
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel  
a o změně některých souvisejících vyhlášek  
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 15. září 2017,  
č.j. 30333/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 9. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky 
 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Připomínky:  
 
K názvu vyhlášky: 
Název vyhlášky je třeba uvést do souladu s čl. 31 písm. f) 
legislativních pravidel vlády tak, aby z něj bylo patrno, že 
součástí návrhu vyhlášky jsou i návrhy novel dalších dvou 
vyhlášek. 
 
K § 2 odst. c):  
Upozorňujeme, že vymezení pojmů nelze uvádět v 
prováděcím právním předpisu, jde-li o pojmy, které užívá 
zákon, k jehož provedení je prováděcí právní předpis 
vydán, přičemž tento zákon pojmy blíže nevymezuje a ani 
neobsahuje zmocnění k podrobnějšímu vymezení pojmu 
v prováděcím právním předpise. Je-li žádoucí vymezit 
přesně pojem užívaný v zákoně a následně pak užívaný i 
v prováděcím právním předpise, je nezbytné tento pojem 
vymezit již v zákoně a v textu prováděcího právního 
předpisu se na tento pojem odvolat odkazem na zákon. 
Pojem „včelí dílo“ již užívá § 64c zákona  
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
nelze jej tedy navrhovaným způsobem definovat 
v prováděcím právním předpise. 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Vymezení právního termínu pro účely navrhované 
vyhlášky je v souladu s čl. 40 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády.  
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Ministerstvo financí 
 

Připomínky: 

1) V Odůvodnění, v části „Předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad…“ se uvádí, že navrhovaná právní 
úprava nebude mít žádné dopady na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty a ani na podnikatelské 
prostředí. Doporučujeme vysvětlit, kdo bude hradit 
náklady spojené s úkony vykonanými prohlížiteli 
včelstev.  
 

2) V zákoně č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon), § 64c, 
odst. 4 písm. b) se uvádí, že prováděcí právní předpis 
stanoví obsah, rozsah a organizaci specializovaného 
školení se zaměřením na prohlídku včelstev 
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a 
vedení seznamu prohlížitelů včelstev. Doporučujeme 
vysvětlit, v jakém právním předpisu bude uvedená 
záležitost upravena. 
 

3) V části první, § 2 písm. c) se vymezuje definice 
právního termínu „včelí dílo“ a zároveň se definuje 
právní termín „souše“. Doporučujeme právní termín 
„souše“ definovat pod samostatným písmenem v § 2. 

 

4) V § 2 písm. f) doporučujeme odstranit slova „se 
rozumí“, neboť tato slova již obsahuje návětí v § 2 
(„pro účely této vyhlášky se rozumí“). 

 
5) V § 3 na konci písmene g) doporučujeme nahradit 

spojku "a" čárkou - podle našeho názoru se jedná o 
výčet, nikoliv o kumulativní spojení. Obdobná 
připomínka platí i pro § 7. 

 
6) V § 4 doporučujeme odst. 3 z důvodů větší zřetelnosti 

definovat následovně:  
„(3)  Včely nebo včelstva lze přemístit na jiné stanoviště 
včelstev, pokud 

 
Akceptováno. 
 
 
  
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upravuje novela vyhlášky č. 342/2012 Sb.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Jedná se o kumulativní výčet.  
 
 
 
Akceptováno. 
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a) byly vyšetřeny na přítomnost původce varroázy 
včel v souladu se stanovenými povinnými 
preventivními a diagnostickými úkony k předcházení 
vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověka, jakož i k jejich zdolávání a  
b) při posledním vyšetření směsného vzorku  
1. nebyli zjištěni více než 3 roztoči v průměru na 
jedno včelstvo, nebo 
2. nebyli po nařízeném a provedeném preventivním 
nebo léčebném ošetření zjištěni více než 3 roztoči v 
průměru na jedno včelstvo.“ 
 

