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Připraveno pro časopis OAK Most.  

 Včelařský rok má trochu jiný kalendář, 

začíná v červenci pod názvem „Včelařské podle-

tí“. Takže nyní nastal čas, kdy se můžeme oh-

lédnout, jaký byl ten uplynulý včelařský rok. 

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí počasí letošního 

roku a podle snůšek nektarů, můžeme jej 

s klidným svědomím posunout ještě u měsíc 

zpět. Také ostatní zemědělské obory vedle hlá-

šení ztrát vlivem počasí posouvají kalendář 

sklizní nejméně o měsíc dříve. Včelaři mají 

mnoho společného s vinaři, hlavně to, jak celou 

sezonu hlásí že vlivem přírody, nemocí a škůd-

ců budou výnosy mimořádně nízké a určitě po-

roste cena jejich produktů. Na druhou stranu je 

nutné objektivně přiznat, u nás dříve naroze-

ných přímo z praxe, že se trvale snižují výnosy 

ze včelstev, hlavně posledních pět let. Mnozí to 

řeší navyšováním počtu včelstev. To ale jen 

zhoršuje další včelařský extrém a tím je značné 

převčelení mnohých míst u nás. Když k tomu 

přidáte trvalý nárůst včelařů a dotační politiku 

do oboru srovnané s úbytkem včelí pastvy, je 

budoucnost oboru značně nejistá. 

 Přestože klesají medné výnosy, mnoho 

(nebo snad většina?) včelařů nemá koncepci 

odbytu. Mnoho jich skladuje ještě med z loňské 

sklizně (možná i starší). U nás se rozpadl funkč-

ní systém výkupu včelích produktů. Příčinu lze 

hledat v dovozech levnějších medů či náhraž-

kách medů. Velkou roli zde hraje i špatná legis-

lativa. Stačí zaregistrovat si včely v ústřední evi-

denci a můžete uvést na trh 2 tuny medu, aniž 

byste cokoliv dále evidovali nebo danili (ze 

dvou tun může být klidně deset). Prodávat mů-

žete po celé ČR. Tak vznikla nová sorta, titul: 

pseudovčelař. Uvolnění celních bariér a volný 

pohyb zboží z Ukrajiny nabízí medy za velmi 

lukrativní ceny. Tak není nutné zdržovat se vče-



Stránka 2 

Včelařské noviny 

lami, stačí jejich registrace. Naše farma byla 

registrovým střediskem pro výkup medu. Nyní 

nám již mnoho včelařů volá, zda ještě vykupu-

jeme med a ani se neptají na cenu. To také ně-

co signalizuje. 

 Pokud bych se měl zmínit, jak jsou na 

tam profesionální včelaři, hodnocení je jedno-

duché, velmi špatně. Nejen, že nevznikají nové 

rodinné farmy, ale některé, u kterých byl před-

poklad, že vyrostou ve slibné zemědělské pod-

niky, rozepsaly včelstva na rodinné příslušníky 

a přizpůsobily se špatné legislativě. Je to vidět 

i v postupném úpadku Asociace profesionál-

ních včelařů. V rodinných farmách je již jen 

několik statečných, u kterých je jasné, že se i 

v tomto chasu udrží nad vodou a přežijí do do-

by, kdy budou platit lepší podmínky. 

 V důsledku nízké snůšky, krátké doby 

vegetace nektarodárných rostlin, převčelení 

krajiny a s tím spojeného hladovění včelstev 

dochází k rychlejšímu šíření nemocí. Velký 

problém je varoáza ve včelstvech a s tím spoje-

ná virová onemocnění. Suma sumárum, hro-

madí se stále více problémů, selhávají záplaty 

na vznikající díry, takže se včelaření stává stále 

složitějším, než jsme byli zvyklí z doby, kdy 

naše ročníky začaly včelařit. Už je zcela vylou-

čené heslo, které jsme razili: „nechte včely na 

pokoji, šťourejte do nic co nejméně“. Dnes se 

naopak krutě vymstí, když je pravidelně ne-

kontrolujeme a nečiníme včasné nápravné zá-

sahy. Bez náhradních včelstev není možné 

hospodařit. Včelstva se musí častěji spojovat a 

posilovat. Ještě jeden problém stojí za zmínku. 

