STATUT
SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV, z. s.
§1
Úvodní ustanovení
Jedním z cílů Českého svazu včelařů, z.s. (dále jen ČSV nebo svaz) je vytvářet účelové fondy
pro zabezpečení činnosti svazu a jeho členů. Proto svaz zřídil na základě stanov tento zvláštní
účelový svépomocný fond (dále jen SF nebo fond).
§2
Účel fondu
1.

Hlavním účelem SF je ochrana členů a jejich včelařského majetku při chovu včel a
činnostech s ním souvisejících (dále jen včelařská činnost). Plnění tohoto cíle je
zabezpečováno poskytováním příspěvků ze SF členům v případech uvedených v § 4.

2.

Z fondu mohou být hrazeny též náklady vynaložené na zjišťování nebo ověřování příčin a
rozsahu škod (znalečné, školení soudních znalců, náhrady cestovních výdajů, refundace
mezd apod.), včetně mzdových a dalších nákladů spojených s vedením fondu.

3.

Z fondu se též hradí pojistné vyplývající z pojistné smlouvy, kterou ČSV uzavřel pro
případ úrazů členů svazu utrpěných při včelařské činnosti.

4.

RV ČSV může rozhodnout o dílčím použití prostředků fondu i k jiným účelům, zejména
ve prospěch zkvalitnění chovu včel a předcházení vzniku škod.
§3
Zdroje fondu

1.

Základním zdrojem fondu je podíl členských příspěvků, který je převáděn do fondu ve
výši stanovené republikovým výborem. Rozhodným dnem pro příděl do fondu je 31. 3.

2.

Republikový výbor může rozhodnout o dotování fondu z dalších zdrojů hospodaření a
rozpočtu svazu.
§4
Poskytování příspěvku z fondu

1. Příspěvky z fondu (dále jen příspěvek) se poskytují ke zmírnění, popř. k úhradě škod a
nákladů v těchto případech:
a) při poškození, zničení nebo odcizení včelstev a jejich částí, včelařských zásob a
potřeb, zařízení a staveb sloužících ke včelařské činnosti, pokud jsou tyto věci ve
vlastnictví (popř. spoluvlastnictví) člena a došlo-li ke škodě ohněm, bleskem, vichřicí,
povodní, krupobitím, pádem předmětů, krádeží vloupáním, krádeží volně umístěných
úlů, plemenáčů i oplodňáčků osazených včelami (popř. při vzniku škody jiným
zásahem cizí osoby s úmyslem způsobit škodu) a při dopravních nehodách. Pokud bude
zjištěna odpovědná osoba za způsobenou škodu na včelařském majetku člena před podáním
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žádosti nebo v průběhu vyřizování žádosti, poskytne se příspěvek za podmínky současného
uzavření smlouvy o postoupení pohledávky s ČSV jen v případě, že poškozený nedosáhne při
využití všech právních prostředků, případně za právní pomoci ČSV, úhrady této škody právní
cestou do jednoho roku od vzniku škody. Ustanovení o lhůtách pro uplatnění příspěvku podle
§ 4 odst. 5 a § 5 odst. 2 písm. i) statutu SF zůstává nedotčeno;

