
LEGISLATIVA A VČELY
Použité materiály: prezentace Ministerstva zemědělství, SVS, Kamila Kurtina



LEGISLATIVA V OBLASTI MEDU

 Mezinárodní normy a standardy

 Codex Alimentarius Standard for Honey (1981, rev. 2001)

• Harmonised Methods of the European Honey Commission
(1997)

• Harmonised Methods of the International Honey
Commission (2002)

 Evropská legislativa

 Hygienický balíček

 Směrnice Rady č.2001/110/EC o medu (transponováno ve 
vyhlášce č. 76/2003 Sb.



Národní legislativa

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

 Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 

cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové 

bonbony

 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

 Vyhláška č. 289/2009 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na 

živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 

Evropských společenství



Návrh vyhlášky o požadavcích na 

tabákové výrobky Návrh vyhlášky pro doplňky 
stravy 



Novelizace zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně

souvisejících zákonů (veterinární zákon) předpisem z. č. 302/2017

Sb., účinnost od 1. 11. 2017

Novelizace vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho

ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné

způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,

ve znění pozdějších předpisů

Nová vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na

chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a

zdolávání některých nákaz včel a o změně některých

souvisejících vyhlášek

Legislativa – přehled změn



§ 5 zákona

(2) Chovatel, který chová včelstva, je dále povinen neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti

včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské veterinární správě.

(3) Mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu je zakázáno léčit.

Novelizace zákona č. 166/1999 Sb.

§ 64c 

Prohlížitel včelstev

(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel uvedené v příloze č. 2 k tomuto

zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stanoveném v mimořádném veterinárním opatření

rozebrání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen

"prohlížitel včelstev").

(2) Prohlížitel včelstev je povinen provádět prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla v rozsahu

stanoveném prováděcím právním předpisem, vést záznamy o datu, době a výsledku prohlídky včelstev,

registračním čísle chovatele včelstev, registračním čísle stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti

včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na

požádání je poskytnout úřednímu veterinárnímu lékaři.

(3) Prohlížitelem včelstev může být fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se

zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této

činnosti. -

(4) Prováděcí právní předpis stanoví (342/2012,Sb., 19/2018 Sb.

a) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

b) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním

včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.
Vyhláška č. 342/2012 Sb.

Vyhláška o veterinárních požadavcích na zdraví a chov

včel



Specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev a rozebrání včelího díla organizuje

organizátor v rozsahu 8 hodin teoretické výuky a 8 hodin specializovaného školení. Na závěr

specializovaného školení se účastníci podrobí zkoušce před tříčlennou zkušební komisí. Zkouška

probíhá formou písemného testu a praktické části.

Obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev 
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev

Obsahem specializovaného školení jsou

a) teoretická výuka zaměřená na získání znalostí v oblasti

1. nebezpečných nákaz včel a jejích klinických projevů ve včelstvech,

2. současného výskytu nákaz včel,

3. informačních zdrojů k aktuální nákazové situaci,

4. nákaz včel,

5. zoohygieny chovu včel a správné praxe v chovu včel,

6. právní problematiky související s výskytem nákaz včel

b) praktická výuka zaměřená na získání dovedností při prohlídce včelstev na stanovišti, při rozebrání

včelího díla a při posouzení klinického stavu dospělých včel a včelího plodu a dovedností při odběrech

vzorků, při jejich označování, uchovávání a odesílání do laboratoře k požadovanému vyšetření.

Změna vyhlášky č. 342/2012 Sb.



Vyhláška stanovuje: 

a) veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a

ochranu před nákazami

b) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni
hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě

c) podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho
obsahové náležitosti

d) opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz

včel

− Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy

− Opatření pro tlumení a zdolávání moru a hniloby včelího plodu

e) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů

prohlížitele včelstev

f) podrobněji postup při uplatňování náhrady podle § 67 zákona a náležitosti

žádosti o její poskytnutí

Vyhláška č. 18/2018 Sb.,
o veterinárních požadavcích na chov včel a 

včelstev



Podmínky k přemístění včel a včelstev

1. Přemístění včel a včelstev mimo území kraje 

negativní výsledek laboratorní vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu provedený nejpozději 12 

měsíců před přemístěním 

2.   Přemístění včel nebo včelstev na jiné stanoviště včelstev

a) vyšetření na přítomnost původce varroázy dle platné MKZ

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.

