
                                                                               
ZÁSADY 

PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 
ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU VČELAŘSKÉHO SPOLKU PRO 

MLADOU BOLESLAV A OKOLÍ z.s. 
PŘI VZNIKU ŠKOD 

NA VČELAŘSKÉM MAJETKU 
ČLENŮ 1/2016 

 
1) Příspěvek se poskytuje zásadně pouze na níže vyjmenovaný včelařský majetek a 
při zásahu neznámého pachatele na škody způsobené vniknutím do včelínu, pracovny 
a na úly a včelstva umístěná včelnicově. 
2) Na jedno včelstvo se za součást nástavkového úlu se považují max. 6 nástavků, 
oddělky v rozsahu maximálně 15% zazimovaných včelstev, na které byl řádně 
zaplacen členský příspěvek. 
 
3) 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 50 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, televizory, rozhlasové 
přijímače, dopravní prostředky, potřeby k osobní hygieně, pomocná nářadí při 
přesunu včelstev, kompresory, dále pak nábytek, stavební materiál, truhlářské nebo 
jiné nářadí, 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; 
 

CENÍK 
Příspěvek na úly: 
Úl           800 Kč  
nástavek          150 Kč 
polonástavek         150 Kč 
dno           250 Kč 
víko s krmítkem         150 Kč 
víko bez krmítka         100 Kč 
 



V případě odcizení, poškození nebo zničení části úlu se příspěvek úměrně sníží. 
 
Ceny včelstev: 
Celoročně včetně zásob a plástů 1 000 Kč. 
 
Poskytnuté příspěvky ke zmírnění škody musí být schváleny Valnou hromadou a podíl 
může být úměrně krácen podle momentálních možností SF. Všechny příspěvky na 
zmírnění škod za období od jedné Valné hromady do další nesmí v úhrnné hodnotě 
přesáhnout 50% aktuálního zůstatku finančních prostředků na SF. 
 
Schváleno Valnou hromadou dne 2.4.2016 


