
Dobrý večer, odpovědi jsem připojila k Vašim otázkám. S pozdravem 
Mgr. Jarmila Machová 

 
Dobrý den, paní předsedkyně, 
 
připravuji článek o Včelpu a mám na Vás několik dotazů. Odpovědi potřebuji do zítřejšího 
odpoledne. 
 
1) Pan ředitel Margaritopoulos řekl, že ukrajinský med, kterým Včelpo pančovalo český, 
vykupoval od firmy Mila, kde je jednatelem jistý Gulmagomed Kazimagomedov. A tento 
člověk je společníkem firmy Apiproduct, v níž je společníkem i člen ČSV RNDr. Václav 
Švamberk, bývalý předseda ČSV. Jak se k tomuto faktu stavíte? 
 
Je to pro mě nová informace. Požádám pana Dr. Švamberka o vysvětlení.  
 
2) Proč RV ČSV nechce analyzovat smlouvy s ostatními dodaveteli Včelpa? 
 
O tomto návrhu se hlasovalo na březnovém zasedání RV. Návrh nebyl přijat. Proč, to nevím. 
Každý má právo nějakým způsobem hlasovat a nemusí své rozhodnutí zdůvodňovat.  
 
3) Dle výsledků hlasování z březnového zasedání RV a ÚV ČSV je vidno, že členové nechtějí 
vědět, proč ke krizi ve Včelpu došlo. Proč? Nepodivujete se nad tím? 
 
Tvrzení, že členové RV nechtějí vědět, proč ke krizi ve Včelpu došlo, je nepravdivé a 
zavádějící. Již v listopadu minulého roku byla právě pro tyto účely vytvořena odborná 
komise, která předložila RV podrobnou zprávu o svých zjištěních. Návrh k hlasování zněl - 
průběžně zjišťovat,  co bylo skutečnou příčinou krize ve Včelpu. Jestliže se stavem ve Včelpu 
a příčinami vzniku kauzy zabývala odborná komise, která předložila podrobnou zprávu o 
svých zjištěních a současně bylo podáno trestní oznámení, pak se podle mého tento návrh 
jevil jako nadbytečný.  
 
4) Na zasedání RV ČSV byla připomínka, že na prosincovém Sjezdu se odhlasoval hloubkový 
audit včetně účetního auditu ve Včelpu, což nebylo splněno. RV pouze přijal technologický 
audit, neodsouhlasil účetní. Proč se neplní to, co se schválilo na Sjezdu? Proč se hloubkový 
audit na březnovém zasedání neodsouhlasil? 
 
Máte nepřesné informace. Ano X. sjezd ČSV uložil RV provést hloubkový audit ve 
společnosti s termínem zahájení do 31.1.2016. O účetním auditu se na sjezdu nejednalo, když 
ten pravidelně každý rok ve společnosti probíhá. Nikdo ale nevěděl, co se hloubkovým 
auditem myslí. Neexistuje definice hloubkového auditu. Pokud ve společnosti probíhá účetní 
audit (a ten za r. 2015 proběhl), tak logicky záměrem delegátů sjezdu bylo provést audit 
provozu, systému HACAP apod., což odpovídá technologickému auditu. Odborné složení 
komise pro Včelpo zaručovalo, že tento audit je komise schopna  provést kvalitně a zadarmo. 
    
 
5) Je ošetřeno smlouvou, že v areálu Včelpa působí firma Holma, jejímž společníkem a 
ředitelem je pan Margaritopoulos? Jak to, že ředitel působí v jiné firmě se stejným účelem 
podnikání? Prověřujete to? 
 



V této souvislosti březnový RV přijal usnesení analyzovat výhodnost smluv s firmami v 
areálu Včelpa, včetně firmy ředitele, takže ano, prověřujeme to.  
 
6) Proč neodvoláte a nepodáte trestní oznámení na ředitele Včelpa? Špatně vykonával funkci 
ředitele, koncem prosince se přiznal k pančování českého medu, nebylo to omylem. Je to v 
prosincovém zápisu, v březnovém zase tvrdí, že šlo o omyl... 
 
V lednu 2016 bylo podáno v souvislosti s kauzou Včelpo trestní oznámení na neznámého 
pachatele. V otázce si i odpovídáte - ano v prosinci přiznal, pak to popřel. Nebylo by proto 
dobré omezovat se v trestním oznámení jen na konkrétní osobu. Co se týče odvolání pana 
ředitele, i tento návrh padl, ale nebyl přijat.  
 
7) Existuje nějaký dokument, kde vedení ČSV schvaluje Včelpu nákup medu mimo země 
EU?  
 
Neexistuje, alespoň jsme jej nedohledali. Ale podle svědectví tehdejších členů RV a i 
tehdejšího vedení svazu ústně tento dovoz medu byl povolen.  
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