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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Cílem tohoto systému je dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev 

v souladu se všemi platnými právními předpisy. Tento zavedený registr by měl vycházet z již 
existujících zdrojových údajů, které budou systémově propojeny, a to tak, aby mohly sloužit 
zejména k účinné ochraně včel v krajině, a to zejména proti otravám pesticidními látkami. 
Potřeba zavedení systému, který bude eliminovat možné úhyny včelstev při aplikaci pesticidů 
hospodařícími zemědělci, je vysoká. Navrhovaný systém by mohl také dynamicky 
a detailně propojit vlastní evidenci včelstev a včelařů pro administraci dotací a přípravu 
programovacích dokumentů (např. Český včelařský program 2017-2019). 

 
Pro přípravu a realizaci připravované změny, která se dotkne registrovaných chovatelů 

včel, je kromě jiného, nutné připravit odpovídající změny v příslušných právních předpisech 
souvisejících se stávající evidencí včelstev. Stávající znění zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči ukládá v § 51 (Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při používání přípravků) v odstavci 3 povinnost chovatelům včel 
oznámit podle prováděcího právního předpisu místně příslušnému obecnímu úřadu údaje 
k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev. Prováděcí předpis k tomuto zákonu 
č. 327/2012 Sb. tuto povinnost upřesňuje v § 7 a to tak, že chovatel včel musí oznámit do 
konce února umístění svých trvalých stanovišť včelstev. V případě kočování a nového 
umístění včelstev je tato povinnost vymezena nejpozději 5 dnů před jejich umístěním.  

 
Stávající nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy 

podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo v ustanovení § 4 druhy 
objektů v evidenci objektů určených k chovu evidovaných zvířat.  
 

Důvodem pro předložení návrhu novely nařízení vlády je zejména rozšíření druhů 
objektů o stanoviště včelstva jako reakce na návrh změny zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, obsažený ve vládním návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 862) 
a jeho změn provedených pozměňovacími návrhy (návrh změny ustanovení § 3a odst. 2 
písm. c) a § 3o odst. 5 zákona o zemědělství). 
 

Platnou právní úpravu tvoří zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, a návrh jeho změn obsažený ve sněmovním tisku č. 862 (dále jen „zákon 
o zemědělství“), kterým dojde k rozšíření evidence objektů (evidence hospodářství podle 
objektů určených k chovu evidovaných zvířat) nově i o chovatele včel, kteří budou nyní moci 
na základě svých hlášení do integrovaného zemědělského registru mít přehled o svých 
včelstvech a budou moci být informováni i od organizací, které neprovádějí zemědělskou 
činnost, ale provádějí postřiky (letiště, golfová hřiště a další) o tom, že se v okolí chovatele 
včelstev postřik provádí.  
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Z praktického hlediska a pro potřeby farmářů je již v současné době tento způsob vedení 
evidence včelstev neefektivní. Důvodem jsou především skutečnosti, že aktualizace těchto 
stanovišť a písemné oznámení na místně příslušný obecní úřad o umístění včelstev 
je mnohdy pro chovatele včel zatěžující a administrativně náročné. Aktuální změny 
tímto administrativním procesem se nepromítnou do oznámení okamžitě. Proto je i zájem 
ze strany farmářů zefektivnit tento proces z důvodu ochrany včelstev při aplikaci pesticidů. 
Prokazování případných náhrad za úhyn včelstev nevhodnou aplikací pesticidů je následně 
složité, a to z důvodu, že chovatel včel mnohdy zjistí až opožděně příčiny, které měly 
za následek úhyn jeho včelstev. Proto nový přehled o umístěných včelstvech v krajině bude 
základem efektivní ochrany včel formou evidence hospodářství v LPIS (evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů – evidence objektů).  

 
Pro chovatele včel bude rozšíření evidence hospodářství nespornou výhodou, neboť 

budou mít zajištěna přístupová práva do evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
(LPIS), a tím bude i umožněna operativní aktualizace umístění jejich včelstev.  