b) k úhradě škody, kterou je člen povinen uhradit podle pravomocného rozsudku soudu
třetím osobám proto, že ji způsobil při včelařské činnosti;
c) k úhradě soudních nákladů, které je člen povinen uhradit podle pravomocného
rozhodnutí soudu ve sporu proti němu nebo jím vedeném, pokud svaz převzal právní
zastupování nebo pomoc;
d) k úhradě škod na věcech vzniklých při akcích pořádaných svazem (popř. jeho
organizačními jednotkami) po projednání s předsednictvem RV ČSV;
e) kdy o poskytnutí příspěvku rozhodla komise SF podle § 5 odst. 6;
2. Příspěvky se neposkytují ke zmírnění, popř. úhradě škod:
a) způsobených zvěří, ptáky, škůdci a domácími zvířaty, nemocemi a nákazami včel a
včelího plodu;
b) vzniklých v důsledku použití přípravků na ošetřování porostů;
c) při použití výbušnin, těžbou dřeva apod. v blízkosti stanovišť včelstev podle platných
směrnic;
d) vzniklých při dopravní nehodě na dopravním prostředku;
e) způsobených manželovi, příbuznému v řadě přímé nebo osobě, se kterou člen žije ve
společné domácnosti;
f) při nařízené likvidaci včel podle obecně závazných právních předpisů;
g) vzniklých při ošetřování včelstev podle veterinárních předpisů a opatření;
h) vzniklých na stanovišti, kde má včelstva umístěna i chovatel, který není členem svazu, a
jejich hospodářství není jednoznačně odděleno,
i) nesplní-li člen povinnost řádně uhradit členský příspěvek na zazimovaná včelstva dle
směrnice o členských příspěvcích,
j) nesplní-li člen povinnost registrace včelstev podle stanov nebo povinnosti stanovené v §
5;

k) nesplní-li člen povinnost zaslat podle veterinárních předpisů a podle statutu SF vzorky
na vyšetření při úhynu nebo nadměrném zeslabení včelstev;
l) vznikla-li škoda v období do 30 dnů ode dne zaevidování nového člena a počtu jeho
včelstev v centrální evidenci a zaplacení členského příspěvku do rozpočtu RV ČSV,
stejně tak vznikla-li škoda v období do 30 dní po zaevidování navýšeného počtu
2

včelstev dle směrnice ČSV o členských příspěvcích;po zániku členství ve svazu;
m) způsobených členem úmyslně;
n) jiných nebo dalších (např. ušlém zisku);
o) při úrazu člena, případně jeho úmrtí při včelařské činnosti.
3. Pozastavení výplaty příspěvků
Výplata příspěvku ze SF se členovi pozastavuje na dobu, kdy je jeho základní organizace v
prodlení s odvodem členských příspěvků ČSV, včetně případného penále.
4. Rozsah poskytování příspěvků
a) Příspěvky ke zmírnění vzniklých škod, popř. k úhradě nákladů (dále jen škoda) jsou
poskytovány podle zdrojů a stavu fondu a podle Zásad pro poskytování příspěvků ze
SF ČSV, maximálně do výše skutečné škody.
b) Při škodné události se celkový příspěvek na zmírnění škody vzniklé na včelařském
majetku včetně zařízení dle následujícího písm. c) nebo na cizím majetku nebo osobě
poskytuje maximálně do výše 4 000 Kč na jedno včelstvo, v závislosti na počtu
včelstev, na které má člen zaplaceny členské příspěvky. Má-li poškozený během roku
více škod, součet příspěvků nesmí překročit maximální výši dle tohoto ustanovení.
Příspěvek nelze přiznat na včelstva, na která nebyl řádně zaplacen členský příspěvek.
c) Při škodné události vzniklé na včelíně, kočovném zařízení nebo pracovně se příspěvek
ke zmírnění škody na těchto zařízeních poskytuje v závislosti na počtu včelstev v nich
umístěných, nebo pokud se jedná o pracovnu, podle počtu včelstev, pro které pracovna
sloužila, maximálně do výše 2 000 Kč na jedno včelstvo.
d) Při poskytování příspěvku na zmírnění škody vzniklé na včelařských zásobách a
pomůckách se přihlíží k jejich úměrnému potřebnému množství a rozsahu včelařského
provozu.
e) Způsobil-li nebo usnadnil-li člen vznik škody svojí nedbalostí (požárem, porušením
veterinárních předpisů a opatření, nezajištěním majetku apod.) bude vypočtený
příspěvek krácen o 50 procent a při opakovaném nebo závažném způsobení nebo
usnadnění vzniku škody z nedbalosti nemusí být příspěvek vůbec poskytnut.
f) Příspěvek může být poměrně snížen nebo nepřiznán vůbec, nevytvořil-li člen
podmínky k zamezení opětovnému vzniku škody.
g) V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje v souvislosti s podáním žádosti, ztrácí
nárok na výplatu příspěvku ze SF. Toto jednání se považuje za porušení členské
povinnosti zvlášť závažným způsobem a může být přikročeno k vyloučení člena z
ČSV.
5. Lhůty pro uplatnění příspěvku
a) Příspěvek se při splnění dalších podmínek poskytne, uplatní-li poškozený člen žádost
do šesti měsíců ode dne zjištění škody.
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b) Příspěvek se poskytne, uplatní-li poškozený člen žádost ve lhůtě do jednoho roku od
vzniku škody.
6. Oceňování včelařského majetku
Oceňování včelařského majetku se řídí prováděcím předpisem, který určuje bližší kritéria a
podmínky k oceňování včelařského majetku a zásad pro poskytování příspěvků ze SF a
tvoří přílohu Statutu SF.
§5
Procesní ustanovení
a další předpoklady nebo podmínky
pro poskytování příspěvků
1. Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti člena, která musí být řádně

