ŽÁDOST
o příspěvek ze Svépomocného fondu Českého svazu včelařů, z. s.
Jméno a příjmení žadatele
Adresa včetně PSČ
Telefon

E-mailová adresa

Datum narození

Člen ZO ČSV

Číslo účtu, na který chcete
zaslat příspěvek

Označení stanoviště
včelstev, kde došlo ke
škodě

Datum zjištění škody

Místo škody
je v obvodu ZO

Registrační číslo chovatele

Registrační číslo
stanoviště včelstev, kde
došlo ke škodě

Předpokládaná výše škody .............................

Kč

Oznámení o vzniku škody (telefonicky, e-mailem, doporučený dopis)

ČÁSTKA

Do 20 tis. Kč

Nad 20 tis. Kč

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Základní organizace

ZO
OO
Sekretariát RV

DATUM

ZPŮSOB OZNÁMENÍ
(tel.,email, doporučený dopis)

Dne

Dne
Dne
Dne

Popis, rozsah a příčina škody (doloženo fotodokumentací):
a) vznik a příčina škody (odcizení, požár, živelná událost):

b) škoda způsobená na včelstvech (počet včelstev a rozsah poškození rámků):

c) škoda na úlech (počet, typ, stáří, opotřebení, rámková míra):

d) škoda na včelínech, kočovných vozech, pracovnách (popis, stáří, použitý materiál,opotřebení apod.):
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e) další škody (např. včelařské pomůcky, klobouk, rukavice, rojáček...)

Osoba odpovědná za vznik škody
byla

nebyla zjištěna

Škodu jsem oznámil
Policii ČR dne

Potvrzení Policie ČR o oznámení vzniku škody zásahem třetí osoby a usnesení o výsledku šetření:

Žadatel předkládá vždy, je-li předpokládaná výše škody vyšší než 1 500 Kč (protokol o oznámení + usnesení o výsledku šetření trestného činu či
přestupku).

Potvrzení hasičského záchranného sboru o příčině požáru:
(Není zapotřebí, vznikl-li požár zaviněním poškozeného žadatele.)

Poučení:
Bude-li osoba odpovědná za škodu zjištěna podle § 4 odst. 1 písm. a) věty druhé statutu SF, je třeba se obrátit o náhradu škody na ni, případně na jejího
zákonného zástupce. Šetří-li případ Policie ČR, je nutné připojit se k trestnímu stíhání pachatele. Jestliže v průběhu vyřizování žádosti (tj. před vyplacením
příspěvku) bude odpovědná osoba zjištěna, je žadatel povinen podle § 5 odst. 2 písm. h) věty druhé a písm. l) statutu SF tuto skutečnost neprodleně
oznámit sekretariátu ČSV (písemně doporučeným dopisem nebo e - mailem). Zatajeni tohoto faktu a v této souvislosti přijeti finanční částky (příspěvek)
bude považováno za bezdůvodné obohacení a porušení povinnosti člena ČSV dle článku 8 Stanov ČSV, což může mít za následek i vyloučení z ČSV.
Obdobně toto platí i v případě zatajení zjištění pachatele po přijetí příspěvku (případně nevrácení částky vyplaceného příspěvku), pokud byla žadateli
náhrada škody odpovědnou osobou vyplacena [viz § 5 odst. 2 písm. i) statutu SF].

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje vylíčil podle pravdy, seznámil jsem se s ustanoveními statutu svépomocného fondu a
souhlasím s nimi. Jsem si vědom následků jejich nedodržení.
Žádost je třeba doručit na sekretariát RV ČSV, z.s., do 6 měsíců od zjištění škody. Proti rozhodnutí o přiznání
příspěvku se může žadatel odvolat ke komisi Svépomocného fondu, a to do 30 dnů od odeslání rozhodnutí.
Dne: .............. 20....

……………………………………………
podpis žadatele

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

-)

Český svaz včelařů, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1,
zastoupený předsedou a tajemníkem,
uzavírá s žadatelem tuto
smlouvu o postoupení pohledávky:
Žadatel o příspěvek ze Svépomocného fondu ČSV postupuje tímto svou pohledávku Českému svazu včelařů, a to ve výši odpovídající
vyplacenému příspěvku. Je-li známa osoba odpovědná za škodu, je žadatel povinen neprodleně této osobě písemně oznámit postoupení
pohledávky. Dále je žadatel povinen neprodleně po zjištění osoby odpovědné za škodu tuto skutečnost oznámit ČSV, předat mu všechny doklady
a poskytnout veškeré informace, jež se postoupené pohledávky týkají. Nesplní-li žadatel některou z uvedených povinností, zavazuje se vrátit ČSV
již vyplacený příspěvek ze SF. V případě, že odpovědná osoba vyplatí žadateli náhradu způsobené škody, na kterou byl žadateli již příspěvek ze SF
vyplacen, je žadatel povinen bez zbytečného odkladu zaslat na adresu ČSV tuto částku náhrady škody, maximálně do výše poskytnutého
příspěvku Žadatel si je vědom, že nesplnění některé z uvedených povinností může být považováno za porušení povinnosti člena ČSV dle článku 8
Stanov ČSV, což může mít za následek i vyloučení z řad ČSV. Český svaz včelařů souhlasí s nástupem na místo původního věřitele (žadatele o
příspěvek). Smluvní strany jsou si vědomy toho, že postoupením pohledávky přechází na ČSV nejen pohledávka, ale i její příslušenství a veškerá
práva s ní spojená.

Dne ...................... 20....

n)

…………………………………………….
podpisy předsedy a tajemníka ČSV

……………………………………………
podpis žadatele

týká se jen žadatelů, jimž byla způsobena škoda na včelařském majetku třetí osobou.
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Vyplní ZO ČSV (eventuálně společně s OO ČSV v případech uvedených v příslušných ustanoveních statutu SF).
Rozsah a příčina škody:
(Uveďte škody na včelstvech, úlech s příslušenstvím, kočovných vozech, včelínech, pracovnách, příp. další škody.)

Dva funkcionáři výboru ZO, v jejímž obvodu ke škodě došlo, potvrzují, že škodu žadatele ověřili
dne ............... 20....
Jména a adresy ověřovatelů škody ZO, v jejímž obvodě ke škodě došlo:
1.
Funkce v ZO:

Podpis:

Funkce v ZO:

Podpis:

2.

ZO ČSV potvrzuje, že žadatel je členem ČSV a
že na rok 20..... zaplatil členský příspěvek z ...........

včelstev a že v době poškození měl ........... včelstev.

……………………………………………….

Dne: .............. 20.....

podpis předsedy a jednatele + razítko ZO

Následující údaje vyplní jen ta ZO, v jejímž obvodě se škoda stala žadateli, který má u ní registrována svá
včelstva, případně umístěn jiný včelařský majetek.
ZO ČSV .........................................................................................
potvrzuje, že žadatel k datu zjištění škody má u ní registrována včelstva v počtu ............ks.

Dne: ............... 20....
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Vyplní okresní organizace ČSV v případě škod přesahujících 20 000 Kč.
Vyjádření komise OO ČSV, která případ přešetřila na místě samém.

Jména, příjmení a adresy členů komise OO ČSV, jejich funkce a podpisy:
1.
Funkce v OO:

Podpis:

Funkce v OO:

Podpis:

Funkce v OO:

Podpis:

2.

3.

Dne: ............. 20.....
……………………………………………
podpis předsedy a jednatele + razítko OO
Místo pro případná doplnění žádosti:
(V případě nedostatku místa, např. z důvodu rozsáhlých škod na majetku, přiložte k žádosti další stránku.)

*)

nehodící se škrtněte
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