7) K § 2 písm. c), § 11 odst. 1 písm. c) body 2 a 4, § 11 
odst. 2 písm. b): v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády se text pododstavce, který 
je samostatnou větou v jazykovém smyslu, odděluje 
středníkem, proto:  
v § 2 písm. c) doporučujeme tečku za dosavadními 
slovy „jedná se o souše“ nahradit středníkem a 
následující slova „Součástí včelího“ uvádět malým 
písmenem, tedy v podobě „součástí včelího“,  
v § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 doporučujeme tečku za 
slovy „se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy“ 
nahradit středníkem a následující slova „Na základě“ 
uvádět malým písmenem, tedy v podobě „na základě“,  
v § 11 odst. 1 písm. c) bodu 4 doporučujeme tečku za 
slovy „stanoví termín likvidace“ nahradit středníkem a 
následující slova „Likvidace včelstev“ uvádět malým 
písmenem, tedy v podobě „likvidace včelstev“, 
v § 11 odst. 2 písm. b) doporučujeme tečku za slovy 
„včelstev z ochranného pásma“ nahradit středníkem a 
následující slova „Přemístění včel“ uvádět malým 
písmenem, tedy v podobě „přemístění včel“. 
 

8) V § 10, odst. 1 doporučujeme text formulovat tak, 
aby neobsahoval neoznačený text na samostatném 
řádku na konci odstavce. Současně podle našeho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Jedná se o závěrečnou část celého odstavce. 
Sjednoceno na množné číslo.    
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názoru není jasné, co se rozumí pod pojmem "těchto 
vzorků", když v předcházející části věty se hovoří o 
"vzorku" v jednotném čísle. Rovněž doporučujeme 
zvážit, zda je mezi písmeny a) a b) namístě použití 
spojky "nebo" ve vylučovacím významu (nemůže dojít 
k tomu, že včelstvo bude vykazovat jak klinické 
příznaky, tak budou zjištěny plásty s příškvary?). 
 

9) V § 11 odst. 1 písm. c) bodu 8 doporučujeme za slova 
„včelstev podle bodu 2“ doplnit čárku. Současně 
upozorňujeme, že utracení včelstev se provádí i podle 
bodu 1 a doporučujeme prověřit, zda text nemá být v 
tomto směru doplněn. 

 
10) V § 11 odst. 1 písm. c) bodu 9 doporučujeme za slova 

„hygienických pravidlech pro“ doplnit slovo „vedlejší“. 
 

11) V § 12 odst. 2 písm. a) doporučujeme odstranit slova 
„;včelstvem se rozumí jakékoliv společenství včel, 
které v době prohlídky obsedá včelí dílo“, neboť právní 
termín „včelstvo“ je definován již v § 2 písm. f). 
Zároveň nedoporučujeme termín „včelstvo“ pro toto 
ustanovení používat v jiném smyslu než je definován 
pro vyhlášku obecně. 

 
12) V § 12 odst. 2 doporučujeme za písm. a) z důvodu 

větší jasnosti, že se jedná o kumulativní výčet, nahradit 
čárku spojkou „a“. 

 
13) V § 12 odst. 5 v návětí doporučujeme za slovo „pořídí“ 

doplnit slovo „písemný“. 
 

14) V § 13 odst. 1 písm. a) doporučujeme za slovo „číslo“ 
doplnit slovo „bankovního“. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Čárka byla doplněna. Text je v pořádku.  
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Odstavec přeformulován. 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Jedná se o obdobnou úpravu jako v daňovém či 
exekučním řádu.  
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15) V dokumentu „Platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění“, v nově doplňované 
části C (ČÁST DRUHÁ, bod 2. novely) není bod 4. 
označen číslicí, doporučujeme doplnit. 
 

16) V bodu 2 doporučujeme podtrhnout veškerý 
doplňovaný text, ne pouze jeho část. 

Upozorňujeme, že z názvu vyhlášky není patrné, že 
obsahuje dvě dílčí novely již platných vyhlášek. 
Doporučujeme buď tuto skutečnost promítnout do názvu, 
nebo novely těchto vyhlášek provést samostatnými 
vyhláškami (což bychom považovali za přehlednější, byť z 
hlediska předkladatele mírně administrativně náročnější). 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Připomínky 
 
1. K  § 2  písm. f)   
Požadujeme slovo „včel“ nahradit slovy „včel 
medonosných  (Apis mellifera L.)“. 
Odůvodnění: Jedná se o zoologicky nepřesnou formulaci, 
neboť pojem včela nezahrnuje jen včelu medonosnou, ale 
rovněž druhově bohaté skupiny samotářsky žijících včel, 
pačmeláky a čmeláky (viz např. A. Přidal, Ekologie 
opylovatelů, Lynx 2005). Čmeláci jsou na území ČR 
komerčně chováni a využíváni k opylování, zoologicky se 
řadí mezi včely, ale návrh vyhlášky se na ně nevztahuje, 
ani se jimi nezabývá. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. K  § 3 písm. c)   
Požadujeme upřesnit zoologicky i zootechnicky neurčitý 
pojem „kategorie“.  
 