odůvodněna a doložena. Žádost se podává na formuláři, který vydal RV ČSV. Tento formulář je k
dispozici na sekretariátu RV ČSV a na webových stránkách svazu. Žadateli jej může též zajistit
příslušná základní organizace.

2. Člen, který žádá o příspěvek, je povinen:
a) ohlásit neprodleně po zjištění vzniku škody, na kterou se vztahuje SF a k jejímuž
zmírnění bude žádat příspěvek, tuto skutečnost základní organizaci (dále jen ZO
ČSV), ve které je veden v členské evidenci. Tato povinnost se týká též oznámení
škody nebo nákladů, které je člen povinen hradit cizím osobám (dále jen škoda);
b) sepsat bez zbytečného odkladu žádost o poskytnutí příspěvku, v případě škody na jeho
včelařském majetku na formuláři vydaném svazem a tuto žádost předat příslušné ZO
ČSV. V žádosti člen popíše konkrétně, k jaké škodě došlo, jaký je její rozsah, kdy k ní
došlo, popř. kdy její vznik zjistil, a též – pokud je mu známo – jak ke škodě došlo,
přiloží též fotodokumentaci škody. V popisu zničených nebo poškozených, popř.
odcizených věcí uvede zejména druh věcí, rok jejich zprovoznění nebo stáří,
konstrukci, způsob zhotovení nebo pořízení, u včelařských zásob jejich množství. V
popisu včelstev uvede zejména jejich sílu a stav ve vztahu k období, kdy ke škodě
došlo a rozsah škody, a doloží kopii aktuálního Hlášení počtu včelstev a umístění
stanovišť k 1. září kalendářního roku podaného pověřené osobě k vedení evidence
včelstev dle plemenářského zákona, které předcházelo vzniku škody;
c) oznámit neprodleně vznik škody hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje,
pokud škoda vznikla požárem, a vyžádat si o tom potvrzení a zprávu o příčině požáru;
d) oznámit neprodleně vznik škody na včelařském majetku způsobené neznámým
pachatelem, jejíž předpokládaná výše bude vyšší než 1 500 Kč, příslušnému orgánu
policie, vyžádat si zaslání usnesení policie o výsledku vyšetřování, případně jiné
informace o výsledku vyšetřování, usnesení policie přiložit k žádosti, potvrzení o
výsledku šetření lze vyznačit i v příslušné kolonce žádosti;
e) oznámit vznik škody a její předpokládanou výši nejpozději první pracovní den po
jejím zjištění (telefonicky, emailovou poštou, osobně) příslušné OO ČSV a
sekretariátu RV ČSV, je-li předpoklad, že skutečná škoda přesáhne 20 000 Kč.

