
         V Brně 10. 2. 2018 

 

Otevřený dopis členům Republikového výboru ČSV z.s, Předsednictvo ČSV z.s., Valné hromady 

Včelpo spol.s.r.o a Ústřední kontrolní komisi ČSV z.s., tajemníkovi ČSV z.s. 

 

Věc: Včelpo, spol. s r.o. 

 

Vážení kolegové, včelaři, přátelé, 

 

Obracím se na Vás s problematikou Včelpa, a to z důvodu, abych Vás všechny seznámil se stavem 

společnosti, jak ho mohu posuzovat já a co jsem pro koupi Včelpa dělal. Jak probíhá či neprobíhá 

prodej Včelpa a dnes je v časovém horizontu 12.00 (dvanáctá hodina a vteřiny odbíhají pomalu po 

dvánácté). A dne 13. 2. 2018 bude již 1 minuta po dvanácté. Proč? Na 13. 2.2018 je svoláno 

Předsednictvo Republikového výboru (PRV) a asi také Valná hromada společnosti Včelpo spol. s r.o. 

(VH), kteří se budou zajisté Včelpem zabývat, za účasti hlavních aktérů za Včelpo, tj. jednatel pan 

Miroslav Kovář a koordinátor a dnes po tak dlouhé době manipulátor a ovlivňovač skutečností, které 

odchází ze Včelpa vně i dovnitř (tím naznačuji, že společnost Včelpo spol. s r.o. je řízeno ne 

jednatelem, ale někým druhým). 

Teď postupně k jednotlivým problematikám: 

1) Nabídka k prodeji společnosti Včelpo spol. s r.o. opisuji původní hlavičku: V úterý 10. 10. 

2017 se Předsednictvo Republikového výboru ČSV jakožto statutární orgán svazu a orgán 

plnící funkci valné hromady společnosti Včelpo spol. s r.o., které je ČSV jediným vlastníkem, 

s ohledem na zhoršující se stav společnosti a hrozící insolvenci rozhodlo nabídnout 

společnost k prodeji, a to bez jakýchkoliv kritérií. Nechť zájemci učiní nabídku. Nabídky budou 

předloženy Republikovému výboru ČSV k posouzení. 

Tady jen pro orientaci doplňuji, že mezi sjezdy ČSV je nejvyšším orgánem Republikový výbor 

(RV) a ten rozhoduje o všech věcech i věcech majetkových a toto usnesení je právoplatné. 

Takže pokud RV v usnesení ze dne 26. 11. 2017 

A. Schválil: 

V bodě 7 “cituji“ prodej společnosti Včelpo spol. s r.o. 

V bodě 8 Způsob hlasování o prodeji společnosti Včelpo spol. s r.o. konkrétnímu zájemci 

– tajně. 

V bodě 9 Prodej společnosti Včelpo spol. s r.o. Petru Vydrovi  

B. Vzal na vědomí:  

V bodě 9 nabídky Jana Šmída a Petra Vydry ke koupi společnosti Včelpo spol. s r.o. 

 D. Uložil: Předsednictvu  

Bod 2: Ve funkci Valné hromady společnosti Včelpo, spol. s r.o., aby na základě výsledků 

hlasování neprodleně uzavřelo smlouvu o převodu společnosti Včelpo, spol. s r.o. s Petrem 

Vydrou za podmínek na jednání prezentovaných.  

 Bod 4: Poděkovat Janu Šmídovi za práci pro ČSV ve společnosti Včelpo spol. s r.o. 



Jako přílohu č.1 přikládám písemný materiál mého vystoupení, prezentovaného na RV 

27.11.2017, které jste slyšeli. 

K výsledku ještě dovětek, v tajném hlasování jsem obdržel 74,28 % hlasů tj. silný mandát pro 

můj návrh. A pokud ještě někdo záměrně konspiruje a zpochybňuje výsledek Usnesení ČSV, 

třeba tím, že někde byla nabídka o 1 945 001,- Kč vyšší, musí si znovu přečíst nabídku 

k prodeji, již v tomto dopise citovanou (bez kritérií a Republikovému výboru ČSV 

k posouzení). Toliko info jako bývalý předseda Rozhodčí komise ČSV. 

