
ZÁSADY 
PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 

ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV 
PŘI VZNIKU ŠKOD 

NA VČELAŘSKÉM MAJETKU 
ČLENŮ ČSV 

 
1) Příspěvek se poskytuje v rozsahu daném Statutem SF.  

 
2) Příspěvek na škodu na včelařských potřebách a zásobách se řídí nezbytnou potřebou a 

počtem včelstev, na které má žadatel uhrazen členský příspěvek v době, kdy došlo ke škodní 
události. Výše příspěvku se určí v návaznosti na skutečně vzniklou škodu, která byla ověřena 
a potvrzena funkcionáři ČSV. 

 
3) Škodu vzniklou na rezervních potřebách a zásobách lze uznat pro jedno včelstvo maximálně 

do výše: 1 kg medu; 3 kg cukru; 0,5 kg mezistěn; 0,5 kg vosku; 15 ks souší, 1 ks 
nástavku r.m. vyšší než 20 cm, 2 ks nástavku r.m. nižší než 20 cm, pro každá 3 
včelstva maximálně do výše:1 ks víko, 1 ks dno, 1 ks plemenáč.  
 

4) Příspěvek se neposkytuje: 
 

a) na včelařskou literaturu a veškerý včelařský propagační materiál; 
 

b) na včelařské nářadí a potřeby zanedbatelné hodnoty = pořizovací cena se pohybuje 
kolem 100 Kč, tj. např. čísla na úly, nosiče rámků, čísla a barvy na matky, chovné a 
zasílací klícky, umělé mateří misky apod.; 

 
c) na cenu práce, která byla vynaložena při uvádění poškozeného majetku do původního 

stavu; 
 

d) na majetek, který svým účelem a používáním není určen výhradně ke včelařské 
činnosti, tj. zejména kuchyňské zařízení včetně kamen a vařičů (s výjimkou 1 ks 
přenosného vařiče s příslušenstvím), televizory, rozhlasové přijímače, dopravní 
prostředky, potřeby k osobní hygieně, pomocná nářadí při přesunu včelstev (s výjimkou 
1 ks zvedáku), kompresory, dále pak nábytek, stavební materiál, truhlářské nebo jiné 
nářadí (kromě základního vybavení pro práci včelaře), šatstvo, finanční hotovost; 

 
e) na náklady na dopravu, vydané v souvislosti s přivoláním policie nebo hasičů, stejně 

tak náklady na pořízení fotodokumentace; 
 

f) na odměnu znalci, kterého o znalecký posudek požádal poškozený, a na poplatky za 
vyšetření vzorků včel, nestanoví-li statut SF jinak. 
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CENÍK 
 
 
Příspěvek na úly: 

 
Prokáže-li poškozený účetním dokladem před vydáním rozhodnutí o příspěvku nákup nového 
nástavkového úlu, kterým nahradil zničený nebo odcizený úl, obdrží ze SF příspěvek ve výši 
ceny úlu max. 2 500 Kč. Nepředloží-li účetní doklad o následném nákupu za zničený nebo 
odcizený úl (viz výše), obdrží paušální částku 800 Kč. Obdobně toto platí i pro vyjmenované 
součásti úlů, plemenáč, oplodňáček a rojáček. 

 
 

 bez dokladu s dokladem 
úl 800 Kč max. 2 500 Kč 
nástavek 150 Kč max. 450 Kč 
polonástavek 150 Kč max. 450 Kč 
dno 150 Kč max. 450 Kč 
víko s krmítkem 
víko bez krmítka 

150 Kč 
100 Kč 

max. 450 Kč 
max. 300 Kč 

plemenáč 300 Kč max. 400 Kč 
oplodňáček 300 Kč max. 400 Kč 
rojáček 300 Kč max. 400 Kč 

 
Mřížky, uteplivky a krmítka jsou součástí úlů započítané v ceně úlu. Z tohoto důvodu se 
zvlášť neplatí. V případě odcizení, poškození nebo zničení části úlu se příspěvek úměrně 
sníží. 