Komise SF rozhodne o prověření vzniklé škody, pokud předpokládaná výše je přes 100 000
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Kč. Telefonická oznámení je třeba neprodleně písemně potvrdit doporučeným dopisem nebo
e-mailovou poštou, Při nedodržení povinnosti řádného oznámení bude vypočtený příspěvek
poskytnut maximálně ve výši 20 000 Kč, respektive 100 000 Kč;

f) oznámit neprodleně škodu také ZO ČSV, v jejímž obvodu byla registrována včelstva
na stálém stanovišti, pokud škoda vznikla na tomto stanovišti;
g) poskytnout orgánům a funkcionářům, kteří se účastní šetření příčin a rozsahu škody
potřebnou součinnost a zajistit existující předměty, popř. důkazy o příčinách a rozsahu
škody. V této souvislosti měnit stav věcí před ověřením škod přísl. orgánem svazu jen
pokud je to nezbytné pro zamezení vzniku případně větší nebo další škody;
h) uzavřít s ČSV smlouvu o postoupení pohledávky u škod způsobených třetí osobou
neznámou ke dni podání žádosti. Smlouva o postoupení pohledávky je součástí žádosti
o příspěvek ze SF. Žadatel je povinen, dozví-li se o zjištění osoby odpovědné za vznik
škody, neprodleně písemně oznámit svazu tuto skutečnost;
i) vrátit svazu vyplacený příspěvek, pokud mu bude kdykoli později škoda uhrazena
osobou, která za ni odpovídá, a to ve výši této úhrady, maximálně do výše
vyplaceného příspěvku;
j) zaslat bez zbytečného odkladu nejpozději do šesti měsíců od zjištění škody
sekretariátu RV ČSV řádně vyplněnou, ověřenou a potvrzenou žádost o příspěvek a
připojit k ní požadované doklady;
k) zaslat bez zbytečného odkladu v případě škody spočívající v zeslabení nebo úhynu
včelstev vzorky včel a plástů do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad
Vltavou nebo do příslušného státního veterinárního ústavu k vyšetření na nemoci včel
a včelího plodu. Výsledek vyšetření se připojí jako příloha k žádosti o příspěvek ze
SF. Případné náklady vyšetření hradí svaz jen v případě, že výsledek vyšetření
prokáže, že včely uhynuly následkem zásahu neznámého pachatele. Ustanovení § 4
odst. 2 písm. b) tím není dotčeno.
l) v případě, že v době podání žádosti či v průběhu jejího vyřizování byl pachatel znám
nebo zjištěn – tedy před výplatou příspěvku [viz § 4 odst. 1 písm. a) věta druhá],
informovat o této skutečnosti v žádosti; případně byla-li žádost již podána, neprodleně
informovat písemně nebo elektronicky sekretariát RV ČSV.
m) nahradit svazu škody, které mu vznikly v důsledku nesplnění povinností podle písm.
h), i) a l) a uvedením nepravdivých údajů, pokud takové žadatel ve své žádosti uvedl.
3. Základní organizace ČSV
Základní organizace, ve které je člen veden v členské evidenci a které oznámil vznik
škody s tím, že bude žádat o příspěvek:
a) poskytne žadateli součinnost při vyplnění formuláře „Žádost o příspěvek ze
Svépomocného fondu ČSV“;
b) ověří, zda člen splnil další povinnosti a podmínky (zejména oznamovací povinnost),
popř. jej o nich poučí, nebo mu pomůže je splnit;
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c) pověří nejméně dva členy-funkcionáře ZO ČSV (zpravidla příslušného včelařského
důvěrníka a členy výboru) neprodleným ověřením rozsahu a zjevných příčin škody na
místě jejího vzniku;
d) zajistí operativně doplnění žádosti o posouzení rozsahu a příčin škody a potvrzením o
jejím ověření ZO a pověřenými členy nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti o
příspěvek ze SF;
e) postupuje při ověřování škody, jejíž předpokládaná výše bude vyšší než 20 000 Kč v
součinnosti s OO ČSV;
f) vyjádří v žádosti, zda je žadatel členem ČSV, kolik včelstev přihlásil k zazimování,
tzn. na kolik včelstev má zaplaceny členské příspěvky, kolik včelstev skutečně měl
celkem v době vzniku škody;
