
 

Zpráva předsedkyně o činnosti 
26.11.2017 – 30.6.2018 

 
Vážení přátelé,  
ozývám se vám po čase, abych vás informovala o mé činnosti v rámci mé funkce 
předsedkyně ČSV od listopadového zasedání RV do konce prvního pololetí r. 2018. 
 
Přehled schůzek, účast na akcích: 
 
2017 
26.11. Republikový výbor ČSV 
26. 11. odpoledne po skončení zasedání RV přednáška v ZO Hlinsko, 
6. 12. proběhl pravidelný Medový večer v Parlamentu PS, 
7. 12. proběhlo jednání s Dr. Hádkem, právním zástupcem svazu pro věci Včelpa,  
11. 12. beseda pražských včelařů - přednáška o Apimondii 2017 v Istanbulu. 
12.12. PRV 
13. 12. proběhl na svazu seminář soudních znalců,  
16. 12. přednáška pro třetí ročníky v SOUV-VVC, 
 
2018  
2. 1. jednání s př. Danišem ohledně vzdělávání. Ještě týž den proběhlo jednání s R. 
Ovčárikem a J. Volkem, kteří se podílejí na administraci dotace na plošné vyšetření 
na mor včelího plodu ve Středočeském kraji. Přišli požádat o součinnost při 
informování včelařské veřejnosti.  
9. 1. se konala schůzka s novým ministrem zemědělství J. Milkem, sám si schůzku 
vyžádal. Přítomen jednání byl náměstek Veselý, který pochválil práci sekretariátu s 
vyřizováním dotací 1.D i podle NV č. 197/2005 Sb.  
10.1. PRV 
13.1. dvě přednášky pro 3. ročník učiliště v Nasavrkách 
18.-20.1 schůzka V4 v Budapešti a Kapošváru 
21.1. seminář VKM Nasavrky 
25.1. Úřad vlády – přehled legislativních prací v oblasti NID 
27.1. přednáška ZO Semily 
29.1. schůzka s realizátory projektu Medové snídaně 
2.2. schůzka k projednání smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo 
6.2. schůzka SZIF hodnocení sezony + náměty do budoucna, odpoledne schůzka 
s MVDr. Mertou zástupcem firmy distributora veterinárního přípravku Polyvar Yelow 
7.2. přednáška ZO Hořovice 
8.2. Legislativní komise 
9.2. schůzka auditor Včelpa Ing. Jindřich 
10.2. ples ZO Trhový Štěpánov 
13.2. PRV 
20. 2. proběhlo jednání s ředitelem J. Lojdou a L. Mikešovou z Nasavrk ohledně 
zajištění akcí v Plánu práce,  



23. 2. se konala schůzka s Ing. Jelínkem ohledně právního programu CODEXIS a 
GDPR, na které mají již vyvinutý program, který lze v rámci ČSV využít. 
25. - 27. 2. se konal Koordinační výbor se Slovenským zväzom včelárov na 
Slovensku v Banské Bystrici, témata byla: V4, výměna informací ohledně zdraví včel, 
dotací a byla podepsána dohoda o spolupráci.  
2. 3. proběhla schůzka s auditorem, který nám provádí audit účetnictví za rok 2017. 
Byla vyslovena spokojenost s úrovní předložených podkladů pí. Prchlíkovou a za 
projevenou součinnost, vyslovili spokojenost s úrovní vedení účetnictví.  
6. 3. zde proběhla schůzka s P. Vydrou a právní zástupkyní JUDr. Chlebcovou 
ohledně Včelpa. Vzhledem k pozdnímu potvrzení termínu nebyli zajištěni právní 
zástupce ČSV, ani zástupci Včelpa.  
7. 3. byla schůzka s ČMSCH na Hradištku. Tématem bylo uveřejnění stanovišť a 
všech kontaktů na LPIS.  
10. 3. proběhl seminář v Mělnickém Vtelnu, kde každoročně mám prostor informovat 
o problémech a novinkách v právních předpisech týkajících se včelařství. 
13.3. PRV a večer jsem se zúčastnila jednání komise pro zdraví včel v Nasavrkách 
14.3. seminář zdravotních referentů Nasavrky, odpoledne přednáška ZO Pardubice 
15.3. Urgentní schůzka na MZe na téma stanovišť včelstev v otevřené části systému 
LPIS, 
17.3. přednáška ZO Znojmo 
19.3. schůzka s Ing. Škeříkem zástupcem Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin ve 
věci hlášení postřiků podle nové právní úpravy 
22.3. schůzka s poradcem ve věci GDPR 
23.3. PRV 
24.-25.3. RV 
28. 3. proběhla schůzka s JUDr. Vidunou ohledně vypracování nové smlouvy na 
převod podílu společnosti Včelpo. Ta byla 9. 4. odeslána P. Vydrovi a R. Chlebcové.  
3. 4. Jsem se zúčastnila schůze v ZO Svitavy, 
 4. 4. byli na svazu zástupci ZO Kolín, kteří mají problém s provedenou digitalizací 
pozemků, ze které vyplynula příslušnost jednoho pozemku jinému subjektu.  
6. 4. seminář ČZÚ ve spolupráci s VÚVč, který se nesl v duchu změn 
rostlinolékařských předpisů. MZe byl zaslán dopis k situaci vyvolané v oblasti hlášení 
postřiků včetně řady příloh se stížnostmi.  
8. 4. ZO Bučovice slavila 120 let vzniku, zúčastnila jsem se slavnostní schůze. 
10.4. PRV 
13. 4. Účast na semináři „Úloha včel v současné rostlinné výrobě“ tentokrát v Brně,  
18. 4. proběhlo jednání na MZe s náměstkem Mlynářem a M. Žižkou, kde hlavním 
tématem byly změny v rostlinolékařské legislativě, dalším tématem byl dodatek č. 3 
k Zakladatelské smlouvě SOUV-VVC a bylo předáno Memorandum V4.  
19. 4. proběhlo na svazu zahájení kontroly NKÚ,  
25. 4. proběhlo další jednání na MZe ke změnám v rostlinolékařské legislativě.  
27. 4. proběhlo jednání na ČSV s P. Vydrou, R. Chlebcovou a JUDr. Vidunou 
ohledně vyjádření k nabídce na prodej Včelpa a výsledkem, že p. Vydra odstupuje od 
své nabídky na odkoupení Včelpa.  
28. 4. se konal seminář funkcionářů v SOUV-VVC. 
9.5. PRV 
10.5. jednání s p. ředitelem SOUV-VVC, o.p.s. p. Lojdou na svazu,  
18.5. účast na VH Dol,  
20.5. Pouť na Sv. Hostýn,  
23, 24, a 26.5 účast na výstavě Natura Viva,  