 
Pokud jde o příslušné administrativní, technické a personální náklady na výše uvedené 

změny v oblasti evidence stanovišť včelstev, budou hrazeny ze stávající rozpočtové kapitoly 
Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu i v rámci pravidelné 
obnovy životního cyklu stávajících informačních systémů. Pro vlastní včelaře návrh nepřináší 
žádné další administrativní ani finanční náklady. Navržená změna je pozitivní pro místně 
příslušné obecní úřady, protože jim ruší administrativní zatížení spojené se stávajícím 
systém informování o umístění včelstev. 

 
Návrh nařízení vlády se týká chovatelů včel (fyzické i právnické osoby), kteří splňují 

stanovené podmínky a jsou evidováni v ústřední evidenci zvířat, která je nedílnou 
součástí informačního systému integrovaného zemědělského registru (IZR). Počet takto 
dotčených subjektů – včelařů je okolo 60 tisíc a včelstev cca 675 tisíc. Předkládaný návrh 
nevyvolá zvýšení administrativní zátěže při aktualizaci objektů, kterou vykonává Státní 
zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) na základě zákona o zemědělství. 

 
Dotčeným subjektem nařízení vlády je i Fond, který provádí aktualizaci hospodářských 

objektů podle zákona o zemědělství, a Ministerstvo zemědělství, které je správcem 
zemědělských registrů. Tato aktualizace bude probíhat automatickou cestou, kdy chovatel 
včel nahlásí do ústřední evidence zvířat potřebné údaje a na základě těchto údajů 
a propojení s LPIS dojde k vizualizaci těchto včelstev (návrh ustanovení § 3o odst. 5 zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství).  

 
Z důvodu přehlednosti právní úpravy bylo zvoleno legislativní řešení spočívající v novém 

znění ustanovení § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., ve kterém se navrhuje doplnit 
vedle stávajících objektů (trvalý objekt, vodní objekt a jiný objekt) nový objekt (stanoviště 
včelstva).   

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. Předkládaný návrh nařízení 
vlády  naplňuje zákonné zmocnění uvedené v § 3l zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, protože se přímo netýká 

oblasti upravené předpisy Evropské unie. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
 

S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 
zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet nebo na ostatní veřejné rozpočty. 

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá 

se, že budou převážně neutrální. 
 
Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 

na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak zlepší se 

vztah chovatele včel a zemědělce. Zajištění administrace aktualizace evidence půdy provádí 
Fond.  
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Příslušné orgány veřejné správy (Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský 

intervenční fond) jsou schopny plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
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Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost 

příslušného orgánu veřejné správy jako subjektu provádějícího aktualizaci evidence půdy 
podle uživatelských vztahů (Státní zemědělský intervenční fond). 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 

 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodu 1 - § 3 odst. 8: 

Jedná se o výkladové zpřesnění, aby bylo zřejmé, že za ovocné keře nelze uznat 
podnože nebo množitelské porosty. 
 
K bodu 2 – § 3 odst. 12 a 15: 

Jedná se o legislativně technické úpravy. 
 
K bodu 3 – § 4 odst. 1: 

Mezi druhy objektů v evidenci objektů se přidává nový objekt „stanoviště včelstva“. 
Tento objekt je nově definovaný v rámci výčtu stávajících objektů. 

Navržená úprava je pro zemědělce i chovatele včel pozitivní – přinese pružnou 
a efektivní spolupráci, kdy uživatel nebude muset vážit cestu na obecní úřad a zjišťovat 
z papíru, který včelař, kde nahlásil umístění svého včelstva. Jednoduše se přihlásí na Portál 
farmáře nebo do veřejného portálu LPIS a zjistí ve svém okolí, na jakých pozemcích jsou 
umístěna včelstva, a pak oznámí včelaři, že ve stanovenou dobu bude používat postřiky. 
 
K bodu 4 - § 4 odst. 4: 

Ustanovení obsahuje novou definici stanoviště včelstva, která doposud nebyla 
stanovena. 
 
K bodu 5 - § 4 odst. 5: 

Legislativně technická úprava s ohledem na nové znění odstavce 4. 
 
 
Čl. II 
Účinnost  

S ohledem na změny obsažené ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 862) a jeho změny 
provedené pozměňovacími návrhy, je účinnost nařízení vlády navržena na 1. října 2017. 
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