3. K  § 4 odst. 2 
Požadujeme odstavec 2 vypustit.  
Odůvodnění: Návrh by v podstatě znamenal zákaz 
přesunu včelstev na velkém území ČR, neboť Státní 
veterinární správa vydává kvůli varroáze každoročně 
preventivní opatření, viz Metodika kontroly zdraví zvířat a 
nařízené vakcinace na rok 2017, str. 18.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
4. K § 4 odst. 3 písm. b) 
Požadujeme upřesnit nejasnou formulaci o spadu roztoče 
Varroa destructor, neboť aplikace navrhované úpravy 
v praxi by znamenala omezení přemisťování včelstev na 
velkém území ČR. 
Požadujeme písmeno b) uvést v tomto znění: „b) nebyli 
v průběhu následného monitoringu spadu roztoče po 
provedeném preventivním nebo léčebném ošetření a 
následném ometení podložek po dobu dvou týdnů zjištěni 

 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Pojem včela užívají předpisy Evropské unie  
a veterinární zákon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Pojem kategorie byl vypuštěn. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Účelem návrhu právní úpravy je stanovení 
přípustné hodnoty výskytu roztoče ve včelstvu 
před jeho plánovaným přemístěním bez ohledu na 
podrobný popis způsobu odběru vzorku 
zajišťovaného chovatelem. 
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více než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo na 
stanovišti.“. 
Odůvodnění:  V průběhu a po provedení preventivního 
nebo léčebném ošetření dochází ke spadu roztočů ve 
vysokém počtu (stovky až tisíce), nejedná se ale o 
diagnostický spad, který následuje až po očištění úlových 
podložek a monitoringu přirozeného spadu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. K  § 5  
Požadujeme navýšit a formulačně zpřesnit limit 
(procentuální hranici) pro povinnost chovatele hlásit úhyny 
včelstev příslušné krajské veterinární správě a zamezit 
povinnosti chovatele hlásit úhyny, které nejsou 
nebezpečné pro jeho okolí.  
Požadujeme § 5 včetně nadpisu uvést v tomto znění: 

