
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání některých nákaz včel. 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Potřeba vydání nové vyhlášky, která se zabývá výhradně včelami a včelstvy, vychází 
z několika předpokladů.  
 

Včely a včelstva jsou mezi ostatními hospodářskými zvířaty značně specifické. Jedná 
se o jediný druh hmyzu, který je široce využíván člověkem jako hospodářské zvíře. Včela 
jako jedinec není samostatně schopná reprodukce nebo dlouhodobé existence, jednotlivé 
včely nelze identifikovat a kontrolovat jejich pohyb, na rozdíl od ostatních hospodářských 
zvířat, a tato jedinečnost má za následek jiné okolnosti při šíření a také tlumení a zdolávání 
nákaz u těchto zvířat. 
 

Z pohledu epizootologického je mnohem vhodnější vnímat jako jednotku „včelstvo“. 
Vzhledem ke specifičnosti upravované oblasti je proto vhodné spojit právní úpravu, která je 
nyní rozpuštěna ve více právních předpisech, do jednoho přehlednějšího celku. 
 

Novela veterinárního zákona, kterou podepsal prezident republiky dne 4. září 2017,  
v § 5 odst. 4 zavádí povinnost chovatele neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti 
včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený vyhláškou krajské veterinární správě. Vyhláška 
stanovuje tento limit na 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaném v ústřední evidenci k 1. 
9. předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev. Tento stav již nelze považovat za 
„běžnou míru“ úhynu včelstev v zimním období a může tedy indikovat zvýšený výskyt roztočů 
varroa destructor ve včelstvech a zakládat podezření na výskyt nákazy - varroázy. 
 

Návrh vyhlášky rovněž provádí nově navrhované ustanovení § 64c odst. 4 písm. a) 
veterinárního zákona, když stanoví rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla  
a vedení záznamů prohlížitele včelstev.  
 

Z důvodu co nejvčasnějšího zamezení šíření nebezpečné nákazy včel je žádoucí 
provést prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla v co nejkratší době. Právě při těchto 
prohlídkách Státní veterinární správa uplatní pomoc odborně proškolených osob – tzv. 
prohlížitelů včelstev. Tyto osoby budou mít mimo jiné povinnost, za předpokladu, že je 
chovatel včelstev povolá, provést prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla v rozsahu 
stanoveném navrhovaným právním předpisem a vést záznamy o provedených prohlídkách 
včelstev, uchovávat tyto záznamy po dobu 3 let a na požádání je předložit úřednímu 
veterinárnímu lékaři. Státní veterinární správa tak bude mít v rámci státního veterinárního 
dozoru kontrolu nad výkonem jejich činnosti. 
 

Ve většině vyspělých zemí mohou prohlížitelé včelstev – fyzické osoby, po patřičném 
proškolení, provádět prohlídku včelstev na stanovišti. Nejedná se o suplování ani eliminování 
role úředních veterinárních lékařů. Samotný fyzický výkon prohlídky včelstev s rozebráním 
díla však zajistí osoba s nižším, než veterinárním vzděláním, jak tomu je v zemích Evropské 
unie běžným zvykem.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho zmocňovacími ustanoveními. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky je slučitelný s předpisy Evropské unie. 
 
Předložený návrh vyhlášky souvisí s těmito předpisy Evropské unie: 

• směrnicí Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění přílohy A, D (kapitola I) 
a F směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř 
Společenství a 

• prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 27. listopadu 2012, kterým se mění přílohy I a II 
směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství (2012/737/EU). 
 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Problematika zdraví včel a včelstev ve vztahu k nákazám včelstev a podmínky chovu 

včel a včelstev jsou v současné době podrobně upraveny v několika prováděcích právních 
předpisech k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č.154/2000 Sb.  
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Z prováděcích právních předpisů k veterinárnímu zákonu se jim věnuje hlava XIII 
vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  
č. 299/2003 Sb.“), problematiku odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 
veterinárních činností upravuje vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,  
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  
č. 342/2012 Sb.). 
 

Uvedené vyhlášky tak nyní detailně upravují požadavky na veterinární péči 
o hospodářská zvířata včely a včelstva a spolu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, tvoří legislativní základ 
v oblasti péče o včely a včelstva. 
 

Novela veterinárního zákona v § 5 odst. 4 zavádí povinnost chovatele neprodleně po 
zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím 
právním předpisem krajské veterinární správě.  
 

