
Informace předsedkyně o činnosti od 19.3.2016: 

Vážení přátelé, podávám vám tímto informaci o jednáních, která proběhla od 
březnového zasedání RV ČSV. Mám trochu zpoždění, ale mám za to, že se má 
hlavně pracovat a nikoli o práci mluvit. Informaci o mé činnosti každý měsíc 
mají členové PRV a prostřednictvím zápisu z těchto jednání tu informaci máte i 
vy, členové RV. Také mnoho informací najdete v časopise Včelařství a na 
našem webu. 

Výčet schůzek a jednání: 

22.3.2016 – schůzka s ústředním ředitelem MVDr. Semerádem, projednávaly se 
zejména výsledky vyšetření měli na varroázu 

2.4.2016 – přednáška ZO Stará Bělá, odpoledne přejezd do Chlebovic, kde se 
konal seminář České apiterapeutické společnosti. 

6.4.2016 – návštěva včelařské expozice na výstavě Techagro Brno,  odpoledne 
návštěva VS Rosice 

9.4.2016 – přednáška OO Vsetín, odpoledne přejezd na přednášku v ZO 
Studénka 

10.4.2016 – přednáška OO Jihlava 

16.4.2016 – účast na výroční schůzi ZO Křemže u příležitosti 110. výročí 
vzniku 

19.4.2016 – schůzka se SZIF, SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky, projednání 
pilotního projektu evidence vzdělávacích akcí podle NV č. 197/2005 Sb. 
v měsíci květnu, tuto evidenci vedly všechny subjekty, které organizují 
vzdělávací akce. Jedná se o kontrolní mechanismus, který by měl být spuštěn od 
příštího tříletého dotačního období. 

22.4.2016 – jednání s auditorem, vyžádání podkladů  

23.4.2016 – účast na jednání OO Bruntál 

24.4.2016 – účast na jednání OO Frýdek-Místek v Chlebovicích 

30.4.2016 – účast na oslavách 95. výročí hodonínské včelařské organizace a 
150. výročí včelařství na Moravě v Mikulčicích na Hodonínsku 

6.5.2016 – Nasavrky školení Google 



12.5.2016 – schůzka k projednání záměru České pojišťovny vytvořit produkt 
pojištění na ochranu proti úhynům včel na nemoci a nákazy. K tomuto tématu ve 
Včelařství č. 7/2016 vyšel článek a dotazník. 

14.5.2016 – přednáška Jasenná Zlín 

16.5.2016 – jednání Komise Svépomocného fondu 

17.5.2016 – projednání smluv s VÚVč. s.r.o. v souvislosti s granty NAZV  

18.5.2016 – účast na zahájení výstavy Natrura Viva v Lysé nad Labem 

19.5.2016 – účast na výstavě Natrura Viva, schůzky se zástupci státních orgánů, 
se zastupiteli a včelaři apod. 

20.5.2016 – účast na zahájení Zlaté Včely v Nasavrkách 

21.5.2016 – účast na včelařském dnu na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem 

22.5.2016 – účast na Včelařské pouti na svatý Hostýn, po skončení mše jsem 
absolvovala přednášku, 

26.5.2016 – projednání výsledného protokolu o kontrole dotace NNO 2015, 
odpoledne účast na projednání vnějšího připomínkového řízení k novele NV č. 
197/2005 Sb. – při tomto jednání ČSV navrhl změnu nařízení vzhledem 
k převisu nákladů a to zastropování vzdělávacích akcí organizátora na 1 za den. 
O tomto problému jsem psala ve Včelařství č. 7/2016.  

30.5.2016 – převzetí protokolu o ukončení kontroly dotace NNO za r. 2015 

31.5.2016 – založení nových účtů v bance pro účely dotací, účty v Poštovní 
spořitelně nám byly bankou zrušeny. 

3.6.2016 – účast spolu s tajemníkem na slavnostním zahájení pilotního projektu 
„V čely do věznic“ ve Věznici Jiřice. Článek o této události je obsahem 
Včelařství č. 7/2016. 

7.6.2016 – účast na jednání IT komise, zúčastnili se také zástupci MZe.  

21.6.2016 – jednání s představiteli Asociace profesionálních včelařů. Asociace 
po zvolení svého nového vedení měla zájem na schůzce s ČSV, svaz tuto snahu 
o spolupráci přivítal. Jednání trvalo téměř tři hodiny. Vzájemně se obě strany 
informovaly o problémech, které je trápí, a na jejichž řešení by byl zájem 



spolupracovat. Je třeba říci, že společných zájmů byla většina. V současné době 
probíhá příprava tezí společné spolupráce. 

23.6.2016 – účast na jednání Zemědělského výboru Parlamentu při projednání 
změny zákona o plemenářské péči 

24.6.2016 – účast na jednání na MZe – příprava změn zákona o rostlinolékařské 
péči a zákona o zemědělství 

25.6.2016 – účast na slavnostním vyřazení absolventů Středního odborného 
učiliště včelařského v Nasavrkách. 