„§ 5 
Limit zvýšené úmrtnosti včelstev 

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou 
chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární 
správě, je kumulativní úhyn více než 35 % včelstev z počtu 
včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září 
předcházejícího roku a to v důsledku varroázy nebo 
v případě, že chovatel nebyl schopen průkazně 
identifikovat příčinu úhynu.“. 
Odůvodnění: Podle statistických dat evidovaných Českým 
svazem včelařů, z.s. byl v posledních třech letech 
celostátní průměrný zimní úbytek včelstev 27 %, 30 % a 
28 % (viz http://vcelky.cz/clanky/2017-prumerne-zimni-
ztraty-vcelstev-v-CR.htm) a obdobné hodnoty jsou často 
uváděny i v zahraničí. Ohlašovací povinnost při 25 % 
ztrátách se tak jeví jako značně nepřiměřená a při 
důsledné aplikaci by vedla k neadekvátnímu vytížení až 
zahlcení pracovníku veterinární správy, což by mohlo mít 
zásadní vliv na jejich další agendu včetně včasného 
provádění opatření v pásmech moru včelího plodu (na 
jaře, časový souběh úkonů). Zvýšením limitu na 35 % a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Jedná se prahovou hranici pro vyhodnocení 
zvýšených ztrát. Vyjadřuje většinový konsesus. 
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vymezením užití povinnosti pouze ve vybraných případech 
(viz níže) zajistí aplikovatelnost nařízení. 
Zimní úhyny včelstev mohou být způsobeny mnoha 
faktory, přičemž pouze některé z nich jsou nebezpečím i 
pro okolní včelnice (např. varroáza a doprovodné virózy). 
Úhyny na nosemózu, úhyny hladem kvůli odtržení od 
zásob nebo v důsledku vyrušování škůdci (ptáci, myši 
apod.), poškození úlu přírodními vlivy nejsou důvodem pro 
ohlašovací povinnost. Navíc případné aplikace 
preventivních a léčebních nařízení krajské veterinární 
správy vůči varroáze by vedla k zbytečnému zatěžování 
akaricidy, i když k tomu není důvod (původce úhynu je 
jiný).  Navrhovanou formulací je ošetřena současně 
situace z praxe, kterou měl předkladatel zřejmě na mysli, a 
to stav, kdy včelař není schopen původce úhynu 
identifikovat. Povinnost hlásit podezření na mor včelího 
plodu nebo hnilobu včelího plodu je ošetřena v § 8.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
6. K  § 6  písm. b) 
Požadujeme upravit limit a text  podle předchozí 
připomínky č. 5. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
7. K  § 7  písm. b) 
Požadujeme písmeno b) vypustit. 
Odůvodnění: Na základě stávajících odborných poznatků 
a včelařské praxe nedochází k přenosu parazitického 
roztoče Varroa destructor přenosem včelařského vybavení 
(tj. úlů). Požadavek nového nebo účinně 
vydesinfikovaného úlu je relevantní v případě opatření při 
zdolávání moru včelího plodu nebo hniloby včelího plodu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
8. K  § 7 písm. e) 
Požadujeme písmeno e) vypustit.  
Odůvodnění: V chovatelské praxi se potvrzuje jako 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Viz připomínka 5. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Pojem je dle našeho názoru dostatečně 
srozumitelný a není nutná další úprava nebo 
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náročná až obtížná kontrola proveditelnějších opatření, 
než je chov včely s dobrým čisticím instinktem. Není 
zřejmé, jak by měl chovatel toto opatření realizovat, jaká 
hodnota čisticího pudu je vyhovují a jaká nikoliv. Chovatel 
nemá oporu při výběru chovného materiálu (matky) v jasně 
deklarovaném a nezávisle testovaném indexu, podle 
kterého by se mohl při výběru matek orientovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
9. K § 7 písm. f) 
Požadujeme písmeno f) vypustit. 
Odůvodnění: Navrhovaný text je neadekvátní vůči 
varroáze, návrh je relevantním opatřením při potvrzení 
výskytu moru nebo hniloby včelího plodu. 
 Tato připomínka je zásadní. 
 
10. K § 10 odst. 2 
Požadujeme za slovo „měli“ vložit slova „nebo plástů“. 
Odůvodnění:  V případě neosazených úlů nemusí být 
přítomná měl ani zásoby, staré plásty však ano. Vyšetření 
na původce moru včelího plodu z plástů je běžnou 
metodou (viz například D. Titěra, Včely zdravé a nemocné, 
Brázda 2017). 
 Tato připomínka je zásadní. 
 
11. K § 11 odst. 1 bod 2 
Požadujeme vypustit větu poslední. 
Odůvodnění: Věta poslední je v rozporu s předchozími 
ustanoveními bodu 1 a 2, které stanovují limit ovlivňující 
následná opatření. Ponecháním věty poslední by mohlo 
docházet k nejasnému a netransparentnímu výkladu 
vyhlášky pracovníky krajské veterinární správy a tím 
i nerovnému přístupu státní správy k chovatelům.   
 Tato připomínka je zásadní. 
 
12. K  § 11 odst. 1 bod 8 
Doporučujeme za slova „nebo mezistěny, odstranění“ 

rozšíření zdolávacích opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
V případě vyhlášení ohniska nákazy s vyhlášením 
ochranných a zdolávacích opatření musí být 
stanoven zákaz přemisťování včel a včelstev a to 
do doby jejich ukončení ve smyslu § 17 
veterinárního zákona, resp. § 11 odst. 4 vyhlášky. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
V návrhu vyhlášky jsou stanoveny podmínky, při 
jejichž splnění může krajská veterinární správa 
rozhodnout o tomto opatření. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Text upraven i podle připomínek jiných 
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vložit slova „a likvidaci“. 
 Zároveň doporučujeme z důvodu přehlednosti a lepší 
srozumitelnosti upravit formulaci navrhovaného bodu 8 a 
specifikovat parametry pro horkou parafínovou lázeň (160 
°C po dobu 10 min.). 
 