Vyhláška č. 18/2018 Sb.,

o veterinárních požadavcích na chov včel a 

včelstev

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev

− více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na 

daném stanovišti včelstev

− při překročení jsou chovatelé povinni hlásit úhyny KVS



KVS provede šetření na místě za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu varroázy, vznikne-li podezření z výskytu 

varroázy na základě

a) výskytu více než 10 roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo zjištěného laboratorním 

vyšetřením směsného vzorku měli, nebo

b) hlášeného úhynu více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září 

předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev

Potvrdí-li KVS výskyt varroázy, vymezí stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy a nařídí chovateli v tomto ohnisku 

ochranná a zdolávací opatření, kterými jsou zejména:

a) neprodlené léčebné ošetření všech včelstev v ohnisku nákazy určeným druhem léčivého přípravku

b) odstranění včelího díla ze včelstva a vytvoření podmínek pro stavbu nového díla

c) odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, odstranění zavíčkovaného i otevřeného včelího plodu, odstranění 

zavíčkovaného dělničího plodu nebo ošetření zavíčkovaného včelího plodu

d) chov včely s dobrým čistícím instinktem

e) zákaz přemísťování včel a včelstev

Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy



Potvrzený výskyt nákazy moru včelího plodu na stanovišti včelstev u ≥ 15 % včelstev 

− neprodlené utracení všech včelstev na stanovišti včetně likvidace úlů, veškerého včelařského 
příslušenství (pokud nelze zajistit účinnou dezinfekci)

Potvrzený výskyt nákazy moru včelího plodu na stanovišti včelstev u < 15 % včelstev 

− neprodlené utracení všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy včetně likvidace úlů i
veškerého včelařského příslušenství (pokud nelze zajistit účinnou dezinfekci), a současně
účinnou dezinfekci ostatního včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do styku se
včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy

− na základě vyšetření zdravotního stavu ostatních včelstev na stanovišti a výsledků
epizootologického šetření může KVS nařídit likvidaci všech včelstev na stanovišti

− dojde-li v době do 1 roku ode dne utracení včelstev v ohnisku k opětovnému potvrzení 
výskytu nákazy, nařídí KVS utracení všech včelstev a likvidaci včelařského příslušenství

Opatření pro tlumení a zdolávání moru a hniloby včelího plodu

Ochranné pásmo

− min. 3 km kolem ohniska

− odběr vzorků včel/měli ze všech úlů na stanovišti včelstev k bakteriologickému vyšetření na MVP/HVP, 

pokud toto vyšetření nebylo provedeno v posledních 12 měsících

− zákaz přemísťování včel a včelstev z ochranného pásma

− přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS vydaným na základě 

žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratornímu vyšetření směsného vzorku měli na 

původce MVP/HVP ne starším 12 měsíců 



PŘÍSTUP K INFORMACÍM ONLINE

www.svscr.cz

Mapové výstupy –

ohniska nákaz včel



UVÁDĚNÍ MEDU NA 

TRH

Prodej ze dvora

Současný chaos poškozující 

poctivé včelaře



§ 27a veterinárního zákona a vyhláška 289/2007 Sb.

Chovatel může prodávat med z vlastního chovu včel v množství do 2 t za 

rok: 

― ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev

― v tržnici nebo na tržišti

― dodávat do maloobchodní prodejny na území kraje,

v němž se nachází stanoviště včelstev

Prodej malého množství



― Chovatel nemusí být registrován u SVS

― Chovatel nemusí plnit hygienické požadavky nařízení EP a R č. 852/2004 a č. 

853/2004, ale výroba musí probíhat v čistém prostředí s používáním zařízení a 

pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě

― Med musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadný a bezpečný 

z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz 

a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

― Med musí být chráněn před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich 

zdravotní nezávadnost, zejména před kontaminací

― Takový med nesmí být uváděn dále do oběhu

Prodej malého množství



DOZOROVÉ ORGÁNY

 Státní veterinární správa.

 Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce.

 Česká obchodní inspekce.

 Živnostenský úřad.

 Finanční úřad.



CO NEMŮŽE 

BÝT PŘEBYTEK 

ZBOŽÍ
Prodej, při kterém se vystavujete 

možnosti sankcí



Přebytek - zboží VÝROBEK

Surový propolis.

Propolisová tinktura klasifikace :

 Doplněk stravy- dozoruje SZPI.

 Léčivo – dozoruje SÚKL.

 Vždy dozoruje Celní správa / líh/.

PROPOLIS



SVÍČKY Z VČELÍHO VOSKU

Lité

Z mezistěn

 Není produkt prvovýroby.

 Vždy podléhá živnosti / výroba 

svíček/.



OSTATNÍ VÝROBKY Z MEDU

 Ovoce v medu.

 Ořechy v medu.

 Medy s příměsemi.

 Výrobek pod kontrolou SVS.

 CZ provoz.



PLEMENNÝ MATERIÁL

Oddělky

Matky

 Pro vlastní potřebu-ano.

 Prodej -Nejedná se přebytek.

 Soustavná činnost, za účelem zisku.

 Živnost.



CHYBÍ VČELAŘSKÝ ZÁKON? 

PŘEMÝŠLEJME