Předmětnou novelou se rovněž na základě požadavku Českého svazu včelařů, který 
sdružuje cca 98 % chovatelů včel v České republice, doplňuje nové ustanovení  
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o tzv. prohlížiteli včelstev. Prohlížitelem včelstev se bude moci stát fyzická osoba, která 
úspěšně absolvuje specializované školení blíže stanovené prováděcím právním předpisem. 
Tato osoba poté bude, pokud ji chovatel včel povolá, oprávněna v ochranných pásmech v 
případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva. Bude na rozhodnutí chovatele 
včel, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, nebo si tuto 
prohlídku svých včel provede, tak jako doposud, sám. 
 

V rámci ochranného pásma se zpravidla nachází 100 i více chovatelů včel; 1 chovatel 
má v průměru na stanovišti 10 včelstev. U každého včelstva musí být včelí dílo rozebráno, 
prohlédnuto a posouzeno, což je v množství chovatelů v ochranném pásmu časově,  
ale i organizačně velmi náročné. Jak je již uvedeno výše, včela resp. včelstvo jako 
hospodářské zvíře má své zvláštnosti oproti ostatním hospodářským zvířatům. Právě  
z důvodu co nejvčasnějšího zamezení šíření nebezpečné nákazy včel je žádoucí provést 
prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla v co nejkratší době za pomoci odborně 
proškolených osob – prohlížitelů včelstev.  
 

Podstatným faktorem pro navrhovanou právní úpravu je také prudký rozvoj včelaření 
spolu s každoročně narůstajícím počtem chovatelů včel a chovaných včelstev a nových 
metod chovu včel, které se vyvíjí na základě nejnovějších trendů a vědeckých poznatků.  
 

Samotnému návrhu připravované vyhlášky předcházela řada jednání s chovatelskými 
sdruženími a spolky, kde byla potřeba jedné komplexní úpravy v podobě nové vyhlášky 
široce podpořena napříč včelařskou veřejností. Těchto jednání se zúčastnili pod vedením 
Státní veterinární správy mimo jiné představitelé těchto subjektů: Ministerstvo zemědělství, 
Český svaz včelařů, z. s., Pracovní společnost nástavkových včelařů - CZ, z. s., Mendlova 
společnost pro včelařský výzkum, Mája - spolek pro rozvoj včelařství, Asociace 
profesionálních včelařů, Hnutí Šance pro včely, Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dadant 
klub a zástupci dalších dotčených subjektů.  
 

V rámci těchto konzultací účastníci průběžně Státní veterinární správě předkládali své 
náměty a požadavky, které byly napříč Státní veterinární správou dále diskutovány a 
případně zapracovány do textu návrhu vyhlášky. Navržené znění vyhlášky v maximální 
možné míře akceptuje náměty jednotlivých subjektů, především skutečnosti, u kterých došlo 
během jednání k vysoké míře shody všech zúčastněných. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  
a dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

RIA nebyla zpracována, protože podle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2017 s informací, 
že se RIA provést neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K části první 
 
K § 1 
 

Taxativně vyjmenovává obsah vyhlášky. 
 
K § 2 
 

Jednoznačně a jasně definuje jednotlivé pojmy, použité dále v textu vyhlášky. Pro 
potřeby vyhlášky bylo nezbytné definovat: 

- stanoviště včelstev, 
- směsný vzorek měli, 
- včelí dílo, 
- včelařské příslušenství,  
- vzorek včel ošetřujících plod a 
- včelstvo. 

 
K § 3 
 

Vymezuje v souladu s veterinárním zákonem obecné požadavky pro chov včel  
a včelstev. 
 

Obsah ustanovení písmene a) je obdobou úpravy, která se vztahuje na všechna 
hospodářská zvířata. 
 

Text písmene b) je zvláštní pro chovatele včel a ukládá povinnost chovat včelstva 
pouze a výhradně ve vhodných, vyhláškou specifikovaných zařízeních. Toto ustanovení je 
v návrhu vyhlášky zařazeno na požadavek chovatelů včel a umožňuje jednotný přístup 
dozorových orgánů při kontrolách stanoviště včelstev. Pokud by existovala možnost včelstva 
chovat „kdekoliv a jakkoliv“ nebylo by možno efektivně provádět prohlídku včelího díla 
s rozborem a bylo by prakticky nemožné odebírat předepsané vzorky k potvrzení respektive 
k vyloučení nákaz včel. 

