
Zápis z plenárního zasedání OO ČSV Svitavy konané dne 16.3.2017 
 
Přítomni:  - 14 členů OO ČSV, omluveni: 4, 
  - 15 zástupců ZO ČSV, omluveni: 0, 
  -  na plenárním zasedání přítomni: MVDr. Hrdonka. 
 
I. Plenárního zasedání OO ČSV zahájil předseda př. Heger. 
 Seznámil přítomné  s  programem, který byl schválen bez připomínek. 
 
Program: 
 1) Zahájení (př. Heger) 
 2) Zpráva předsednictva OO ČSV od posledního plenárního zasedání OO ČSV 
     (př. Padělek) 
 3) Plán práce OO ČSV na rok 2017 (př. Heger) 
 4) Zpráva o hospodaření OO ČSV za rok 206 (př. Krejčí) 
 5) Zpráva OKRK za rok 2016 (př. Švonc) 
 6) Návrh rozpočtu OO ČSV na rok 2017 (př. Krejčí) 
 7) Seznámení s nákazovou situací v okrese Svitavy (MVDr. Hrdonka) 
 8) Diskuse 
 9) Návrh usnesení (př. Heger) 
 10) Závěr 
 
II. Průběh plenárního zasedání: 
 
1) Zahájení (př. Heger) 
 Předseda Heger přivítal všechny účastníky plenárního zasedání OO ČSV. 
   
2) Zpráva předsednictva OO ČSV Svitavy (př. Padělek) 
 Zprávu předsednictva OO ČSV Svitavy od posledního plenárního zasedání konaného dne 

21.9.2016 přednesl př. Padělek, který ve svém vystoupení shrnul činnost OO ČSV Svitavy. 
Do své zprávy zahrnul i jednání RV ze dne 19. a 20.11.2017 v Nasavrkách. 

 
Na jednání předsednictva ze dne 30.11.2016 byly projednány tyto záležitosti: 

1.  Došlá pošta: 

 Inventární seznam - byla provedena inventarizace zapůjčeného majetku 

 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. 
 

 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. 

 
Na jednání předsednictva OO ČSV Svitavy ze dne 9.22017 byly projednány tyto záležitosti: 

1.  Došlá pošta: 

 Registrační list 
dne 21.1.2017 obdržel jednatel nový registrační list kvůli změně na pozici pokladníka OO 
ČSV Svitavy 
 

 Vyznamenání  
ve stejný den došlo také vyznamenání  "Vzorný včelařský pracovník" pro př.Františka 
Přidala ze ZO Jaroměřice 
 

2.  Příprava plenárního zasedání OO ČSV Svitavy : 

 předsednictvo stanovilo termín a místo konání plenárního zasedání. Dále se usneslo na 

programu zasedání, 

 zúčastní se všichni funkcionáři OO ČSV, všichni členové Okresní revizní komise při OO ČSV, 

dále budou zváni všichni předsedové ZO ČSV, kteří nejsou členy OO ČSV. 

     
3.  Objednávka léčiv - jarní ošetření včelstev 

 objednávky přijímá př. Šauer a nikdo další! 

 email: vcelarstviuviti@seznam.cz tel: 731 419 333 

 prosíme o zaslání objednávek nejpozději do konce února 
 výdej léčiv proběhne v den plenárního zasedání 16.3.2017  
 
3) Plán práce OO ČSV na rok 2017 (př. Heger) 

 Plenární zasedání OO ČSV a OKRK bude svoláváno 2x za rok na jaře a na podzim, 
 rozšířené o předsedy ZO a zástupce KVS. 
 
  
 ZÁKLADNÍ ÚKOLY OO ČSV: 
 Projednat a schválit zprávu předsednictva OO za rok 2016 
 Projednat a schválit zprávu o hospodaření za rok 2016 a rozpočet 2017 
 Projednat a schválit zprávu OKRK za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017 
 Projednat a schválit plán činnosti OO ČSV na rok 2017 
 Seznámit se ze zdravotním stavem včelstev na základě vyšetření zimní měli a zajistit 
 léčiva 
 



 ZÁKLADNÍ ÚKOLY PŘEDSEDNICTVA OO ČSV: 
 Schůze předsednictva se budou konat dle potřeby a bude přizván předseda OKRK 
 nebo jeho zástupce (př. HEGER) 
 Svolávat plenární zasedání nejméně týden předem a připravit program př. HEGER 
 Vypracovat plán rozpočtu na rok 2017 (př. KREJČÍ) 
 Zajistit sumarizaci léčiv od ZO, odeslat objednávku na VÚV DOL a vydat (př. ŠAUER) 
 Provést kontrolu dokladů ze ZO dotace 1D. v termínu odeslat na ÚV ČSV(př. PADĚLEK) 
 Závažnější změny v rozpočtu projednat v předsednictvu a nechat schválit plenárním 
 zasedáním OO ČSV Svitavy (př. KREJČÍ) 

