
Změna vyhlášky o ochraně včel 

V minulém roce došlo ke změně zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči (dále jen zákon) 
s účinností od 1. srpna 2011. Touto změnou bylo dotčeno i ustanovení § 51, které se týká ochrany 
včel. Jednalo se o první změnu od platnosti zákona – od r. 2004. Na změny nyní reaguje prováděcí 
předpis. 30. ledna 2012 byla rozeslána, tedy vyhlášena vyhláška č. 33/2012 Sb., která změnila 
vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 

Co se změnilo: 

1. Formální změny:  
Tak jako v zákoně došlo ke změně pojmu „registrace“ – nahrazeno slovem „povolení“ 
v paragrafech 3 a 4 vyhlášky. Další změny vyplývají z nutnosti přečíslování odstavců při 
vypuštění jednotlivých ustanovení nebo vzniku nových. 
 

2. Věcné změny:  
a) Byl zrušen odstavec 3 paragrafu 4, který upravoval použití přípravku zvlášť nebezpečného 

pro včely, který je podle rozhodnutí o jeho registraci označen upozorněním, že může být 
aplikován nejpozději určitý počet dnů před předpokládaným květem stromů, keřů nebo 
porostů. 

Komentář: Toto ustanovení bylo zrušeno jako nadbytečné. Povinnost aplikovat přípravky na ochranu 
rostlin v souladu s návodem na jejich použití vyplývá ze zákona – viz § 49 zákona č. 326/2004 Sb.   

b) Dále byla vypuštěna část věty § 6 odst. 2 o povinnosti doložení jednoduchého plánku 
s označením stanoviště včelstev před přemístěním včelstev obecnímu úřadu.  

Komentář: Tato povinnost byla vypuštěna proto, že došlo k přesunu této povinnosti v modifikované 
formě do nového § 6a. 

 
c) Byl vložen nový § 6a, který upravuje náležitosti „oznámení chovatele včel k umístění 

trvalých nebo přechodných stanovišť“.  
Oznámení obsahuje:  
1. identifikaci chovatele – jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, případně 

identifikační číslo, bylo-li přiděleno a jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma 
nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu  

2. identifikaci stanoviště včelstev – pozemek označený parcelním číslem, obcí, 
katastrálním územím a přiložený jednoduchý náčrtek s označením stanoviště 

3. v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění. 
 

d) Byl vložen nový § 6c), který upravuje náležitosti „oznámení aplikace přípravku dotčeným 
chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu“. 
Oznámení obsahuje: 
1. Identifikaci ošetřovatele porostu – jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození 

nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní 



firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou 
osobu 

2. Informace o přípravku – obchodní název, aplikační dávku přípravku, den a hodinu 
aplikace 

3. Identifikaci místa aplikace přípravku – pozemek identifikovaný parcelním číslem, 
katastrálním územím, výměrou v hektarech, druhem plodiny nebo v případě lesního 
pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa. 

YƻƳŜƴǘłǌΥ V ǎƻǳƭŀŘǳ ǎ Ϡ рм ƻŘǎǘΦ нΣ о ŀ у Ȋłƪƻƴŀ ǎŜ ǎǘŀƴƻǾƝ ƴƻǾŠ ƴłƭŜȌƛǘƻǎǘƛ ǇǌŜŘƳŠǘƴȇŎƘ ƻȊƴłƳŜƴƝΦ 
/ƘƻǾŀǘŜƭŞ ǾőŜƭ ƳǳǎƝ ŘƻŘǊȌŜǘ ƴłƭŜȌƛǘƻǎǘƛ ŀ ƭƘǻǘǳ ƘƭłǑŜƴƝ ǎǘŀƴƻǾƛǑǙ ǾőŜƭǎǘŜǾ όƪŀȌŘƻǊƻőƴŠ Řƻ ƪƻƴŎŜ ǵƴƻǊŀΣ 
ƴƻǾŞ ǳƳƝǎǘŠƴƝ ǾőŜƭǎǘŜǾ р Řƴǻ ǇǌŜŘ ǇǌŜƳƝǎǘŠƴƝƳύΦ {ǘŜƧƴŠ ǘŀƪ ƻǑŜǘǌƻǾŀǘŜƭŞ ǇƻǊƻǎǘǳ ƳǳǎƝ ǾŜ ǎǾŞƳ 
ƻȊƴłƳŜƴƝ ŎƘƻǾŀǘŜƭǻƳ ǾőŜƭ ŀ ǇǌƝǎƭǳǑƴŞƳǳ ƻōŜŎƴƝƳǳ ǵǌŀŘǳ όǾŜ ƭƘǻǘŠ ƴŜƧǇƻȊŘŠƧƛ пу ƘƻŘƛƴ ǇǌŜŘ ŀǇƭƛƪŀŎƝ 
ǇǌƝǇǊŀǾƪǳύ ǳǾŞǎǘ ǇǌŜŘŜǇǎŀƴŞ ǵŘŀƧŜ ƻ ŀǇƭƛƪŀŎƛ ǇǌƝǇǊŀǾƪǳ όǇƭŀǘƝ ǇǊƻ ǇǌƝǇǊŀǾƪȅ ǇǊƻ ǾőŜƭȅ ƴŜōŜȊǇŜőƴŞ 
ƴŜōƻ ȊǾƭłǑǙ ƴŜōŜȊǇŜőƴŞύΣ ƪǘŜǊȇ ƘƻŘƭŀƧƝ ǇƻǳȌƝǘΦ ¢ŀǘƻ ƻȊƴłƳŜƴƝ Ƨǎƻǳ ƴŜȊōȅǘƴȇƳ ǇǊǾƪŜƳ ƻŎƘǊŀƴȅ ǾőŜƭ 
ǎǘŀƴƻǾŜƴȇƳ Ǿ ȊłƪƻƴŠ ŀ ǎƭƻǳȌƝ ƪ ǇǊŜǾŜƴŎƛ ǑƪƻŘ ƴŀ ǾőŜƭǎǘǾŜŎƘ.  

