
Zápis  z  jednání  předsednictva OO ČSV dne  30.11.2016 

Přítomni: př. Heger – předseda, př. Padělek - jednatel, př. Krejčí – pokladník , př. Šauer –  

                nákazový a zdravotní referent, 

Omluveni:  / 

Za OKRK: př. Švonc. 

Obsah jednání: 
 

1.  Došlá pošta: 

 Inventární seznam - byla provedena inventarizace zapůjčeného majetku, 
          - odesláno na svaz. 
 

 Podklady pro dotaci 1.D - originály seznamů hobby včelařů a profesionálních včelařů 
  

2.  Výdej léčiv 
 

 Př. Šauer zdůraznil, že léčivo na podletí pro základní organizace se bude vydávat v 
místě jeho bydliště (Jedlová) a nikoliv ve Svitavách, jak bylo zvykem. Byly tu 
problémy s přepravou velkého množství léčiv a následná distribuce na ulici nebo na 
parkovišti. Jarní a podzimní léčení se bude vydávat před plenárními zasedáními u 
Astry.  

 
3. Účetnictví 
 

 Př. Krejčí seznámil přítomné členy okresního výboru se stavem účetnictví, které 
převzal po př. Grundovi. Byl projednán stav pokladní hotovosti a stav na běžném 
účtu. 

 Zdůrazněna potřeba zřízení nových bankovních účtů (+internetové bankovnictví) u 
třech ZO, které zatím účet nemají (Starý Svojanov, Staré Město a Bělá nad Svitavou). 

 Výboru byly předány informace o výplatě dotace 1.D základním organizacím, které 
nemají svůj bankovní účet a platba je realizována přes účet okresní. 

 
4. Zasedání RV 19.-20.11.2016 - Nasavrky 

 

 Včelpo  

 Na jednání byl přizván jednatel P. Margaritopoulos a právní zástupce firmy JUDr. 
M.Stloukal. 

 Společnost dle tvrzení jednatele Margaritopoulose funguje, je sice v záporných 
číslech, ale to proto, že rozpouští rezervy z předchozích let, jinak by byla v kladných 
hodnotách (přibližně +3mil. Kč). 
 

 Právník společnosti seznámil přítomné s postupem a vývojem ve Včelpu. 
Spor se SVS není stále vyřešen, od června 2016 leží u soudu odvolání, které Včelpo 
podalo proti pokutě 1.2 mil Kč. 
Jelikož Včelpo podalo žalobu na SVS, bude o pochybení rozhodovat soud a to může  
chvíli trvat. 
 

 Společnost Mila, s.r.o. žaluje Včelpo o 3.5 mil Kč za neuhrazené faktury za med, 
který byl podle výsledků jediný kontaminovaný antibiotiky - Včelpo med reklamovalo. 

 Včelpo podalo na společnosti Mila s.r.o. žalobu o náhradu škody a požádali o 
osvobození od soudních poplatků. Soud nevyhověl - odvolali se. 



 

 Osud společnosti nyní závisí na třech bodech: 
1. Prodloužení zástavní smlouvy (rozhodnutí RV - ANO 64 hlasů)  
 - bude zastaven majetek společnosti, aby mohla čerpat revolvingový úvěr. 
 
2. Nákup certifikovaného medu ze zahraničí (rozhodnutí RV - ANO 51 hlasů) 
 - podle jednatele Margaritopoulose je nezbytné nakupovat zahraniční med, 
   protože jinak se na trhu nedá obstát. Ceny zahraničních medů, které Včelpo 
   nakupovalo, se pohybují v rozmezí od 45 - 56Kč/kg. Jedná se o med z  
   Argentiny, Číny, apod.  
 
3. Navázat dialog s Kauflandem  
 - pokud se s Kauflandem nepovede navázat dialog a domluvit se např. na 
   splátkovém kalendáři,  hrozí firmě riziko úpadku a firma by byla nucena podat 
   insolvenční návrh - nyní již Včelpo zaplatilo 2x100 tis. Kč Kauflandu. 
 

 Dalším tématem byl vosk a jeho jakost v různých šaržích. Poslední nákup 
zahraničního vosku byl uskutečněn v roce 2013 a zpracován v roce 2014. Jednatel 
tvrdí, že vosk je vyráběn stále stejnou technologií, za stejných teplot a pod., mění se 
pouze vstupní surovina, vosk a voští a podle poměru a jakosti těchto dvou surovin 
může být každá šarže trochu jiná.  
 

 Př. Peroutka nastínil několik návrhů, které padly na semináři Asociaci 
profesionálních včelařů. Včelaři nad 30 včelstev by měly mít schválenou medárnu. 
Dále by ji měli mít všichni ti, kteří vyrábějí pastovaný med a také ti, kdo med 
ztekucují. Př. Holejšovský řekl, že ztekucováním medu by nemělo docházet v medu k 
žádné změně, pokud se to dělá šetrně. 
 

 Objekt Rosice (Brno-venkov)  - za uplynulých 10 měsíců (do 31.10.2016) nevykazuje 
žádné výnosy, pouze náklady ve výši  158 tis. Kč. Je nutné neprodleně řešit další 
využití areálu. 
 

 Chovatelský řád - př. Žák - poukázal na nedostatky v chovatelském řádu, které 
nelze dál přehlížet. Pokud se řád nezmění, je možné, že přijdeme o statut 
chovatelského sdružení. Vyhláška 447/2006 a 448/2006 není uvedena. Rozdělení 
chovů v rozporu se zákonem, je vyškrtnuta rodokmenová karta – zákon upřesňuje, co 
má obsahovat. Nakonec př. Žák podal návrh na přepracování chovatelského řádu, 
protože v této podobě je proti zákonům ČR. Následně byla opravena čísla platných 
vyhlášek, aby vše bylo v souladu se zákonem. 
 

 Svépomocný fond - k tomuto bodu se vyjádřil tajemník. Podotknul, že starý ceník již 
neodpovídal současným cenám a tak bylo nutné provézt změny v sazbách 
včelařského vybavení i včelstev. Ceník nabývá platnosti od 1. 1. 2017. 

 
 
5. Závěr:  
 

 Na závěr bych Vám všem rád poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a popřál 
hodně úspěchu, zdraví a silných včelstev do roku nového. 
 

          Zapsal: 
 
          Martin Padělek 