26.6.2016 – účast na Českém medobraní v Ořechu, pro tuto akci je ČSV 
partnerem organizátora ZO Řeporyje 

28.6.2016 – účast na jednání SZIF – vyhodnocení pilotního sledování konání 
vzdělávacích akcí v měsíci květnu a z toho vyplývající další postupy nutné pro 
účinnou kontrolu konání a průběhu akcí 

29.6.2016 – jednání na Agrární komoře, odpoledne Valná hromada Včelpo, 
s.r.o. – informace současného stavu společnosti, schválení účetní závěrky za r. 
2015 

30.6.2016 – účast na jednání legislativní komise – příprava první části revize 
vnitřních předpisů svazu ke schválení Republikovým výborem 

1.7.2016 – účast na slavnostním zahájení IMYB v prostorách Parlamentu ČR za 
účasti místopředsedy Parlamentu Vojtěcha Filipa, zástupců MZe ČR a dalších 
státních orgánů a institucí. 

2.7.2016 – slavnostní zakončení IMYB, předání cen 

O tom, kde s kým a jak jsem jednala, píši nejen do Včelařství, ale také na náš 
web. Snažím se maximálně o to, aby informace proudily nejen k našim členům a 
funkcionářům, ale také k veřejnosti. Právě prostřednictvím našeho facebooku se 
to daří, když již dnes máme více než 3 tisíce fanoušků. 

Včelpo 

Shrnutí problému „Včelpo a zjištění ATB v medu“ jsem popsala v článku ve 
Včelařství č. 6/2016. Reakce na tento článek jsou obojí – jak souhlasné, tak 
nesouhlasné. Snažím se odpovídat. 



Co je nového: Pokuta 1,2 mil. Kč byla v odvolacím řízení SVS potvrzena. 
Společnost podala správní žalobu. Valná hromada povolila společnosti výkup 
medu od prvovýrobců, od drobných chovatelů. Od 27.6. je dle informace pana 
ředitele výkupní cena za kg 67 Kč. Proběhla valná hromada, která schválila 
účetní závěrku za r. 2015 a povolila prodej naskladněného dovezeného medu. 
Přeci jen jedná se o potravinu, i když trvanlivou, ale určitá expirace zde je. 
Společnost zpracovává a prodává i nadále naskladněný český med. Stále platí 
MVO, které ukládá Včelpu všechny šarže, než jdou do oběhu, nechat prověřit 
v laboratořích na přítomnost ATB. Vyšetřování v souvislosti s trestním 
oznámením stále probíhá. Dozorčí rada se sešla 2x, jinak problematika Včelpa je 
vždy bodem programu každého PRV. Zpracování ostatních produktů – vosku, 
mateří kašičky a propolisu běží bez omezení. O případu promluvil v pořadu 
„Med ve velkém“ na streamu Jídlo, s.r.o. ředitel společnosti Včelpo, s.r.o. 
Najdete je také na našem facebooku (umístěn též na našem webu 
www.vcelarstvi.cz ). Před cca třemi týdny byly odebrány KVS kontrolní vzorky 
medu z vráceného medu z Kauflandu, který nebyl přítomností ATB dotčen. 
Výsledky všech čtyř vzorků jsou negativní.   

Svépomocný fond 

Rest z r. 2015, kdy nebylo vyřešeno 74 žádostí, je již smazán. A nyní jsme 
v současnosti, kdy se žádosti likvidují průběžně, jak přijdou. 

Zápis organizačních jednotek do spolkového rejstříku 

Na přelomu roku bylo zapsáno 64 organizačních jednotek, nyní jsme již 
překročily polovinu, tj. více než 600 organizačních jednotek. 

Sekretariát 

O novém tajemníku Ing. Petru Šerákovi již víte, byl představen na březnovém 
zasedání RV a vyšel i článek ve Včelařství. V dubnu nastoupila též nová 
právnička Mgr. Martina Zborovská, která vystřídala Mgr. Yvonu Bartošovou, 
která ukončila pracovní poměr po vzájemné dohodě. Pracovní smlouva vypršela 
paní Aleně Kumštátové z oddělení redakce, panu Ing, Vojtěchovi Kružíkovi, 
pracovníkovi odborného oddělení. Paní Jana Sumková, sekretářka požádala o 
ukončení pracovní smlouvy dohodou k 31.7.2016. Do redakce byl přijat na 
poloviční úvazek ing. Petr Fous, který má na starosti inzerci, jubilea, korektury 
časopisu. Změn je, jak vidíte, poměrně dost, ale byly potřebné. 



Vážení přátelé, podala jsem vám stručnou informaci o činnosti za uplynulé 
období ve vztahu ke státním orgánům, informovala jsem Vás o stavu na 
sekretariátu a i o stavu kauzy Včelpo.  

Činím tak touto formou – zaslání informace na Vaše e-mailové adresy, abyste 
mohli informovat členskou základnu ve vašich okresech.  

2.7.2016 

Přeji všem hezké léto. 

 

Mgr. Jarmila Machová 
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s. 

 