13. K  § 11  
Doporučujeme doplnit ustanovení § 11 o pravidla pro 
opětovné zavčelení stanoviště a ochranného pásma. 
Dosavadní praxe potvrzuje odlišný přístup jednotlivých 
krajských veterinárních správ a tím nerovný přístup 
k chovatelům v ČR. Navrhujeme umožnit chovateli 
opětovné zavčelení ihned po likvidaci ohniska a po 
kontrole provedení nařízených opatření a to včelstvy, roji 
nebo oddělky získaných v rámci daného ochranného 
pásma a zamezit zavčelení oddělky s plodovými plásty, i 
když s negativním vyšetřením na mor, které je ale v praxi 
zastaralé, z jiné oblasti mimo ochranné pásmo. Dovoz 
včelích matek je vhodné umožnit bez omezení, neboť 
nebyl doložen případ, kdy by byl prokázán výskyt moru na 
základě infekce způsobené transportem matky. Umožnění 
zavčelení stanoviště v ohnisku a v ochranném pásmu 
umělými smetenci by mohlo podpořit trh se smetenci, který 
by byl z hlediska zdravotního stavu méně rizikový než 
současná praxe založená na přesunech oddělků s včelím 
dílem, tj. s potenciálně nejvíce infekčním zdrojem původce 
onemocnění. 
 
14. K návrhu přílohy - Veterinární osvědčení 
k přemístění včelstev mimo území kraje 
Doporučujeme používat odbornou terminologii a nahradit 
„tumidózu” vhodnějším termínem (např. výskyt lesknáčka 
úlového). 
Odůvodnění: Termín tumidóza, přestože jej někteří autoři 
v soudobé české literatuře uvádějí, nemá opodstatnění ani 
oporu v pravidlech pro odborné názvosloví. 
 

připomínkových míst. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Nové zavčelení může chovatel provést, jsou-li 
krajskou veterinární správou ukončena ochranná  
a zdolávací opatření podle § 11 odst. 4 vyhlášky.  
Připomínka není ke způsobu zavčelení konkrétní  
a srozumitelná, takže z ní nelze zjistit, jaké úpravy 
se navrhovatel domáhá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Veterinární zákon stanoví pojem „tumidóza“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASQC5D9C)



 11 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Připomínka: 
1.  K nadpisu vyhlášky: Doporučujeme s ohledem na 

znění nadpisu vypustit jako nadbytečnou čárku za slovy 
„ze dne………2017“.  

2.  K úvodní větě návrhu: Doporučujeme vypustit z úvodní 
věty ty zákony, které nenovelizovaly ustanovení 
veterinárního zákona, která jsou v úvodní větě 
uvedena. Konkrétně se jedná o zákon č. 64/2014 Sb., 
zákon č. 250/2014 Sb., zákon č. 126/2016 Sb. a zákon 
č. 243/2016 Sb. Dále doporučujeme nahradit slova 
„zákona č. …/2017 Sb.,“ slovy „zákona č. 302/2017 
Sb.,“, neboť tento zákon již vyšel ve Sbírce zákonů. 

3.  K § 12 odst. 5 písm. d) doporučujeme vypustit čárku 
za slovem „identifikaci“ (před „a“ se nepíše čárka /viz čl. 
42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády/). 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v § 13 odst. 
2 písm. a), tzn. vypustit čárku za slovem „vynaloženy“.  

 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Jedná se o kumulativní výčet.  
 
 

Ministerstvo spravedlnosti 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K části první – k § 2 písm. f): 
 Doporučujeme vymezení pojmu včelstvo pro 
přehlednost s ohledem na logickou posloupnost zařadit 
jako písm. a) tak, aby „stanoviště včelstev“ bylo 
definováno v návaznosti na definici „včelstva“.  
 
K části první – k § 3 písm. b): 
 Před slovo „díla“ doporučujeme s ohledem na § 2 
písm. c) návrhu vyhlášky doplnit slovo „včelího“.  
 
K části první – k § 4 odst. 1: 
 Doporučujeme s ohledem na článek 2 odst. 2 písm. 
d) Legislativních pravidel vlády formulovat odstavec 1 

 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno.  
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například takto: „Včely nebo včelstva lze mimo území kraje 
přemístit, pouze pokud bylo nejdéle 12 měsíců před 
přemístěním provedeno laboratorní vyšetření, kterým byl 
prokázán negativní výsledek na přítomnost původce moru 
včelího plodu.“.   
  