 
4) Zpráva o hospodaření OO ČSV Svitavy za rok 2016 (př. Krejčí) 
 Zprávu o hospodaření OO ČSV za rok 2016 přednesl př. Krejčí. Ve zprávě shrnul 

hospodaření OO ČSV v uvedeném období.  
 Pro úplnost přikládám podrobný rozpis operací. 

 
a) Pokladní hotovost :   

  Stav pokladní hotovosti k 1.1.2016     5 068 Kč 
  Stav pokladní hotovosti k 31.12.2016    5 960 Kč 
 
  Příjmy : 
  Jarní léčivo        20 655 Kč 
  Vklad do pokladny       220 000 Kč 
  Poplatek za vedení účtu od ZO     450 Kč 
  Úhrada faktury za podzimní léčivo, ZO S.S.    1493 Kč 
  Příjmy celkem :       242 598 Kč 
 
  Výdaje : 
  Cestovné        6 790 Kč 
  Občerstvení na PZ       1 000 Kč 
  Administrativní výdaje (poštovné, tel., kanc. potřeby)  7 784 Kč 
  Odměny funkcionářům OO ČSV     5 000 Kč 
  Dotace 1D pro ZO bez vlastního účtu    213 212Kč 
  Dotace na aerosol pro ZO bez účtu     3 190 Kč 
  Dotace pro ZO (administrace)     3 115 Kč 
  Dotace přednáška ZO Starý Svojanov    287 Kč 
  Ostatní výdaje (razítka, smuteční kytice)    1 328 Kč 
  Výdaje celkem :       241 706 Kč 
  Kontrolní součet :( příjmy – výdaje) + počáteční stav : 
  (242 598 – 241 706) + 5068 = 5 960 Kč. 

 
b) Peněžní prostředky na BÚ u ČSOB 

 Stav účtu k 1.1.2016       84 951,88 Kč 
 Stav účtu k 31.12.2016      93 042,69 Kč 
 
 Příjmy na BÚ 
 Úroky k vkladů       41,21 Kč 
 Členské příspěvky       26 582,40 Kč 
 Příjem za léčivo       136 985 Kč 



 Dotace 1D pro ZO bez účtu      213 212 Kč 
 Dotace pro ZO  (aerosol)         57 720 Kč 
 Dotace pro ZO (administrace)     37 168 Kč 
 Příspěvek na školení pro OO     1574,80 Kč 
 Vratka dopravné       1 301 Kč 
 Příspěvek na přednášku ZO Starý Svojanov   287,40 Kč 
 Příjem celkem       474 871,81 Kč  
 
 Výdaje  na BÚ 
 Vedení BÚ        1 651 Kč 
 Bezhotovostní platby za léčiva VÚ Dol    163 418 Kč 
 Výběr v hotovosti       220 000 Kč 
 Platby dotací na aerosol pro ZO     54 530 Kč 
 Platby dotací na administraci pro ZO    27 182 Kč 
 Výdaje celkem       466 781 Kč 
 Kontrolní součet : (příjmy – výdaje) + počáteční stav : 
 (474 871,81 – 466 781) + 84 951,88 = 93 042,69 Kč 

 
 Čerpání rozpočtu za rok 2016 dle položek a schváleného plánu 
 Položka    Plán    Skutečnost 
 Administrativní výdaje  7 000 Kč   7 784 Kč 
 Cestovné    8 000 Kč   6 790 Kč 
 Občerstvení    6 000 Kč   1 000 Kč 
 Odměny funkcionářům  5 000 Kč   5 000 Kč 
 Vedení účtu u ČSOB   2 500 Kč   1 651 Kč 
 Ostatní výdaje   1 000 Kč   1 328 Kč 
 Celkem    29 500 Kč   23 553 Kč 
 
 Finanční a majetková bilance OO Svitavy za rok 2016 (stav k 31.12.2016) 
 2 ks laserových tiskáren      3 893 Kč 
 1 ks notebook       21 035 Kč 
 Pokladní hotovost       5 960 Kč 
 Finanční prostředky na BÚ      93 042,69 Kč 
 Hodnota majetku a finančních prostředků     123 930,69 Kč 
 Čisté jmění k 31.12.2015 bylo 114 947 Kč, výsledek je kladný ve výši 8 983,69 Kč. 
 
5) Zpráva OKRK za rok 2016 (př. Švonc) 
 Př. Vopálka přednesl zprávu OKRK za rok 2016. Komise se sešla v kompletním složení a 

zabývala kontrolou pokladní, došlé, odeslané pošty. Z minulé revize nebyla stanovena 
žádná nápravná opatření. Předseda OKRK se zúčastnil všech jednání, která předsednictvo 
OO ČSV svolalo, taktéž i ostatní členové OKRK se zúčastnili plenárních zasedání. Plán práce 
na rok 2016 byl dle kontroly splněn ve všech bodech. Čerpání finančních prostředků je v 
souladu se schváleným rozpočtem. Zápisy z jednání předsednictva jsou zasílány 
elektronicky a včas. Hlášení vyšším orgánům svazu jsou odesílány včas a v plném rozsahu. 
Knihy došlé a odeslané pošty v pořádku. Komunikace v rámci OO ČSV probíhá už pouze 
elektronicky. Závěrem se dá říci, že OKRK neshledala žádný problém k nápravě a nebyly 
doručeny žádné připomínky a podněty k nápravě. 