27.5. vyhodnocení finále Zlaté včely st. kategorie v Nasavrkách,  
31.5. prezentace svazu a českého včelařství na Potravinářském klubu,  
2.6. oslava 150. let v Hořicích v Podkrkonoší,  
7.6. Medobraní na svazu pro poslance Zemědělského výboru Parlamentu PS. 
12.6. PRV 
18.6. schůzka s předsedou Agrární komory p. Jandejskem 
24.6. slavnostní vyřazení studentů SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrk, odpoledne účast na 
Českém medobraní v Ořechu 
30.6. Medové slavnosti Hrádek u Nechanic 
 
Práce na sekretariátu 
Kromě výše uvedených akcí, kterých jsem se zúčastnila, jsem pravidelně každé úterý 
na svazu, ale i v jiné pracovní dny tak, jak je potřeba. Můj telefon je k dispozici všem, 
tak jako i moje e-mailová adresa. Odpovídám na množství dotazů, ty zajímavé pro 
více členů pak jsou obsahem stránky ve Včelařství „Zadáno pro předsedkyni“.  
 
Včelpo 
Nikdo z nás není nadšen tím, že se nám prodej Včelpa poněkud prodlužuje. PRV 
sice dostalo na základě usnesení loňského listopadového zasedání RV úkol prodat a 
konkrétně komu, ale poměrně vágní pojem podmínek na jednání prezentovaných 
neumožňoval jednoznačně koncipovat návrh smlouvy. Navíc byla vybrána nabídka 
s cenou o 2 miliony nižší, což vyvolalo zájem našich členů, kteří nám psali a ptali se, 
proč svaz nepotřebuje 2 miliony. O stanovisko v této věci, jak se zachovat vzhledem 
k možné odpovědnosti za výsledek úkolu, jsme požádali advokáta JUDr. Vidunu. 
Jeho názor stručně je, že pokud by byla podepsána smlouva bez schválení RV, byla 
by odpovědnost na PRV. Doporučil proto, aby ve smyslu čl. 25 odst. 2 písm. o) 
našich stanov bylo pro schválení smlouvy svoláno jednání RV.  
To znamená, že PRV nedostalo konkrétní pokyny RV, za jakých podmínek má být 
smlouva uzavřena. Pan Vydra – vybraný zájemce si to představoval nějak a PRV 
také nějak.  
My jsme odmítli jeho připomínky k navržené smlouvě,  

- že má svaz ručit v budoucnu pod sankcí 100 tisíc za každé zjištění, nehledě 
na možnou náhradu škody,  

- že by z důvodů zjištění v budoucnu mohl kupující od smlouvy odstoupit, 
- že bychom měli zajišťovat blíže nespecifikované prohlášení jednatele. 