K části první – k § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2: 
 Slova „a nástrojů“ navrhujeme vypustit pro 
nadbytečnost - vizte § 2 písm. d) návrhu vyhlášky. V tomto 
smyslu formulaci doporučujeme dále upravit takto: „(…) 
účinnou dezinfekci ostatního včelařského příslušenství, 
které přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy 
s potvrzeným výskytem nákazy. (…)“ 
 
K části první – k § 11 odst. 1 písm. c) bodu 7: 
 Za účelem sjednocení slovo „desinfekce“ 
navrhujeme nahradit slovem „dezinfekce“, který je včetně 
slovesné varianty v předloženém návrhu právního 
předpisu použit již šestkrát.  
 
K části první – k § 12 odst. 2 písm. a): 
 „Včelstvo“ je již vymezeno v § 2 písm. f) návrhu 
vyhlášky, proto doporučujeme text za středníkem vypustit.  
  
K části druhé k bodu 3 – k příloze č. 2 části D bodu 1 
 Doporučujeme předložku „na“ nahradit spojkou 
„jako“ tak, aby formulace odpovídala příloze č. 2 části C 
bodu 1, tedy „hlášeno jako primární ohnisko“. 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno.  
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Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Doporučující připomínky: 
1. V § 2 je zapotřebí definovat následující pojmy 
„původce varroázy včel“, „výskyt varroázy“, „výskyt moru 
včelího plodu“ a „výskyt hniloby včelího plodu“.  
 
2. V § 3 písm. f) se doporučuje upravit začátek 
ustanovení takto „při komerčním zpracování vosku…“, 
případně „při zpracování vosku za účelem prodeje…“ nebo 
„při zpracování vosku pro jiný účel než pro osobní 
potřebu…“. Ministerstvo zahraničních věcí považuje za 
zbytečné, aby se včelí vosk degradoval v případě, že se 
jedná o použití pro vlastní potřebu v oblastech ležících 
mimo ochranná pásma nákaz včelího plodu. 
 
3. Ustanovení § 3 písm. h) se doporučuje rozšířit o 
slova „uzavřené bez možnosti vniknutí včel“. Tato úprava 
má docílit, aby byly prázdné úly zabezpečeny před 
včelstvy neznámého původu. 
 
4. Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje vypustit § 4 
odst. 3 a upozorňuje, že nákaza roztočem Varroa 
destructor je plně rozšířena nejen na celém území našeho 
státu, ale i celosvětově. Předložené znění by proto 
diskriminovalo včelaře působící na hranicích jednotlivých 
krajů, protože by nesměli přesunout svá včelstva při 
výskytu více než tří samiček roztoče Varroa destructor na 
území, které sousedí s jejich krajem (např. vedlejší 
vesnice v sousedním kraji), přestože nákazová situace je 
v sousedním kraji stejná nebo obdobná. V případě 
neakceptování této připomínky se navrhuje alespoň 
vyškrtnout § 4 odst. 3 písm. a) „nebyli zjištěni více než tři 
roztoči v průměru na jedno včelstvo, nebo“. 
 
5. Dále se navrhuje upravené (zkrácené) znění § 6 
v této podobě: „Krajská veterinární správa provede šetření 
na místě za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu 
varroázy, vznikne-li podezření z výskytu varroázy na 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Uvedení těchto definic nepovažujeme za nezbytné 
pro naplnění účelu vyhlášky.   
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Z důvodu předcházení šíření nákaz 
upřednostňujeme zachovat obecnou povinnost. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Současné znění dostatečně vystihuje požadavek 
na zabezpečení úlu. 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Podmínka směřuje k zabránění šíření nákaz a 
k prevenci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
KVS šetření může provést kdykoliv po 
vyhodnocení nákazového stavu u konkrétního 
chovatele nebo v dané oblasti.  
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základě opakovaných celoročních úhynů přesahujících 25 
% včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září 
předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.“ Toto 
znění se navrhuje z důvodu plošného rozšíření roztoče 
Varroa destructor na celém území ČR. Předkládané limity 
jsou překračovány stonásobně. 
 
6. Rovněž se navrhuje vyškrtnout § 7 z důvodu jeho 
nadbytečnosti vzhledem k plošnému rozšíření parazita 
Varroa destructor. V případě, že nebude této připomínce 
vyhověno, navrhuje se vypustit alespoň § 7 písm. b) 
„přeložení včelstva do nového úlu“, protože přeložením úlu 
se parazit Varroa destructor nijak nelikviduje. Ministerstvo 
zahraničních věcí dále upozorňuje, že v § 7 chybí termín 
ukončení opatření uložených krajskou veterinární správou. 
 