 
 

Obsah ustanovení písmen c), d) a e) je obdobou úpravy, která se vztahuje na ostatní 
hospodářská zvířata. 

 
Písmeno f) upravuje zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo pro jakýkoli jiný účel, 

při němž přichází zpracovaný vosk do styku se včelami nebo včelstvy při minimální teplotě 
117° C po dobu 60 minut. Ustanovení má za cíl zajistit maximální možnou ochranu před 
šířením nákaz včel, zejména moru včelího plodu, ke kterému dochází mimo jiné používáním 
neošetřeného vosku.  

 
Písmena g) a h) rovněž zajišťují maximální možnou ochranu před zavlečením nákazy 

včel na stanoviště případně před rozšířením nákazy ze stanoviště do okolí. 
 
K § 4 
 

Ustanovení odstavce 1 vymezuje okolností, kdy je chovateli včel umožněno 
přesouvat včely a včelstva ve vztahu k výsledkům povinných preventivních a diagnostických 
úkonů, vycházejících z veterinárního zákona. 
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Odstavec 2 opravňuje chovatele včel k přesunu zvířat mimo území kraje až po 
provedeném vyšetření (s negativním výsledkem) na původce moru nebo hniloby včelího 
plodu. 

 
Odstavec 3 zakazuje přemísťování včel a včelstev v období nařízeného preventivního 

nebo léčebného ošetření a v době povinného vyšetření včelstev. 
 
K § 5 
 

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev je na základě shody stanoven jako úhyn více než  
25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího 
roku na daném stanovišti včelstev. 
 
K § 6 a 7 
 

V České republice je různou měrou napadena většina včelstev roztočem varroa 
destructor. Stupeň napadení je však velmi individuální nejen v rámci krajů a obcí, ale často  
i v rámci stanovišť jedné obce. Stávající legislativní úprava vychází z již překonaných 
poznatků, kdy se na varroázu pohlíželo jako na klasickou nákazu. V průběhu let vyvstala 
potřeba jiného přístupu, neboť se varroáza ve větší míře rozšířila prakticky po celém území 
České republiky. V souladu se stávajícími legislativními požadavky by muselo být 
vyhlašováno ohnisko varroázy na každém stanovišti, kde bylo vyšetřením vzorku zimní měli 
prokázáno více než 3 samiček roztočů varroa destructor v průměru na včelstvo na 
stanoviště. Tento postup znamená vysokou administrativní zátěž (vyhlášení ohniska, 
vyhlášení opatření, kontrola plnění opatření, ukončení ohniska atd.) pro chovatele včel i pro 
dozorový orgán. Podle názoru odborné včelařské veřejnosti, prezentovaném na celé řadě 
společných jednání, je potřeba rozlišit mezi „varroázou“ – nákazou včelstev a „určitým 
stupněm napadení včelstev roztočem varroa destructor“. Proto se návrh vyhlášky v části 
k jednotlivým nákazám včel věnuje výhradně varroáze a nikoliv stupněm napadení 
jednotlivých stanovišť roztočem. Návrh vyhlášky tak reflektuje většinový názor, prezentovaný 
na společných jednáních, tedy že o varroáze lze hovořit pouze za jasně definovaných 
okolností v případě, že krajská veterinární správa šetřením na místě varroázu potvrdí.  
O varroáze tedy můžeme hovořit pouze v případě, jsou-li splněny všechny následující 
podmínky:   

• míra napadení včelstev roztočem varroa destructor, zjištěná z výsledků vyšetření 
zimní měli, 

• míra úhynů včelstev a 
• klinické posouzení stavu včelstev při šetření na místě, provedeném krajskou 

veterinární správou. 
 
Stanovuje se postup krajské veterinární správy v případě, že je klinickým vyšetřením 

na místě potvrzen výskyt varroázy. Tento postup je plně v souladu s veterinárním zákonem  
a nařizuje chovateli včel v ohnisku nákazy provést neprodlené léčebné ošetření všech 
včelstev, zakazuje chovateli včel přemísťování včel a včelstev a stanovuje možnost nařídit 
další ochranná a zdolávací opatření. Tato ochranná a zdolávací opatření mohou být odlišná 
podle konkrétní situace na konkrétním stanovišti, které je ohniskem nákazy. Výčet těchto 
opatření je výsledkem široké diskuse s včelařskou veřejností na mnoha společných 
jednáních. 
 