g) došlo-li k ohlášené škodě na stálém stanovišti včelstev v obvodu registrující ZO,
zajistí splnění procesních ustanovení bodu 3 obdobně tato ZO;
h) nahradí svazu škodu, která mu vznikla na základě nepravdivých údajů, pokud takové
ZO v žádosti uvedla.
4. Okresní organizace
a) zajistí po oznámení škody, jež bude podle předpokladu vyšší než 20 000 Kč,
ustanovení 2 - 3členné komise, která v součinnosti s příslušnou ZO prošetří rozsah a
zjevné příčiny škody na místě jejího vzniku;
b) zaznamená a potvrdí společně s ustanovenou komisí do žádosti zjištěné nebo ověřené
skutečnosti týkající se rozsahu a příčin škody.
c) nahradí svazu škodu, která mu vznikla na základě nepravdivých údajů, pokud takové
OO v žádosti uvedla.
5. Sekretariát RV ČSV
a) eviduje došlé žádosti;
b) prověřuje věcnou a formální správnost a úplnost žádostí;
c) v případě neúplnosti žádosti vyzve žadatele k doplnění ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání
výzvy,
d) při shledání důvodů zajistí funkcionářem svazu nebo znalcem ověření rozsahu a příčin
škody, pokud mu byl ohlášen vznik škody na včelařském majetku, jejíž výše přesáhne
zřejmě 20 000 Kč, respektive 100 000 Kč nebo způsobil-li člen škodu jiné osobě;
e) zpracovává podklady, rozhoduje o přiznání příspěvku a provádí výplatu příspěvků
žadatelům, pokud jsou jejich žádosti řádně vyplněny a doloženy, v opačném případě
žádost zamítá;
f) rozhodnutí o příspěvku se rozesílají doporučeně, proti rozhodnutí o přiznání příspěvku
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se žadatel může odvolat ke komisi SF do 30 dnů od odeslání rozhodnutí;
g) informuje pravidelně komisi SF o souhrnných zdrojích, stavu a čerpání prostředků SF.
6. Komise SF
Odborná komise SF je ustanovena Republikovým výborem, a má zejména tuto působnost,
úkoly a pravomoci:
a) dozírá na řádné hospodaření s prostředky fondu a podává o tom RV ČSV informace a
zprávy;
b) projednává a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím vydaných dle § 5 odst. 5 písm.
d);
c) je oprávněna vyžádat si ke kontrole kteroukoli žádost o poskytnutí příspěvku;
d) rozhoduje o případném poskytnutí příspěvku na úhradu prokázané škody, kterou
způsobil člen při včelařské činnosti cizím osobám a kterou uhradil, i když mu
povinnost této úhrady nebyla stanovena soudním rozhodnutím;
e) může přiznat poskytnutí příspěvků na zmírnění škody, i když se na ni SF nevztahuje
nebo je škoda vyšší než maximální limit, pokud by jeho nepřiznání bylo s ohledem na
okolnosti případu příliš tvrdé;
f) rozhodnutí komise SF je konečné;
g) provádí výklad statutu SF.
h) provádí ověření škod, předpokládá-li se i s ohledem na počet zazimovaných včelstev,
že příspěvek přesáhne 100 000 Kč, k ověření si může vyžádat všechny potřebné
doklady, může si vyžádat přítomnost funkcionářů ZO, OO, případně dalších
odborníků, jestliže to bude nutné k objektivnímu stanovení rozsahu škody a dalších
okolností vzniku škody. Funkcionáři příslušných orgánů ZO a OO ČSV jsou povinni
vyvinout potřebnou součinnost. O svém šetření sepíše zápis, který bude doložen k
žádosti o příspěvek ze SF.
§6
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Statut SF se vztahuje také na majetek ZO ČSV určený k provozování chovu včel, pokud
ZO má zaplaceny příslušné členské příspěvky. V případě vzniku škody na tomto majetku
provádí ověření příslušná OO ČSV, případně člen komise SF.
2. Statut SF byl schválen RV ČSV dne 20. 11. 2016. Účinnost nabývá 1. 1. 2017. Zároveň se
k datu účinnosti ruší statut SF schválený 20. 11. 2011.
3. Toto znění obsahuje změny schválené RV 22.8.2020.
Mgr. Jarmila Machová v. r.
předsedkyně

Ing. Petr Šerák v. r.
tajemník
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