7. V neposlední řadě se navrhuje vložit do § 10 nový 
odstavec 3 v tomto znění: „Při zjištění klinických projevů 
moru včelího plodu nebo hniloby včelího plodu, tj. při 
zjevném a nezaměnitelném zjištění napadení včelstva, 
krajská veterinární správa neprodleně rozhodne o 
bezodkladné likvidaci napadeného včelstva či včelstev 
jejich spálením.“ Navržené ustanovení umožní zabránit 
dalšímu šíření moru a hniloby včelího plodu hlavně 
v období, kdy včely aktivně létají do okolí úlů. Podle 
stávajících pravidel je doba mezi prvotním zjištěním 
nákazy a likvidací napadeného včelstva dlouhá, což 
způsobuje vznik dalších ohnisek nákazy. 
 
8. Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že v § 
12 není řešena problematika dalších včelích nákaz, avšak 
příloha k vyhlášce výčet dalších nákaz obsahuje. 
 
 

Limity byly stanoveny na základě vyhodnocení 
výsledků kontrol a závěrů mnohočetných jednání 
se zástupci dotčených subjektů.  
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Písmeno b) bylo vypuštěno. Termín ukončení je 
individuální podle povahy a obsahu uložených 
opatření.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Pro spolehlivé zjištění a potvrzení výskytu nákazy 
je nutno vždy provést laboratorní vyšetření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Předmětem úpravy vyhlášky jsou nákazy, které 
jsou rozšířeny na území ČR.  
V příloze jsou další nákazy uvedeny pouze pro 
případ, kdy by chovatel vyšetření přímo vyžadoval, 
neboť se v současné době na území ČR 
nevyskytují. V případě jejich výskytu chovatel 
provádí vlastní opatření (např. nosemová nákaza) 
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nebo jsou přijata opatření k tlumení nebezpečné 
nákazy (např. tumidóza, která se v současné době 
vyskytuje pouze na území Itálie).  
 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a 
legislativu a předseda LRV 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
Ve výčtu předpisů EU, které jsou uvedeny na straně 2 
odůvodnění, chybí nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení 
o vedlejších produktech živočišného původu). 
Předkladatel nepřiložil k návrhu relevantní srovnávací 
tabulky, a místo toho přiložil pravděpodobně omylem 
srovnávací tabulky, které se návrhu vůbec netýkají, a to 
srovnávací tabulku k nařízení Evropského parlamentu a 

 
Akceptováno.  
K návrhu byly přiloženy relevantní srovnávací 
tabulky. 
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Rady (EU) č. 576/2013  a k prováděcímu nařízení Komise 
(EU) č. 577/2013. Požadujeme doložit srovnávací tabulky 
k předpisům, které návrh vyhlášky implementuje, a to ST 
k směrnici 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 ST k prováděcímu 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). 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrh vyhlášky je implementační ve vztahu k těmto 
předpisům EU: 
- 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, 

- prováděcí 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). 

Návrhu vyhlášky se dále týká nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 
2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu a získané produkty, které nejsou 
určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 
1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného 
původu). 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K návrhu vyhlášky neuplatňujeme, kromě výše uvedených 
formálních připomínek, žádné věcné připomínky. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 
Formální nedostatky je nutno napravit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
K návrhu byly přiloženy relevantní srovnávací 
tabulky. 
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Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  

Komora veterinárních lékařů 
České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských  
a podnikatelských svazů ČR 

KZPS ČR k návrhu vyhlášky má pouze drobnou 
připomínku legislativního charakteru a to, že název části 
první „Veterinární požadavky na chov včel a včelstev a 
opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz 
včel“ má být napsán velkými písmeny, tedy 
„VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOV VČEL A 
VČELSTEV A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZEMÍ A 
ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ VČEL“, neboť názvy 
částí právních předpisů se píší velkými písmeny. Z této 
zásady upravují Legislativní pravidla vlády výjimku, a to 
pro případ, že název části právního předpisu vyjadřuje 
změnu stávajícího právního předpisu. Z těchto důvodů 
jsou v daném případě správně napsány názvy části druhé 
a třetí a správně je také napsán název části čtvrté 
„ÚČINNOST“, zde na rozdíl od názvu části první 
předkladatelé správně název napsali velkými písmeny. 
 

Akceptováno. 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                   JUDr. Martina Hulecová  
V Praze dne 23. října 2017 
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