e) § 7 upravuje podmínky letecké aplikace přípravků. Byla vypuštěna povinnost chovatelů 
včel oznamovat obecnímu úřadu neprodleně po vyhlášení počátku leteckého ošetření 
porostů hromadný let včel za zdrojem snůšky a jeho pravděpodobný směr. Dále byly 
vypuštěny podmínky aplikace přípravků pro včely nebezpečných, popřípadě biocidních 
látek. Zůstalo ustanovení, které provádí § 51 odst. 7 zákona – tj. vyhlášení termínu 
zahájení letecké aplikace přípravku, který vyhlašuje obecní úřad bez zbytečného odkladu 
po obdržení oznámení. 
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f) § 15 vyhlášky upravuje účinnost vyhlášky č. 33/2012, která mění vyhlášku č. 327/2004 Sb. 
Účinnosti nabývá vyhláška dnem vyhlášení. 
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Čl. II vyhlášky č. 33/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
Přechodné ustanovení 
Přípravky označené podle dosavadních právních předpisů slovy "Pro včely relativně neškodný" se 
považují za přípravky, které nevyžadují klasifikaci z hlediska ochrany včel. 
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částka Sbírky zákonů a uzávěrka Včelařství se minuly a v příloze časopisu Včelařství vyšel formulář, 
který není vzhledem k novele vyhlášky úplný. 

Proto upozorňuji všechny chovatele, aby ve vlastním zájmu opravili svá hlášení stanovišť včelstev 
tak, aby byla v souladu s vyhláškou. Má to svůj význam v případě prokazování škod na včelách, 
které mohou nastat v souvislosti s nesprávnou aplikací přípravků na ochranu rostlin.    

Vzor: 

Oznámení stanoviště včelstev 
podle §  51 odst. 3 a 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 6a vyhlášky č. 327/2004 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu 
rostlin  v platném znění 

Chovatel (fyzická osoba):………………………………………………………..…..………………………………………………………… 
jméno a příjmení, datum narození 

 
bydliště, IČO, bylo-li přiděleno: .………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Chovatel (právnická osoba): ………………………………………………..……………………………………………………………… 

název a IČO, bylo-li přiděleno 

sídlo:……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

Oznamuji, že mám včelstva umístěna na stanovišti:  

č. parcely:……………………… kat. území: …………………………………………………………obec: …………………………………………. 

č. parcely:……………………… kat. území: …………………………………………………………obec: …………………………………………. 

č. parcely:……………………… kat. území: …………………………………………………………obec: …………………………………………. 

č. parcely:……………………… kat. území: …………………………………………………………obec: …………………………………………. 

Předpokládaná doba umístění včelstev (jen v případě přechodných stanovišť): …………………………….…………………. 

Dne: ……………................................... 

                                                               
………………....................... 

Podpis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Další informace: 
Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje alespoň pět dnů před jejich přemístěním.  
Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného 
trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze. 
Tento vzor je univerzální jak pro trvalá tak pro přechodná stanoviště. K oznámení je nutno přiložit jednoduchý 
plánek s označením stanoviště. Toto platí pro všechna stanoviště, nejen pro ta, která jsou umístěna mimo 
zastavěnou část obce. 
 
Mgr. Jarmila Machová 
29. 2. 2012 


