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Přehled schůzek 
 
27. 3. proběhla na svazu schůzka s J. Lojdou a J. Hrabákem, řešily se VKM.,  
28. 3. proběhlo jednání se zástupci Sekce komerčních včelařů, u kterých proběhla 
změna na pozicích funkcionářů, bylo třeba zajistit změnu podpisových práv.  
31. 3. Přednáška pro studenty v SOUV-VVC, o.p.s. 
1. 4. účast na zahájení Akademie Zlín,  
5. 4. proběhlo jednání s K. Voříškem, předsedou ZO Praha 6,  
10. 4. účast na semináři – Úloha včel v současné rostlinné výrobě (spolupráce s ČZU 
a Výzkumným ústavem rostlinolékařským v Ruzyni), odpoledne proběhlo jednání na 
MZe s Ing. Žižkou – stěžejním tématem byla administrace dotace dle NV č. 197/2005 
Sb., byly podány informace ke Včelpu. K tomuto bodu se rozvinula debata, ze které 
mimo jiné vzešel návrh, provádět kontroly ještě před vyplacením finančních 
prostředků a důrazně požadovat, že zodpovědným za případné porušení dotačních 
pravidel je konečný příjemce, nikoliv administrátor. 
12. 4. proběhlo jednání u náměstka MVDr. Šíra na MZe, kde byly projednávány 
podrobnosti ohledně připravované dotace 1.D, dále byl diskutován plemenářský 
zákon. Zazněl požadavek na zajištění plošného vyšetření MVP a nespokojenost 
včelařů s dlouhými lhůtami pro vyřízení náhrad v souvislosti s morem včelího plodu. 
18. 4. jednaly Legislativní a IT komise (Forman, Krejčí) o přípravě směrnice Pravidla 
CIS,  
20. 4. proběhlo s účastí předsedkyně a tajemníka zahájení výstavy Flora Olomouc. 
Při cestě z Olomouce návštěva Včelpa, kde probíhaly inventury. 
21. 4. Účast na oslavě narozenin J. Faltýnka, předsedy zemědělského výboru 
parlamentu. Byla to příležitost mluvit s jednotlivými členy zemědělského výboru a 
dalšími poslanci.  
29. 4. účast na semináři funkcionářů OO v Nasavrkách,  
30. 4. Účast v Libochovicích na mezinárodním včelařském dni,  
2. 5. se na svazu uskutečnila za účasti tajemníka schůzka s funkcionáři ZO 
Nechanice ohledně přispění na včelařský den na Hrádku u Nechanic,  
3. 5. Účast spolu s tajemníkem na tiskové konference v Českých Budějovicích k 
výročí 150 let organizovaného včelaření na Českobudějovicku, proběhl i krátký 
rozhovor se zástupce ČEZu .  
4. 5. Zpravodajství z regionů na ČT24,  
6. 5. Účast v Senožatech oblastní kolo soutěže Zlatá včela.  
11. 5. Účast s tajemníkem a M. Peroutkou na Výstavě v Brně,  
13. 5. Lomnice nad Popelkou přednáška,  
16. 5. jednání s chovateli matek z jižních Čech na svazu ohledně jejich nezařazení 
do seznamu chovů. 17. 5. Účast na valné hromadě VÚVč, v Dole,  
19. 5. proběhlo v Sendraži u Nového Města nad Metují společenské setkání s 
místními funkcionáři a zástupci OO.  
20. 5. Účast na Včelařské pouti na sv. Hostýn, kde proběhla mše a následně 
přednáška.  
22. 5. proběhlo jednání na MZe s P. Mlynářem a M. Žižkou ohledně NV č. 197/2005 
Sb. – změna podmínek administrace. MZe má zájem zachovat současný model 
financování a je zde vůle vyhovět požadavkům ČSV.  