 
6) Návrh rozpočtu OO ČSV na rok 2017 (př. Krejčí) 



 Př. Krejčí sdělil přítomným návrh rozpočtu OO ČSV na rok 2017, kde je počítáno se snížením 
nákladů oproti loňskému roku o celé 3.000Kč. 

 
 Položka       Plán       
 Administrativní výdaje     8 000 Kč 
 Cestovné       8 000 Kč 
 Občerstvení       3 000 Kč 
 Odměny funkcionářům     5 000 Kč 
 Vedení účtu u ČSOB      1 500 Kč 
 Ostatní výdaje      1 000 Kč 
 
 Celkem       26 500 Kč   
 
7) Seznámení s nákazou situací v okrese Svitavy (MVDr. Hrdonka) 
 MVDr. Hrdonka seznámil přítomné s nákazovou situací v okrese Svitavy. Každý obdržel 

tabulku s výsledky rozboru zimní měli. Ta vykazuje nárůst populace roztoče varroa 
destructor oproti roku loňskému o cca. 1.000ks. 

 Podotknul, že ještě 15. února nebyly všechny vzorky na vyšetření v laboratořích, proto se 
stále čeká na veterinární nařízení. 

 Do budoucna je možná spolupráce mezi programy Lab system a CIS. 
 Zmínil se také o velkých problémech s morem včelího plodu v kraji Zlínském, 

Moravskoslezském a kraji Olomouc. V našem okrese je nejvíce postižena ZO Vranová Lhota, 
kde je nutné prohlédnout 108 včelstev. Dále upozornil na úskalí prodeje medu přes 
internet, kde se nejedná o prodej ze dvora, viz. obdržený materiál. 

  
8) Diskuse 
 (MVDr. Hrdonka)  
  - mluvil o účinnosti jednotlivých látek v boji pro varooáze 
  - jedním z faktorů který negativně ovlivňuje zdraví včel je monodieta, která je    

jednou z příčin nosematózy 
 
 
 
 (př. Brokeš)  
  - měl další připomínky k nosema ceranae, která začala páchat v ZO Litomyšl a    

možná i dalších velké škody 
 (př. Šauer)  
  - hovořil o problému hniloby včelího plodu v Krkonoších 
  - byla napadena včelstva s mladými plásty a žádná obměna díla (např.Norské    

zimování) v tomto případě nepomáhá 
 (př. Ehrenberger) 
  - tlumočil zprávu od předsedkyně Machové pro ZO Starý Svojanov 
 (př. Brokeš) 
  - pozval přítomné na slavnostní zahájení Den medu v Litomyšli, který se bude    

konat dne 19. listopadu 2017 
 (př. Stodola) 
  - na co máme Včelpo, když nevykupuje náš med 
 (př. Ehrenberger) 
  - připomněl, aby se poctivě vyplňovaly počty včelstev k 30.dubnu 



  - bude tak dobře vidět míra úhynu 
  - doprava z Dolu je předražená a stejně léčivo dodávají v obyčejných     

dodávkách 
  
9) Návrh na usnesení (př. Heger) 
 
 Plenární zasedání schvaluje: 

a) Zprávu o činnosti předsednictva OO ČSV SV za rok 2016 

b) Zprávu o hospodaření OO ČSV SV za rok 2016 

c) Návrh rozpočtu OO ČSV na rok 2017 

d) Zprávu OKRK za rok 2016 

e) Plán práce OO ČSV na rok 2017 

f) Připojit se k otevřenému dopisu ZO Bruntál 

g) Zveřejnit usnesení z plenárního zasedání ze dne 21.9.2016 

 Ukládá všem ZO:  

a) Zajistit jarní ošetření včelstev dle metodiky KVS 

b) Sledovat zdravotní stav varroázy a léčit dle metodiky 

c) Včas a v termínu nahlásit požadavky na objednávku léčiv:  

 podletí do 15.4.2017  př. Šauer - Jedlová 374 

 podzim do 30.6.2017  při plen. zasedání  

d) Aktualizovat vedení ZO, KRK a zástupce výboru OO ČSV  

10) Závěr  
 Plenární zasedání ukončil př. Heger poděkováním všem přítomným za účast.  
 
         Zapsal: 
         Martin Padělek 
         jednatel OO ČSV Svitavy 
 
 
 
 

 
  

        
 

 
 
              
 
 
 
 
  
 
 