 
 
Příspěvek na včelařské pomůcky a potřeby: 

 
klobouk se závojem        190 Kč 
odvíčkovací talíř        590 Kč 
kukla včelařská        250 Kč 
hliníková konev na med            250 Kč 
ostatní obaly na med o objemu nad 30 kg     150 Kč 
obaly na med o objemu méně než 30 kg     100 Kč 
rukavice včelařské        190 Kč 
včelařská kombinéza        850 Kč  
včelařská blůza         500 Kč  
kleště na rámky (kované)       350 Kč 
kuřák          330 Kč 
děrovač rámků         310 Kč 
zatavovač rámků mechanický       170 Kč 
smyk kulatý              310 Kč 

rojochyt         330 Kč 
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odvíčkovací souprava        650 Kč 
medomet 4rámkový                8 000 Kč 
vícerámkový medomet              10 000 Kč 
medomet 3rámkový                6 000 Kč  

el. pohon k medometu                 4 500 Kč 
ruční pohon k medometu               2 000 Kč 
forma na rámky        180 Kč 
přelarvovací lupa        170 Kč 
vařák na vosk                 2 100 Kč 
nádoba pod medomet        390 Kč 
vyvíječ aerosolu                2 520 Kč 
kompresor k vyvíječi aerosolu              10 000 Kč 

síto stojánkové         500 Kč 
napínák drátku         220 Kč 
odvíčkovací vidlička        180 Kč 

váha úlová hydromech.       550 Kč 

váha úlová mechanická               2 000 Kč 
zatavovač el.         850 Kč 
přenosný vařič vč. přísl. (PB bomba 2 kg)             1 500 Kč 
sluneční tavidlo                1 000 Kč 
kolečko na převážení plástů, úlů              1 000 Kč 
rozpěrák         110 Kč 
ometač včel                 8 000 Kč 

 

 
Ceny včelstev: 

 
 

a) zimní období (1.10. – 20.3.): 
    včelstvo včetně zásob a plástů              1 800 Kč 
    jen včely             750 Kč 
    zásoby a plásty           800 Kč 
    plod             100 Kč 
    matka            150 Kč 
 

b) jarní období (21.3. – 15.5.) 
    včelstvo včetně zásob a plástů              2 400 Kč 
    jen včely                 1 000 Kč 
    zásoby a plásty                1 000 Kč 
    plod             250 Kč 
    matka            150 Kč 
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c) letní období (16.5. – 31.7.) 
včelstvo včetně zásob a plástů              3 000 Kč 
jen včely                 1 300 Kč 
zásoby a plásty                1 300 Kč 
plod              250 Kč 
matka             150 Kč 
 

d) podzimní období (1.8. – 30.9.) 
včelstvo včetně zásob a plástů               2 000 Kč 
jen včely             800 Kč 
zásoby a plásty          800 Kč 
plod            250 Kč 
matka            150 Kč 

 
 
Provozní materiál: 

 

1 kg vytočeného medu                      70 Kč 
1 kg cukru            18 Kč 
1 kg vytaveného vosku                    150 Kč  
1 ks souše                      30 Kč 
1 kg mezistěn               250 Kč 
1 ks mezistěny s rámkem          20 Kč 
1 ks rámkový přířez           10 Kč 

 
 
 
Drobné nářadí – základní vybavení včelaře: 

 
Pilka                     150 Kč 
Sekyrka                    250 Kč 
Kleště          150 Kč 
Kladívko         150 Kč  
Nůž          125 Kč 
Kosa                400 Kč 

 

 
Příspěvek na škody vzniklé na kočovných vozech: 

 
Oj                 1 100 Kč  
kolo (vč. šroubů, disku, duše, pláště)             3 200 Kč  
1 m2 IPA           60 Kč 
1 m2 AL         210 Kč 
1 m2 ost. (vč. pozink.)        125 Kč 
koncová světla         450 Kč  
el. instalace                 1 000 Kč 
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vzduchotechnika                3 200 Kč 
kompletní podvozek              11 000 Kč 
nosná konstrukce                5 000 Kč 
zvedák                  1 000 Kč 
úlová baterie v koč. voze 1 úl       700 Kč 
žebřík A                 1 000 Kč 
žebřík jednoduchý        800 Kč 

 
 
 
 

Příspěvek na škody vzniklé vniknutím neznámého pachatele: 
 

visací zámek         110 Kč 
dozický zámek         170 Kč  
vložka FAB         260 Kč 
1 m2 skla na rozbité okenní tabule      350 Kč 
vstupní dveře               do 800 Kč 

 
 
Příspěvek na škody vzniklé na včelínech, kočovných vozech a pracovnách: 
 
Výše škod se posuzuje v závislosti na ploše, kvalitě materiálu a stáří, způsobu provedení a 
počtu zazimovaných včelstev. Ustanovení § 4 odst. 4 písm. c) statutu SF ČSV zůstává 
nedotčeno.  
 
Tyto zásady byly schváleny RV na jednání 20.11.2016 s účinností od 1.1.2017. 
 