2) V mém vystoupení příloha č. 1. cituji „ Pokud se RV ČSV dne 25. 11. 2017 rozhodne prodat 

společnost Včelpo spol.  s r.o. třeba mé osobě, tak požaduji okamžitě a bezodkladně odvolat 

koordinátora za ČSV a zákaz vstupu do všech prostor Včelpa. Proč navrhuji tak rázná 

opatření, jelikož se v současné době jedná o tunelování společnosti“.  (další černý sklad medu 

cca 30 sudů medu v obci Třebětín). 

Dále cituji z mého vystoupení „ Takže doporučuji tak rázná a rychlá opatření a též ukončení 

činnosti jednatele Včelpa“,(aby nemohlo docházet k antidatování některých smluv, pouze 

úvaha – k datu 25. 11. 2017) 

K datu 10. 2. 2018 je toto bohužel skutečností. 

Některá fakta a konspirace koordinátora a manipulátora v jedné osobě, řečená v den 25. 11. 

2017 po ukončení prvního dne jednání RV: Bylo řečeno mnoho nepravd, které budou součástí 

mého podání“. (TO). Tímto výrokem, který je mu velmi vlastní ve slovníku koordinátora a 

kterým zastrašuje po celá léta své okolí v souvislosti se společností Včelpo, kde slušní lidé se 

stáhnou a nechtějí si komplikovat život natož, aby se o svoji pravdu hájili a oponovali, protože 

při argumentaci proti koordinátorovi dostanou další naučenou lež „tzv. Mlčenlivost.“ 

Tady se mi vnáší myšlenka na rčení, které používají někteří lidé, když se  jim to hodí „tisíckrát 

opakovaná lež se stává pravdou“. 

A teď zpětně, že jsem údajně mluvil nepravdu o tunelování a ukradených cca 30 sudech 

medu to je cca 9 tun. Koordinátor ihned 26. 11. 2017 sám přiznává, že odvoz medu provedl, 

cituji: 

-  „Jsem činil bez vědomí jednatele společnosti 

- Jediný podvod, který jsem učinil, je odklon z dohledu SVS 

- Za tvými zády proto, že jako jednatel Včelpa jsi to až do vypořádání neměl vědět 

- Je bezpodmínečně nutné zajistit veškeré šanony s doklady uložené v regálu v místnosti, 

kterou jsem užíval 

- Zajistit dále veškerou účetní dokumentaci ekonomického úseku za období 2007 – 2017 

- Sbalil jsem všechny disky s kopií serveru“ 

-  

Toliko zatím jen pár příkladů, abyste si všichni otevřeli oči. Jako vrcholový funkcionáři ČVS 

z.s. co se děje kolem nás a ve Včelpu a se včelařským majetkem. 

- Otázka zní co vy na to? 

- Kdo tomu dává požehnání? 

- Jak je to vůbec možné? 

- Proč je takto zkompromitovaná osoba zvána na jednání PRV ČSV nebo VH Včelpo,  co je 

to za politiku? 

3) Na den 4.12.2017 jsem si dohodl schůzku v Praze na ČSV, kde jsem jednal s paní předsedkyní 

a panem tajemníkem, kde jsem předložil k jednání Protokol z jednání viz příloha č.2, který 

měl za účel dohodnout podmínky prodeje obchodní společnosti Včelpo do konce roku 2017. 

Tento protokol mi byl vrácen a jednání skončilo. 



Po rozmyslu co dál jsem jel dne 6. 12. 2017 znovu do Prahy, kde jsem si musel zajistit 

zastupování advokátní kanceláří JUDr. Radky Chlebcové, Ph.D. , aby se již neopakoval 

předchozí nezdar z jednání ze dne 4. 12. 2017 a mé bydliště je v Brně, kde si kvůli vzdálenosti 

nemohu dovolit jen tak projíždět (osobní jednání). 

