orgány Včelpa a stávající jednatel se v tom vůbec nevyzná. Tak jsem nabídl částku pro
ČSV jako stoprocentního vlastníka Včelpa 10 055 000 Kč s tím, že:
V roce 2018 částka 1 000 000 Kč
V roce 2019 částka 1 000 000 Kč
V roce 2020 částka 1 000 000 Kč
V roce 2021 částka 1 000 000 Kč
V roce 2022 částka
55 000 Kč, aby vlastník obdržel své peníze za společnost. Splátky jsou
navrženy tak, že dle očekávání první dva roky budou tristní. Částku jsem zvolil po určitých
propočtech, i když nebyly podkladové materiály – určitý odhad a slyšel jsem od Vás, členů RV ČSV,
že již zde padla nabídka na odkup Včelpa za jednu korunu, toto se ke mně dostalo jako informace
členovi ČSV. Jsem přesvědčen, že moje snaha o záchranu Včelpa je jasná a smysluplná.
Toto máte dneska v rukou Vy, členové RV ČSV, abyste rozhodli, hlavně rozhodněte dobře, protože
název Včelpo, i když zůstane nebo se zruší, vždycky se bude spojovat s ČSV, tak jako u Včelařské
stanice Lednice nebo Včela Předboj. Takže se tohoto problému všichni my stejně hned nezbavíme.
Co dál:
Co možná v nejkratší době stabilizovat společnost a navázat na výsledky roku 2016, to je dle
vyjádření auditorské společnosti, že: „Výše uvedené hodnoty napovídají, že pokud společnost udrží
tržby na minimálně současné hodnotě, potom má předpoklady, aby situaci ustála a mohla i nadále

pokračovat ve své činnosti. Stabilizace tržeb a tedy i příjmů pomůže společnosti k postupnému
splácení výše uvedených závazků.
Zajistím kompletní výrobní sortiment společnosti na českém trhu jak byl v roce 2016 – 2017 s tím,
že nebude ze strany dozorových orgánů omezena výroba sortimentu ( SVS, Finanční úřad, Celní
správa apod.). Pro včelařskou veřejnost – členy ČSV zajistím výkup medu a dalších včelích
produktů v cenách firmy Vydra. Dále zajistím výrobu mezistěn pro celé území ČR. Musím získat
zpět řadu odběratelů, kteří díky neschopnosti Včelpa v současnosti odebírají mezistěny z jiných
lokalit a zdrojů, jako významný podnik uvedu Výrobní podnik Ještěd Liberec, s.r.o.
Jako další prioritu vidím uhradit všechny dlužné částky pro ČSV, které Včelpo dluží za poslední
období.
Postupně přijímat nový program v oblasti spolupráce, co má firma Vydra ve spolupráci s lékařskou
vědou v oblasti roztroušené sklerozy a oblasti nádorových onemocnění.
Co navrhuji závěrem: Pokud se RV ČSV dne 25.11.2017 rozhodne prodat společnost Včelpo a třeba
mé osobě, tak požaduji okamžitě a bezodkladně odvolat „koordinátora“ za ČSV a zákaz jeho vstupu
do všech prostor Včelpa. Jednateli společnosti nařídit provedení inventur ve Včelpu za účasti jedné
osoby z firmy Vydra.
Obě strany připravit společně smlouvu o smlouvě budoucí a podobně.
Proč navrhuji tak rázná opatření, jelikož se v současné době jedná o tunelování společnosti, kde
jako příklad uvedu zbudování dalšího skladu medu v obci Třebětín mimo sklad medu Lhota
Rapotina, který se roky využívá Včelpem. Do skladu Třebětín byl odvezen med ze Včelpa a
náhodně byl objeven SVS, tento med byl zapečetěn a do dalšího objektu byl navezen další med
společnosti, který byl ukryt pod textiliemi a jiným zbožím. Tento med v počtu cca 30 sudů objevila
Policie ČE cca 14 dnů nazpět. Takže proto doporučuji tak rázná opatření a též ukončení činnosti
jednatele Včelpo.
Děkuji za pochopení.

