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CENÍK SLUŽEB A ZAKÁZKOVÉ VÝROBY
PLATNÝ OD 18.05.2022 (VČETNĚ DPH)

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
Med
Fyzikálně-chemický rozbor medu podle BALÍČKU 1
(voda, HMF, sacharóza)

* 1 630 Kč

Fyzikálně-chemický rozbor medu podle BALÍČKU 2
(voda, HMF, sacharóza, el. vodivost)

* 1 840 Kč

Fyzikálně-chemický rozbor medu podle BALÍČKU 3
(voda, HMF, aktivita diastázy, volná kyselost)

* 1 500 Kč

Fyzikálně-chemický rozbor medu – soutěž ČESKÝ MED
(voda, HMF, sacharóza, el. vodivost, hodnocení)
Fyzikálně-chemický rozbor medu – projekt MED JAK MÁ BÝT
(voda, HMF, sacharóza, el. vodivost, karamel, škrobové zbytky)
Fyzikálně-chemický rozbor medu – projekt LŽIČKA MEDU
(voda, HMF, sacharóza, el. vodivost, senzorické hodnocení)

Stanovení obsahu vody
Stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu (HMF)
Stanovení obsahu sacharózy a/nebo součtu obsahů fruktózy a glukózy (HPLC)
Stanovení elektrické vodivosti
Stanovení aktivity diastázy
Stanovení obsahu ve vodě nerozpustných látek
Stanovení volné kyselosti a/nebo pH
Stanovení obsahu karamelu
Stanovení přítomnosti škrobových zbytků
Stanovení aktivity invertázy
Stanovení optické otáčivosti
Stanovení barvy medu dle Pfunda
Speciální rozbory podle dohody
Expresní rozbory (pouze fyzikálně-chemické)
s výsledky do 2. dne (jen po domluvě)
Stanovení Paenibacillus larvae (původce moru včelího plodu) kultivačně
Stanovení celkového počtu mikroorganismů
Stanovení počtu kvasinek a plísní

* 1 910 Kč
* 2 260 Kč
* 2 030 Kč
120 Kč
480 Kč
1 450 Kč
210 Kč
750 Kč
350 Kč
280 Kč
400 Kč
600 Kč
750 Kč
400 Kč
290 Kč
1 000 Kč/hod
příplatek 50 %
* 450 Kč
450 Kč
450 Kč

* Cena označených rozborů se může snížit o dotaci 800 Kč (fyzikálně-chemické rozbory) nebo 400 Kč
(mikrobiologický rozbor původce moru v medu) dle § 11 Nařízení vlády č. 148/2019 Sb.
Na dotaci má nárok jen registrovaný chovatel včel. Za dotační rok lze uplatnit 4 dotace.

Vosk
Stanovení bodu tání
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Stanovení obsahu parafinu ve včelím vosku (metoda IR)

1 500 Kč

Medovina a víno
Stanovení obsahu lihu destilací
Stanovení obsahu cukrů HPLC
Při větších sériích rozborů stejného druhu je možná sleva.

330 Kč
na dotaz

Diagnostika nemocí
Vyšetření včel na přítomnost původce nosemózy včel včetně
určení druhu nosema apis/ceranae, vzorky došlé v období od
15.10. do 31.12. - sleva 5 %

Varroa v měli, vzorky došlé v období od 15.1. do 1.3.,
ostatní období roku - přirážka 100 % k cenám vzorků

1 vzorek

70 Kč

4 a více vzorků

á 40 Kč

1 vzorek

50 Kč
á 30 Kč

4 a více vzorků

Vystavení protokolu s výsledky vyšetření varroázy
na základě objednávky jednotlivců
Varroa smyvem nebo přebíráním
Vyšetření nenormálních jevů v plástu
Kultivace mikrobů

100 Kč
1 vzorek

Stanovení původce moru včelího plodu v měli, vosku,
medných zásobách kultivačně
Stanovení původce moru včelího plodu ve včelách
kultivačně
Stanovení původce hniloby včelího plodu v plodu
kultivačně

130 Kč
205 Kč
395 Kč
450 Kč
550 Kč
550 Kč

Vzorkovnice - obaly na vzorky
Podložky (jednorázové) pro odběr a zasílání měli k vyšetření na mor
Tubusy pro zasílání měli k vyšetření
Krabičky pro zasílání vzorků včel na nosemózu, 1 balíček = 50 ks

Konzultace v terénu

1 hodina/550 Kč + 9 Kč za km

Při větších sériích rozborů stejného druhu je možná sleva.
Stanovení toxicity látek na včely (přípravky na ochranu rostlin a hnojiva) cena dle individuální kalkulace
1 hodina
Speciální rozbory podle dohody
1 000 Kč
Vystavení protokolu v anglickém nebo
1 strana
120 Kč
německém jazyce
metodika viz www.pvpekarov.cz
Morfometrický rozbor
500 Kč
Pokud není dohodnuto jinak, stejnopisy protokolů diagnostických zkoušek chorob včel zasíláme příslušnému
pracovišti (inspektorátu) Krajské veterinární správy.
Případné reklamace ke službám poskytovaným VÚVč Dol má zákazník právo uplatnit písemně v termínu do
18 dnů od data odeslání protokolu o zkoušce nebo data jiného plnění služby.
Zákazník má právo na přítomnost při zkoušce. V takovém případě se ceny a termíny služeb stanovují
dohodou.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA PŘÍSTROJŮ
Aerosolový vyvíječ VAT 1a (se zpevněnými tryskami)
Agregát spalovacího čtyřtakt. motoru s kompresorem BLAF-1c se spirálovou hadicí
Inseminační přístroje a příslušenství

VÝKUP
Vykupujeme med, vosk a propolis od včelařů z vlastní produkce.
Více informací k výkupu najdete na beedol.cz/vykup

RŮZNÉ
Konzultace delší než 15 minut

jednotka

cena

1 hodina

550 Kč

Exkurze pro skupiny v pracovní den

1 000 Kč

Exkurze pro skupiny - soboty, neděle, svátky

1 400 Kč

Exkurze s německým nebo anglickým výkladem v pracovní den

50 EUR

Exkurze s německým nebo anglickým výkladem - soboty, neděle, svátky

70 EUR

Dopravné osobním automobilem

9 Kč

1 kilometr

Hologramové samolepky - malé zlaté nebo stříbrné medaile pro držitele medailí v
soutěži "Český med"

1 ks

3 Kč

Seřízení a odzkoušení refraktometru dodaného zákazníkem

1 ks

375 Kč

VÚVč si vyhrazuje právo aktuálních změn cen.
Zasláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu prohlášení
uvedeném na našich stránkách: https://www.beedol.cz/ochrana-osobnich-udaju
Ing. Ondřej Procházka, ředitel
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