4) Na den 12. 12. 2017 bylo svoláno PRV i VH společnosti Včelpo spol. s r.o., na toto jednání byl 

opět pozván koordinátor – manipulátor. Proč? 

Na ČSV se dostavila zástupkyně mé advokátní kanceláře Mgr. Karolína Jírová ve snaze mého 

zastupování dohodnout co nejrychlejší postup k vyřešení problematiky Včelpa do konce roku 

2017. Na jednání nebyla připuštěna, ale podařilo se jí předat paní předsedkyni Mgr. Jarmile 

Machové již výše popsaný protokol z mého jednání 4. 12. 2017 na ČSV (příloha č. 2) 

Usnesení VH z 2. 12. 2017 e) schvaluje zadat vypracování smlouvy na převod obchodního 

podílu advokátní kanceláři, návrh smlouvy pak předložit k připomínkám druhé smluvní 

straně. 

g) ukládá jednateli zajistit neprodleně inventury majetku společnosti, účtů, závazků a 

pohledávek, smluv a případně dalších agend, a to za přítomnosti nového nabyvatele a 

auditora a ve vztahu ke vztahu ke schválenému zájemci projevit součinnost, seznámit jej se 

stavem společnosti.  

5) dne 23. 12. 2017 jsem se obrátil na ÚKK ČSV Ing. Josefa Hanušky ve věci plnění usnesení RV 

ze dne 25. a 26. 11. 2017 a provedení komplexní inventury ve společnosti Včelpo spol. s r.o. 

viz příloha č. 3. 

Cílem bylo seznámení se stavem ÚKK ČSV z.s., k 23. 12. 2017 ve Včelpu a přístupu jednatele 

Kováře k plnění úkolů a usnesení. 

6) 2. 1. 2018 jsem obdržel materiál Jmenování členů ústřední inventarizační komise, na jehož 

základě se začnou inventury ve společnosti Včelpo, a to v termínech 8.1 – 11. 1. 2018. Složení 

komise: Miroslav Štěpán VH Včelpo, Josef Holejšovský VH Včelpo, Miroslav Poništ VH Včelpo, 

František Krejčí VH Včelpo, Marek Linger člen RV ČSV, Miroslav Peroutka VH (náhradník); Jan 

Jindřich byl zde napsán jako dohled auditora, Petr Vydra – přítomnost budoucího  majitele, 

podepsaný jednatelem společnosti Včelpo Miroslavem Kovářem (nikdo jiný zde nebyl 

uveden) viz příloha č. 4. 

7) Dne 5. 1. 2018 jsem obdržel od pana tajemníka ing. Petr Šeráka, pracovní návrh smlouvy o 

převodu podílu, který jsem tentýž den odeslal mé advokátní kanceláři JUDr. Radka 

Chlebcová, Ph.D. v Praze. K prostudování a případnému doplnění a přípravu pro jednání se 

zástupci ČSV. 

8) Dne 8. a 9. 1. 2018 se začaly invetury v Praze v prodejně na Křemencově 8 – viz příloha č. 4. 

Tato inventura se týkala jak majetku ČSV z.s. tak majetku Včelpa (za mé účasti – budoucího 

majitele). Tato inventura byla provedena perfektně tak, jak normální inventury probíhají, vše 

se počítá, kontroluje a dělal to tým jako inventurní komise: Leoš Kučera, Dana Šimková, 

Monika Chramostová, Soňa Havlíčková a budoucí majitel Petr Vydra. Byly sepsány protokoly 

a podepsány a při porovnání s počítačovým stavem je -6483,60 Kč. 

9) Dne 10. a 11. 1. 2018 začaly inventury Včelpo spol. s r.o., Obora 108, taktéž viz příloha č. 4., 

za účasti Miroslava Poništa, Josefa Holejšovského, Františka Krejčího, Marka Lingera; 

auditora Jana Jindřicha a budoucího majitele Petr Vydry. 