23. 5. Jednání s př. Vydrou, dále s obchodním ředitelem Výstaviště České 
Budějovice, V. Polanem.  
24. 5. proběhlo v Lysé nad Labem zahájení výstavy Natura Viva,  
27. 5. Účast na Včelařském dnu v Lysé nad Labem,  
30. 5. Účast na semináři o spolkovém právu.  
6. 6. proběhlo na svazu jednání se Z. Formanem – problematika CIS.  
8. 6. bylo svoláno další jednání na MZe k NV č. 197/2005 Sb., s M. Žižkou, J. 
Pangrácem, ředitelkou M. Houdkovou-Šímovou, téhož dne odpoledne bylo 
zorganizováno medobraní na svazu se zástupci Zemědělského výboru PSP.  
9. 6. proběhlo zahájení soutěže Zlatá Včela v Nasavrkách, byl přítomen starosta 
Nasavrk. Pak proběhla prohlídka práce místního uměleckého kováře – uvažuje se o 
zhotovení putovního poháru soutěže Zlatá Včela (příští rok bude 20. ročník), dále 
pak návštěva nového včelínu SOUV-VVC, poté následovala cesta na Slovensko 
(Branovo), kde se konala konference Včelařství 21. století.  
10. 6. Po konferenci následovala cesta zpět do Nasavrk na ukončení soutěže Zlatá 
Včela a vyhodnocení účastníků, kterého se účastnili senátor J. Veleba a poslankyně 
Matušovská.  
17. 6. Účast na oslavách 80. výročí založení ZO Loket nad Ohří 
19. 6. proběhlo jednání na MZe s Ing. Pangrácem a ředitelkou Houdkovou- Šímovou, 
tématem byly náklady na administraci dotace dle NV č. 197/2005 Sb.  
20. 6. proběhlo na svazu jednání s M. Horáčkem – kandidátem na prezidenta, o 
týden později se zúčastnil na svazu medobraní. Dále proběhlo jednání s Ing. 
Roztočilem – právníkem o možné budoucí spolupráci,  
24. 6. proběhla přednáška v Ostrožské Nové Vsi na téma právo ve včelařství,  
25. 6. slavnostní vyřazení studentů v Nasavrkách za přítomnosti starosty Nasavrk. 
Seminární práce studentů je možné jakkoliv využívat.  
27. 6. proběhlo na svazu druhé medobraní za účasti zástupců SZIF,  
29. 6. proběhla valná hromada společnosti Včelpo,  
1. 7. se konaly Medové slavnosti v Hrádku u Nechanic, které byly z hlediska 
návštěvnosti velmi úspěšné.  
12. 7. proběhlo na svazu 3. medobraní za účasti zástupců SZIF,  
24. 7. se na svazu sešla komise na výběr jednatele společnosti Včelpo. Výběrové 
řízení bylo přerušeno z důvodu, že i nadále přetrvávají značné ekonomické problémy 
společnosti a bylo by neseriózní v době, kdy společnost řeší samotný existenční 
problém ustavit nového jednatele společnosti.  
25. 7. Účast na jednání komise pro zdraví včel,  
27. 7. Účast na jednání legislativní komise,  
31. 7. proběhlo jednání IT komise, týž den se ještě konalo jednání na MZe 
s ředitelem Hojerem (dotace 1.D). 
9.8. jednání s JUDr. Roztočilem, odpoledne schůzka na MZe (Ing. Mlynář, náměstek, 
Ing. Žižka ředitel odboru pro lesy, myslivost, rybářství) na téma administrace dotace 
podle NV č. 197/2005 Sb. 
10.8. jednání na Krajském úřadu Stř. kraje o možnostech dotace do včelařství v kraji 
12.8. přednáška v ZO Javorník 
19.8. účast na oslavách 110. Výročí vzniku ZO Koloveč 
21.8. jednání se zástupci SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky na téma spolupráce při 
organizaci odborných seminářů, příprava plánu práce na r. 2018. 
24.8. účast na zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. 
 
 



Práce na sekretariátu 
Kromě uvedených jednání a schůzek - úterky jsou mé úřední dny, odpovídám na 
množství dotazů.  
Sekretariát jako celek ještě stále není ve všech pracovních pozicích stoprocentně 
funkční. PRV připravuje nový Organizační řád ČSV. Poslední dva měsíce jsme se 
připravovali na administraci 1. D. Konzultovali jsme změny s příslušným odborem 
MZe. Zvýšil se nám počet „bílých míst“ (místa neobsazená žádnou ZO), bylo třeba 
upravit vnitřní předpis svazu v tomto směru s ohledem na zkušenosti z minulého roku 
a také některé změny požadovalo i MZe (postup v případě úmrtí žadatele, doplnění 
souhlasů se zpracováním osobních údajů apod.). V této souvislosti bylo zjištěno, že 
je nutné upravit náš CIS, zejména vyčistit katastrální území v působnosti základních 
organizací tak, aby nebyly sdíleny více ZO, což znepřehledňuje místní působnost 
ZO. 
 