Vzhledem k prudkému snížení snůškového ob-

dobí se místy nedařily chovy matek a vázla i 

tvorba oddělků. 

No a teď mi poraďte, jak hodnotit tu uplynu-

lou sezonu! 

Petr Táborský, včelí farmář na vejminku 
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Prodej zemědělských přebytků je obvyklý a má 

svou tradici. V zemích, kde funguje občanská 

kázeň, nemusí být ani svázán legislativou. To, 

co platí jinde, není ale možné v české kotlině, 

nikdy jsme nevynikali kázní, místo přemýšlení 

nad zákonem vždy hledáme možnost, jak ho 

obejít. Proto je pro nás zcela nezbytné, aby na-

řízení a zákony byly jednoznačné a neumožňo-

valy obcházení. Příkladem je i legislativa spo-

jená s prodejem medu, hlavně pokud jde o tzv. 

„prodej ze dvora“. 

Zákon a související předpisy jsou zpracované, 

aby co nejlépe odpovídaly české povaze a dala 

se v nich najít spousta cestiček, jak se jim vy-

hnout. Mnohé bylo již napsáno v úvodním 

článku, zde si jen připomeneme, jak je to vy-

myšleno legislativně.  

Kdo tedy má dozor nad obchodováním 

s medem: 

• Státní veterinární správa 
• Státní zemědělská a potravinářská in-

spekce 
• Česká obchodní inspekce 
• Živnostenský úřad 
• Finanční úřad 
 

Národní legislativa, která se k tomu 

vztahuje: 

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

• Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se sta-
noví 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. 11/2015, kterou se mění vy-
hláška č. 289/2009 Sb., o veterinárních a 
hygienických požadavcích na živočišné 
produkty, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství 

Co umožňují dle prováděcích předpisů? Limit 

60 včelstev, do tohoto limitu nemusí včelař 

podávat daňové přiznání. Parametr 500 Kč, 

stanovený ČSV jako zisk z jednoho včelstva – 

bez komentáře. Limit 2 tun medu k volnému 

prodeji po celé ČR. Přitom není vůbec stanove-

na spodní hranice stavu včelstev na využití to-

hoto limitu. A žádný postup evidence prodané-

ho medu navíc umožňuje vlastně celoroční 

prodej bez kontroly.  

Jsou ale způsoby prodeje, které nemohu být 

prodejem přebytků ani nyní: 

(Pokračování na stránce 4) 

Prodej medu od včelaře 
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• Nemůže to být jakýmkoliv způsobem upravený med 
(pastovaný med, ořechy v medu, med s jakoukoliv přísadou 
atd.) 

• Jako přebytky nelze prodávat oddělky 
• Nemohou to být výrobky z vosku, včetně svíček 
• Nelze tak prodávat vlastní medovinu 
• Rovněž to vylučuje prodej jakkoliv upraveného propolisu 

(tinktury, masti) 
• Už vůbec nelze prodávat přebytky přes internet 
 

Vše lze prodávat pouze v surovém stavu. Na ostatní prodej musí mít 

chov registraci. Mnoho včelařů si vůbec neuvědomuje, že tato volná 

legislativa poškozuje i jejich drobný prodej, když dodržují pravidla 

a uvádějí na trh skutečné vlastní přebytky. Jednak je trh přesycen 

dováženými a falšovanými medy navíc to umožňuje překupnický 

systém. 

Za zamyšlení stojí i skutečnost, že vůbec nevznikají rodinné včelí 

farmy, naopak včelaři se vracejí k jednoduššímu systému – prodeji 

„přebytků“  

Zpracováno z prezentací spolku 
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 