V úvodu bych opět řekl postřeh k provádění inventury členy komise, tito pracovali perfektně, 

vše se přepočítávalo, tak jak má normální inventura probíhat. Hlídali se rozměry u zboží, 

které je má uvedené, gramáže – váhy, kusy a za tuto perfektní práci, která byla obrovsky 

náročná pro členy inventární komise, jim patří můj obdiv a poděkování a to stejné patří i 

pracovníkům Včelpa, kteří se v jednotlivých úsecích inventur taktéž zúčastnili. 

A teď k některým rušivým faktorům a snaze o ovlivňování komise: 



a) Po zahájení inventur dne 10. 1. 2018, které provedl jednatel Miroslav Kovář, vstoupil do 

místnosti koordinátor – manipulátor a začal rozdávat jím připravené podklady. Tady jsem 

se dotázal, co tento člověk zde dělá a z jakého titulu sem vstoupil? Proběhla slovní 

výměna a inventarizační komise se nenechala ovlivnit a na výzvu pana jednatele dotyčný 

místnost opustil. 

b) Při skutečnosti, že se komise přesune do skladu medů v obci Lhota, opět ovlivňování 

inventarizační komise koordinátorem, že sklady jsou spočítány, že komisi dá své tabulky, 

ze kterých se má vycházet, jelikož sklady jsou zapečetěny notářem a nemůže se tam 

vstoupit. Při příjezdu do prvního skladu Lhota Rapotina, kde jsou zde uloženy palety 

s medovou pochoutkou. Bylo na místě samém zjištěno, že koordinátor – manipulátor lže. 

Žádná pečeť na vstupních dveřích do skladu nebyla, dveře byly pouze přelepeny bílou 

samolepkou, na které bylo naraženo razítko Včelpa a napsáno Šmíd (vše bylo vyfoceno a 

uloženo). Takže inventura se provedla a inventarizační komise pracovala, jak měla 

pracovat, bez ovlivňování. 

c) Při příjezdy do skladu medu (medy v sudech) v obci Letovice – Třebětín se ve stejném 

gardu opakoval bod b) opět manipulace, lhaní s notářskou pečetí, zase tam nic nebylo. 

Jen bílá samolepka, razítko Včelpa a Šmíd. Komise se nenechala ovlivnit a provedla svoji 

práci. 

d) Další den se prováděla inventura medu ve skladech v Oboře - sklad velký – sudy a 

opakovala se další vyhrocená diskuze a lhaní o notářských pečetích. Když se objevil 

koordinátor – manipulátor padaly i ze strany koordinátora výhružky, že zavolá policii ČR. 

Na toto jsem se smál, ale hlavně jsem říkal, ať ji zavolá. Po té pan jednatel koordinátora 

vykázal ze skladu ven. Opět se inventarizační  komise zhostila své dobré práce, vše se 

počítalo a sepisovalo. 

Jen v pravém rohu skladu medů o cca rozměrech 4x1,5x1,5m byly umístěné drátěné koše 

plné písemností – šanonů. O tomto si udělejte sami úsudek, jak se zde zachází s materiály 

a kde jsou záměrně uloženy (nebudou některé písemnosti jako důkazy chybět?). 

e) Posledním tzv. notářsky zapečetěným skladem, byl sklad hotových výrobků a obalů. Vše 

se opakovalo, zase lež jako v předchozích odstavcích b, c, d, s pečetí akorát byly 

protažené motouzy – provázky zase bílé nálepky, razítko Včelpa a Šmíd. Opět se celý 

sklad zkontroloval a přepočítal. 

Inventura na Oboře 108, byla obrovsky náročná jak po stránce počtu skladů, ale i položek 

a zboží nebylo uloženo podle počítačových sestav v jednotlivých skladech. Toto se pak 

následně muselo dopracovat. Byl proveden soupis položek a zkontrolován, vše 

přepočítáno a na závěr dvou dnů inventur byl zpracován materiál, který se musel ještě 

ekonomkami Včelpa dát pro srovnání do počítačů. Tento materiál podepsali jmenovaní 

členové inventarizační komise: Poništ, Krejčí, Linger a jednatel Kovář. 

