
Zápis  z  jednání  předsednictva OO ČSV dne  29.11.2017 

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 - podepsané seznamy hobby včelařů, profesionálních  
          včelařů + sumární žádosti. 
  

2. Gabon Flum 4 mg proužky do úlu 
 

 na katastrech ZO Litomyšl se provádělo podletní ošetření včelstev novým přípravkem 
k tlumení varroázy. Jedná se o nový Gabon Flum 4 mg proužky do úlu, který je v 
klinickém testování.  

 většina včelařů si Gabon pochvaluje a spady po první fumagaci se pohybovaly v 
jednotkách či desítkách, ojediněle více. 

 
3. Úhyn včelstev ZO Jevíčko 
 

 předsednictvo se zabývalo velkým úhynem včelstev v ZO Jevíčko, kde byl s veterináři 
přítomen i př.Šauer. 

 s velkou pravděpodobností se jednalo o úhyny na varroázu a následné oslabení 
včelstev viry. 

 mor včelího plodu nebyl na místě prokázán. 
 
4. Informace - Včelpo (srpen-listopad 2017) 
 
 SRPEN 

 jednatel Kovář seznámil přítomné se situací ve Včelpu. Zjistilo se, že HACCP byl 
neplatný. Proto byla výroba medu pracovníky HACCPu pozastavena.  

 bylo zjištěno, že bývalý jednatel Margaritopoulos si udělal ze zkolaudovaných prostor 
sklady pro svou společnost HOLMA. 

 při kontrolách SVS bylo zjištěno vyšší HMF u některých šarží medu. Jednalo se 
především o starší medy. 

 proběhlo jednání se zástupci Komerční banky. Bylo nutné splatit 4 miliony korun a 
další 3 miliony hned v září. Zda Komerční banka úvěr prodlouží nebo nikoliv není 
známo. 

 4 varianty záchrany Včelpa: 
- půjčka Včelpu na splacení dluhů vůči Komerční bance a Kauflandu 
- účast všech základních organizací 
- najít strategického partnera 
- insolvenční řízení 

 



 Byly zjištěny velké rozdíly mezi skladovou evidencí a skutečností. Některé informace 
byly jednatelem Margaritopoulosem zamlčovány a rovněž byly zjištěny nestandardní 
obchodní operace a transakce. 

  
 LISTOPAD 

 úvěr u Komerční banky na 3 miliony korun byl prolongován. 

 Poslední Valná hromada neschválila účetní závěrku. Od té doby žádná další 
neproběhla. 

 Všichni členové dozorčí rady Včelpa rezignovali. 

 Ekonomický stav Včelpa je opravdu špatný. Navíc byla pozastavena výroba na 
základě rozhodnutí KVS Jihomoravského kraje. Včelpo nyní nemůže plnit své 
závazky vůči odběratelům. Proto na základě usnesení PRV bylo rozhodnuto o 
nabídce k prodeji, jelikož svaz není schopen Včelpo udržet bez finanční pomoci. 

 Nepodaří-li se Včelpo prodat, je velmi pravděpodobné, že skončí v insolvenci.  

 Ing. Jan Jindřich - prováděl audit již v roce 2014/2015 

 uvedl několik informací k inventurám, které byly ve Včelpu provedeny. 

 bylo zjištěno, že chybí necelých 25 tun medu a toto číslo nemusí být konečné. 
Medové pochoutky chybí asi 1 tuna. Dále se našel v sudu s medovicovým medem 
sirup namísto medu. 
Další nesrovnalosti byly i s počty medů, které měly být odvezeny do spalovny. Dle 
Ing. Jindřicha mělo Včelpo větší ekonomické problémy už v roce 2015, kde bylo ve 
ztrátě asi 15 milionu korun. 
 
NEDOSTATKY 

 Zápisy z kontrol SVS jsou naprosto nepřesné. 

 Zásoby nekorespondují s účetními záznamy. 

 Byly zjištěny vytrhané listy ze skladových deníků. 

 Nebyly předány žádné předávací protokoly od roku 2015/2016. 

 Provoz medárny nefunguje, funguje pouze výroba medu. 

 Výroba vosku kvůli špatnému stavu strojů je též nefunkční. Prostory jsou ve velmi 
špatném hygienickém stavu. 

 Problémy s vodou, elektřinou, plynem, topením. 

 Med od výkupců, ale i od členů ČSV byl v hrozné kvalitě.  
Prodej Včelpa  

 tajnou volbou bylo členy RV rozhodnuto o prodeji Včelpa př. Vydrovi (52/80) 

 Šmíd (18/80)  
 
 Jabloňany 

 Byla provedena kontrola bez ohlášení a zjistilo se, že je tam 440 kg medu. Za loňský 
rok jsou Jabloňany ziskové. Šešulka ml. dal výpověď a pracovní poměr mu skončil 
koncem října. Bylo jednáno s př. Šešulkou st., o včely je postaráno. Stav včelstev v 
Pohořelicích byl zdecimován okolními uhynuly. Nyní je otázka, co s Jabloňany. 
Včelpo mělo podle smlouvy investovat do Jabloňan 50 tisíc ročně, což se nedělo. Je 
tam jediná faktura na odvodnění, které však nikdy nikdo nedělal. Pakliže tam někdo 
nenastoupí, bude problém. 

 
5. Závěr:  
 

 Na závěr bych Vám všem rád poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a popřál 
hodně zdraví a úspěchů v roce nadcházejícím. 
 

          Zapsal: 
 
          Martin Padělek 