K § 8 
 

Upravuje postup krajské veterinární správy v případě podezření z výskytu moru nebo 
hniloby včelího plodu.  
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Krajské veterinární správě se ukládá v případě obou nákaz provést neprodleně 
prohlídku stanoviště s rozborem díla a odebrat určené vzorky za účelem potvrzení nebo 
vyloučení nákazy. Navrhované znění respektuje odlišnosti u moru včelího plodu a hniloby 
včelího plodu. 
 

Navrhují se opatření, která může krajská veterinární správa nařídit chovateli včel: 
 

 - Označit úly na stanovišti včel. Toto opatření se ukládá pro zajištění nezaměnitelnosti 
jednotlivých úlů v případě potvrzení výskytu nákazy a likvidace úlů. Protože může nastat 
případ, kdy není zlikvidováno celé stanoviště, je nezbytné zajistit, aby byl každý jednotlivý úl 
řádně identifikován. 
- Zákaz přemísťování, zákaz zkrmování medu včelám a vyhotovení seznamu 
včelařského příslušenství jsou nařizovány z důvodu omezení rizika šíření nákazy do okolí. 
  

Krajská veterinární správa by též měla provést epizootologické šetření za účelem 
zjištění možného rozšíření nákazy do okolí a případného zjištění primárního zdroje nákazy. 
 
K § 9 
 
 Určuje se, kdy je podezření z nákazy vyloučeno.  
 
K § 10 
 

Stanovuje se, v jakých případech je výskyt nákazy potvrzen. 
 
K § 11 
 

Ustanovení dále popisuje postup krajské veterinární správy a nařízení, která se 
ukládají chovateli v případě potvrzení výskytu moru a hniloby včelího plodu. 
 
K § 12 
 

Definují se úkony prohlížitele včelstev. 
 

Stanovuje se, co je předmětem prohlídky včelstev na stanovišti a rozebrání včelího 
díla. Tato ustanovení vycházejí z návrhu včelařských sdružení. Potřeba přesně vymezit, co  
a jakým způsobem prohlížitel včelstev na stanovišti provádí, vychází z požadavku na 
jednotné posouzení a vyhodnocení záznamů o provedených prohlídkách.  
 

Upravuje se postup prohlížitele včelstev v případě, zjistí-li při prohlídce podezření  
z nákazy. 
 

Prohlížiteli včelstev se stanovuje povinnost pořídit záznam o prohlídce a stanovuje se 
obsah tohoto záznamu. 
 
K § 13 
 

Navrhované ustanovení upravuje náležitosti podání žádosti o poskytnutí náhrady 
nákladů a ztrát vzniklých chovateli včel v souvislosti s prováděním mimořádných 
veterinárních opatření, nařízených ke zdolávání nákaz včel. 
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K části druhé – změna vyhlášky č. 299/2003 Sb. 
 
K bodu 1  
 

Ve vyhlášce č. 299/2003 Sb. se zrušuje celá dosavadní právní úprava hlavy XIII 
týkající se včel, neboť tato problematika bude do budoucna upravena jednou komplexní 
úpravou v podobě předkládaného návrhu vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel 
a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel. 
 
K bodům 2 a 3 

 
Jedná se o transpozici prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2012, 

kterým se mění přílohy I a II směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve 
Společenství (2012/737/EU). 
 
K bodu 4  
 

Jedná se o gramatickou úpravu slova „zvířat“.  
 
K bodům 5 a 6  
   

Jedná se o nápravu nepřesné transpozice směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. 
června 1998, kterou se mění přílohy A, D (kapitola I) a F směrnice 64/432/EHS  
o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství. 
 
K části třetí – změna vyhlášky č. 342/2012 Sb. 
 
K bodům 1 až 3  
 

Jedná se o zrušení dosavadní úpravy týkající se včel obsažené ve vyhlášce  
č. 342/2012 Sb. Vzhledem k tomu, že do budoucna bude problematika včel a včelstev 
řešena komplexně překládanou vyhláškou o veterinárních požadavcích na chov včel  
a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, je nezbytné 
duplicitní ustanovení vyhlášky č. 342/2012 Sb. zrušit. 
 
K části třetí - Účinnost  
 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem ……..2017 (datum nabytí účinnosti bude 
stanoveno shodě s datem nabytí účinnosti novely veterinárního zákona). 
 
K příloze  
 

Příloha stanovuje vzor veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. 
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