Dne 22. 1. 2018 byla dokončena poslední fáze inventur na Oboře 108, srovnání 

počítačových stavů a jednotlivých položek a k tomuto dni jsou všechny sklady hotové. 

S výjimkou dvou skladů – surovina med, kde neustále chybí i přes urgence na pana 

jednatele, aby předložil doklady k odvozu medů firmě Invest Care, toť stejné je s panem 

Slámou. Toliko pro seznámení o průběhu inventur a po dokončení i posledních dvou 

skladů se dá udělat součet, má dáti dal a ČSV bude muset udělat vyhodnocení nakládání 

s majetkem za rok 2017 ve společnosti Včelpo spol. s r.o. a přijmout opatření, kde 

prozatím je cca 14 skladů a v jednom skladě + 337,04 Kč ostatní vykazují mínusové 

hodnoty (vše se z inventur dá doložit konkrétními čísly). 

10) Dne 22. 1. 2018 jsme měli dohodnutou schůzku s panem jednatelem ve Včelpu viz příloha č. 

5, při přečtení zjistíte zase přístup jednatele k problematice řešení společnosti Včelpo. 



11) Dne 23. 1. 2018 jsem byl pozván do advokátní kanceláře JUDr. Chlebcové, Ph.D. k seznámení 

s připomínkami a doplňky, ke smlouvě o převodu podílu. Ihned na tomto jednání byla 

dohodnuta schůzka na ČSV v den 2. 2. 2018 ve 14:30 hodin v sídle ČSV, Křemencova 8, Praha 

12) Jednání 2. 2. 2018 probíhalo na společném návrhu smlouvy o převodu podílu společnosti 

Včelpa na p. Vydru a v rámci diskuse jsem předložil právnímu zástupci ČSV JUDr. Danielovi 

Vidunovi v písemné podobě přílohu č. 5. a na tomto základě vznesla JUDr. Chlebcová 

požadavek na provedení právního auditu ve společnosti Včelpo od 11. 2. 2018, který by 

provedla její advokátní kancelář. Zástupci ČSV neměli nic proti provedení tohoto auditu. Tady 

ještě připomínám pro členy RV, že k datu společného jednání jsem nebyl ještě vůbec 

seznámen se stavem společnosti Včelpo jako budoucí nabyvatel. Jednatel společnosti se 

vyhýbá společnému jednání. Toto byl důvod pro právní audit ve společnosti Včelpo a tím by 

se pomohlo i ČSV, který o celé situaci ve Včelpu nic neví, jak bylo řečeno na společném 

jednání, a já bych dostal informace, které jsou uloženy z VH Včelpo v bodu g), kde jednatel 

Včelpa neplní usnesení VH ze dne 12. 12. 2017. 

13) Dne 8. 2. 2018 zrušila pí. Předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová dohodnutý právní audit 

z důvodu závažných zjištění učiněných v průběhu přípravy účetního auditu společnosti za rok 

2017. Tato zjištění budou projednávána na jednání PRV 13. 2. 2018. 

Nevím o ničem podstatném, čím  tak závažným by se mělo zabývat PRV a poté VH Včelpo. 

Jediné, co mě napadá, že se konečně odvolá neschopný jednatel Včelpa a přestane 

komunikace s koordinátorem – manipulátorem. Tito dva do dnešního dne zásadně brzdí 

prodej Včelpa. 

Dovolím si provést úvahu o termínu „zrušení právního auditu z důvodu závažných zjištění 

v průběhu přípravy účetního auditu“. Nemají pan jednatel a pan koordinátor – manipulátor 

teď obavy o výsledku hospodaření ve společnosti Včelpo v roce 2017 3 – 12 měsíc? Na 

základě správně provedených inventur a jejich výsledků. V textu jsem uvedl dle předběžných 

počtů samé mínusy vyčíslení skladů, jen v jednom je plus, a to velké dva kusy sklady medu 

nejsou díky panu jednateli a jeho datování a antidatování hotové. Takže se nasnadě nabízí 

myšlenka několika milionů mínus a budou zde určitě viníci.  