Včelpo 
Pravidelné informace o vývoji situace ve Včelpu dostáváte prostřednictvím zápisů 
z PRV, kde bod Včelpo je probírán každý měsíc. Po nástupu nového jednatele 
Miroslava Kováře bylo započato s podrobnou inventurou zásob, skladů, smluv, 
závazků a pohledávek. Zkrátka logicky nový jednatel se musí seznámit se stavem 
společnosti, aby se mohl rozhodnout, jaká opatření a co dál podnikat. Musí vědět 
kolik, kde medu a jaké kvality má, a jak jej co nejlépe uplatnit. Zda med na skladě je 
vhodný pro prodej na trhu, nebo pro pekařské účely, pro výrobu medoviny, nebo i 
likvidaci. Závažné bylo zjištění, že termín platnosti HACCAPu za dva týdny končí. 
Takže prioritou bylo okamžitě začít pracovat na novém HACCAPu tak, aby nebylo 
ohroženo fungování společnosti. Do toho tři dny po jmenování nového jednatele 
přišla na kontrolu KVS, odebrala vzorky z uskladněného medu, požadovala 
předložení dodavatelů zejména u šarží r. 2015. Tyto doklady však nemá Včelpo 
k dispozici, když je v rámci vyšetřování zabavila na jaře minulého roku policie. O tom 
byla KVS informována. Výsledkem zjištění kontroly bez ohledu na podaná vysvětlení, 
že nástupem nového jednatele je zde snaha o okamžitou nápravu a řešení stavu 
Včelpa bylo rozhodnuto o pozastavení provozu společnosti. HACCAP se podařilo 
včas získat, bylo k tomu třeba nejnutnějších investic z hlediska hygieny výroby. Další 
ranou pro Včelpo byla ztráta ratingu u Komerční banky a požadavek okamžitého 
splacení úvěru ve výši 4 milionů. Tato částka byla postupně bankou stažena z účtu 
společnosti. Další částka úvěru 3 mil. by měla být zaplacena v polovině září, pokud 
nedojde k jeho prolongaci. O zjištěních v rámci inventur, jakým způsobem hospodařil 
ve Včelpu bývalý jednatel Margaritopoulos, shromažďuje informace náš právní 
zástupce. Je jisté, že Včelpo balancuje nad propastí. Dosud též nedošlo k dohodě o 
splácení dluhu vůči Kauflandu. 
29.6.2017 se konala Valná hromada společnosti, která měla schválit účetní závěrku. 

Za stavu, kdy nebylo možno dostatečně vyčíslit vzniklé rozdíly ani je přesněji 

specifikovat, vyhodnotit dopady, na základě čehož by bylo možné upřesnit rozdíly, 

tyto vyčíslit a tím je promítnout do účetnictví, na doporučení auditora VH neschválila 

účetní závěrku za rok 2016. Účetní závěrka ke schválení po doplnění má být 

předložena valné hromadě do 30.9.2017. Na červnové valné hromadě mimo jiné byla 

projednána i rezignace Ing. Hromka a MVDr. Holejšovského na členy dozorčí rady. 

 
Jednání o zlepšení podmínek administrace dotace podle NV č. 197/2005 Sb.  
Z přehledu mé činnosti viz výše je patrné, kolik jednání jsme s panem tajemníkem 
absolvovali s MZe a SZIF ohledně administrace 197. Jednání měla za cíl jediné, najít 



prostředky, které by nahradily naše výdaje, které svaz s administrací dotace má, a 
najít způsob, jak eliminovat odpovědnost svazu za prohřešky žadatelů, které mají za 
následek vrácení dotace. Vrácení dotace však žádá SZIF od žadatele, tj. od ČSV. 
Další osud vymáhání těchto částek od jednotlivců už nikoho nezajímá. V současné 
době tato částka dosáhla 550 tis. Kč. Pochybení jsou zejména v opatření obnova 
včelstev (dotace na matky) a v opatření technická pomoc a kočování (investice do 
včelařského zařízení).  
Výsledné stanovisko MZe k problematice administrace unijní dotace a nákladů svazu 
nám bylo interpretováno tak, že s náklady je problém proto, že jsme podle NV č. 
197/2005 Sb. v pozici žadatele a to vylučuje úhradu. Není tedy problém ve financích 
ani v nevůli státu pomoci, jde jen o problém právní. Nicméně se ani MZe a SZIF 
neuzavírají dalšímu jednání se svazem. 
 
Časopis Včelařství 
Pokus trochu rozhýbat a rozmluvit naši členskou základnu nanesením aktuálních 
problémů většinou vyšel. Otázka vzdělávání začátečníků oslovila naše členy, otázka 
včelařského pozdravu se zase příliš neujala (byly jen dva ohlasy). Další téma 
uveřejněné v č. 9 Včelařství se dotýká citlivého místa našich funkcionářů – služba 
ano, být poskokem ne. 
 
Návštěvy a přednášky na výročních schůzích 
Z přehledu mé činnosti je zřejmé, kolik času věnuji přednáškám a návštěvám našich 
organizačních jednotek po celé republice. Celé září je věnováno aktivům (zúčastním 
se na třech), přelom září a října je ve znamení 45. Kongresu Apimondia, pak začínají 
semináře učitelů a PO, VKM, přednášky a také hodiny pro studenty našeho učiliště.  
 
Na svých cestách vidím, jak je čím dál složitější se starat o chod našich organizací. 
Funkcionářů ubývá, noví se těžko hledají. Kdyby ještě naši funkcionáři viděli, že o 
jejich práci nemá nikdo v Praze zájem, byla by myslím situace ještě horší.  
 
25. 8. 2017 
Mgr. Jarmila Machová 
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s. 
 
 
 
 
      
 

 

 