Na druhou stranu p. Vydra diskuzi o smlouvě odsunul na dobu po seznámení se se 
stavem společnosti, tj. po provedení inventur a právního a ekonomického auditu. 
Navíc se právní zástupkyně P. Vydry vyjádřila, že i když budou mít poznatky 
z inventur a auditu, stejně se může stát, že jim některé dokumenty, skutečnosti 
mohou být skryty, neznámy, a proto budou i tak trvat na ručení svazu. Neručit za nic, 
to je zase zájem svazu v rámci převodu Včelpa. A pokud pohled na ručení svazu 
zůstane rozdílný, pak k uzavření smlouvy nemůže dojít a veškeré audity, inventury 
jsou k ničemu.  
Přesto jsme umožnili p. Vydrovi provedení auditu, který si zajistil (20.- 21.3.), 
následně si audit vyhodnotil a 27.4. nám oznámil, že již nemá zájem o koupi Včelpa. 
Důvodem je, že na základě svých propočtů je Včelpo zadluženo více než 34 mil. Kč, 
což byla pro něj nepřekročitelná hranice pro odkoupení společnosti.  
V souladu s usnesení srpnového RV bylo Včelpo následně nabídnuto druhému 
zájemci p. Šmídovi. Ten svůj zájem potvrdil, avšak před uzavřením smlouvy je třeba 
vyřešit závazky vůči největšímu věřiteli společnosti Kauflandu. Pokud se dosáhne 



dohody o splátkách, pak lze v procesu prodeje pokračovat. Pokud k dohodě nedojde 
a věřitel bude požadovat zaplacení celého dluhu, který jde do desítek mil. Kč, je jisté, 
že takovou částku Včelpo nemá a jen těžko ji zajistí z jiných zdrojů, což by 
znamenalo insolvenci. Předpokládám, že do nadcházejícího srpnového zasedání RV 
již budeme vědět, v jaké situaci se Včelpo nachází, zda může dojít k prodeji nebo zda 
je nutno Včelpo „poslat“ do insolvence. 
 
Výkaz majetku a závazků – povinnost ZO a OO ČSV výkaz vložit do Sbírky listin 
spolkového rejstříku 
Počet výkazů majetku a závazků organizačních jednotek svazu poslaných do Sbírky 
listin je jen cca třetina. Jde o povinnost danou právním předpisem, proto je třeba, aby 
naše organizační jednotky povinnost naplnily. Za r. 2016 výkaz měl být v rejstříku do 
konce r. 2017.  
 
Dotace NNO 
ČSV obdržel na základě žádosti na 6 projektů dotaci NNO více či méně krácenou. 
V průměru jde o 18%ní krácení, což s ohledem na to, že MZe z 80 mil. Kč 
rozdělovalo mezi všechny žadatele 56 mil., tj. krácení 30%, můžeme být spokojeni. 
 
Dotace 1.D 
V současné době již probíhají přípravy procesu poskytování národní dotace na 
podporu včelařství 1.D. Výši dotace zatím neznáme (plánovaných je 80 mil. Kč, ale 
požádali jsme o zachování loňské a předloňské částky tj. 105 mil.). K 31.5.2018 měly 
okresní organizace ve svých obvodech zajistit „vyčištění katastrů“ tak, aby nebyly 
sdíleny více základními organizacemi. Je to důležité a souvisí to právě s dotací 1.D, 
kdy je třeba, aby žadatel o dotaci, který není členem svazu, mohl bez obtíží zjistit, u 
které ZO má žádost podat, nebo jde-li o bílé místo (neobsazené žádnou ZO), že má 
žádost podat na sekretariát svazu. Bohužel stále existují okresy, kde se i čtyři ZO dělí 
o jedno katastrální území. 
 
GDPR 
Součástí právě připravovaného oběžníku, který bude tak jako každý rok zejména o 
dotaci 1.D, budou i informace o stavu naplňování povinností spojených s GDPR. 
Připravujeme na naše webové stránky odkaz v menu na toto téma, kde naleznete 
všechny potřebné dokumenty, formuláře, vysvětlení a také odpovědi na časté otázky. 
 
Z přehledu mé činnosti je zřejmé, kolik času věnuji přednáškám a návštěvám našich 
organizačních jednotek po celé republice.  
Tak jak narůstá administrativa spojená s dotacemi, jak se zvyšují nároky z hlediska 
léčení včel, je čím dál náročnější a složitější starat se o chod našich organizací. 
Funkcionářů ubývá, noví se těžko hledají. A kde funkcionáři nejsou, dochází k rušení 
organizací. Tady vyvstává pro nás pro všechny úkol do budoucna, jak podnítit zájem 
našich členů o funkcionářskou práci, bez které se nejde obejít. 
 
30. 6. 2018 
Mgr. Jarmila Machová 
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s. 
 