V roce 2017 se žádné inventury neprováděly, jen nějaké mapování majetku po 24. 3. 2017. 

Toto prováděl hlavně koordinátor a dnes i manipulátor asi i za pomoci některých podřízených 

pracovníků Včelpa. Nebyla zde asi ani žádná oficiální inventarizační komise a materiály si 

zpracoval pan koordinátor sám pro sebe, aby měl perfektní přehled, jak dál nakládat 

s majetkem ČSV. Proto asi snaha pana koordinátora – manipulátora uvést se do řádně 

jmenované inventurní komise ze dne 28. 12. 2017 a zde poskytnout jeho podklady, aby se za 

něco mohl schovat. Takto by byla posvěcena jeho činnost správně provedenou inventurou. 

Podsouvání jeho tabulek v oblasti skladu medu, které byly odmítnuty řádnou inventurní 

komisí, proto také tzv. notářské pečetě a lži (razítko Včelpa a Šmíd), proto používání a 

podsouvání termínu předseda inventurní komise. (Možná byl samozvaný předseda inventurní 

komise v průběhu roku 2017). Proč říkám samozvaný, protože v měsíci listopadu před 

zasedáním RV ČSV roku 2017 byl vyvíjen nátlak na pracovníky Včelpa, aby podepsali 

inventury s antidatování zpět samozvanému předsedovi komise. (Koordinátor – 

manipulátor). Všichni pracovníci toto odmítli. Co z toho plyne, že samozvaný předseda 

komise možná dělal soupisy majetku, ale nebyly to žádné inventury. Toliko úvaha. 

Závěrem bych se chtěl omluvit Vám, funkcionářskému aktivu za Váš drahocenný čas, který 

strávíte čtením těchto materiálů. Nemám žádnou jinou možnost, jak podat RV ČSV informaci, 

co se děje ve Včelpu a kolem Včelpa od 25. – 26. 11. 2017. (Jelikož jste stále masírování a 

zastrašováni jedním směrem informací). 



Stojím za plotem mimo inventur, kterých jsem se mohl zúčastnit, a nakonec vidíte, jak se zase  

konspiruje a manipuluje a všichni se opět zastrašují. Namísto, aby se poděkovalo inventurním 

komisím, které prováděly inventury v Praze a na Oboře, aby se hlavně poděkovalo paní 

Konopáčové, která je hlavní ekonomkou a která docházela do Včelpa ve snaze vše připravit 

pro audit, aby ČSV měl konečně věrohodné podklady. Nakonec je díky konspiracím a 

manipulacím dvou lidí tak znechucena, že odmítá docházet do Včelpa. A co dál? (Její pracovní 

poměr končí 28. 2. 2018). 

A mé osobě (za plotem) se žádné informace záměrně nepředávají a vše je řízeno 

koordinátorem – manipulátorem. Kdykoli mohu své úvahy doložit. 

Uvědomuje si funkcionářský aktiv ČSV skutečnost, že vše co se odehrává v tomto období, 

padá na jeho bedra, a po předchozích kauzách v minulých volebních obdobích: Lednice, 

Předboj, Nasavrky a teď Včelpo, že se to dá přehlédnout? 

Neustále budeme s tím spojováni, jako zástupci ČSV ztrácíme ve společnosti mezi dalšími 

spolky svoji dříve vybudovanou společenskou prestiž. 

Toliko informací pro Vás, pro Vaši odpovědnou práci od mé maličkosti a pro poctivé a slušné 

pracovité lidi pro zvážení. 

Úplně nakonec ještě dne 20. 11. 2016 byl na RV ČSV schválen „ETICKÝ KODEX“ funkcionáře 

Českého svazu včelařů z.s., a co Vy na to?  

 

Váš kolega, kamarád a přítel včelař 
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       Kounicova 69 

       602 00 Brno 

 

 


