
Ministerstvo zemědělství
Odbor živočišných komodit
Č.j.: 23224/2013-MZE-17210
V Praze dne 26. dubna 2013

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU
PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL

CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY
PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

V souladu s § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Ministerstvo zemědělství zásady pro vypracování 
pohotovostních plánů a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých internetových  stránkách.

Zásady pro vypracování pohotovostního plánu pro případ vzniku nebezpečné nákazy včel chovatele,
který jako podnikatel chová včely pro účely podnikání (dále jen „Zásady“).

(§ 5 odst. 2 písm. d) veterinárního zákona)

A. Chovatel

Jméno a příjmení:  IČ/R.Č.

Adresa:

Telefonické spojení:
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

B. Další kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonické spojení:
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

C. Soukromý veterinární lékař zajišťující prevenci/léčbu

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonické spojení:
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil
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D. Krajská veterinární správa pro ........................................................... kraj

Adresa:

Tel. spojení KVS
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

Tel. spojení 
inspektorát

v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

E. Policie ČR

Telefonické spojení:
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

F. Hasičský záchranný sbor

Telefonické spojení:
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

G. Obecní úřad  

Telefonické spojení:
v pracovní dobu mimo pracovní dobu mobil

H. Základní povinnosti chovatele

V souladu s ustanoveními zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (vete-
rinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,  musí  chovatel včel mimo povinnosti uvedené v ustanovení § 4, § 5, § 11 
a § 12 veterinárního zákona  například:

Sledovat zdravotní stav včel, bránit vzniku a šíření nákaz včel a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na 
jeho základě k zdolávání těchto nákaz, poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc   k tomu, aby mohlo být řádně pro-
vedeno nařízené vyšetření včelstev, odběry vzorků, nebo jiný odborný veterinární úkon, zpracovat a aktualizovat podle 
schválených zásad pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz, jakož i pro případ vzniku mimořádných 
situací jako jsou například podezření na otravy včel v důsledku hromadných úhynů včel.

Uvědomit neprodleně sám  nebo  jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě a prodeji včel a včelstev, jakož i další 
osoby, které přicházejí do styku se včelami, jejich produkty (zejména medem) nebo jejich vzorky a které vzhledem ke 
svému povolání, kvalifi kaci a zkušenostem mohou rozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné 
nákazy,  krajskou veterinární správu Státní veterinární správy   o tomto podezření nebo zajistit její uvědomění o tomto 
podezření. Chovatel včel, na nichž se projevují příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy, dále 

a) do příchodu úředního veterinárního lékaře příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy 
zajistí, aby
1. včelstva nebyla přemístěna mimo stanoviště,
2. včelí produkty, které pocházejí od podezřelých včelstev, nebyly používány, jakkoli zpracovávány nebo uvá-

děny do oběhu a aby byly ukládány odděleně,
3. předměty, pomůcky, které mohou být nositeli původců nákaz, nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány 

jinde mimo podezřelé stanoviště.

b) po příchodu úředního veterinárního lékaře příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy 
zajistí postup podle jeho pokynů a poučení.
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Opatření při podezření/potvrzení nebezpečné nákazy včel jsou stanovena v části druhé hlavě XIII vyhlášky
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosnýchze zvířat na člověka, ve znění 
pozdějších předpisů.

I. Údaje o stanovišti včelstev

Pro každé stanoviště jsou uvedeny jako samostatná příloha pohotovostního plánu dle vzoru, viz příloha č.1 Zásad.

J. Aktualizace

Provádí se pravidelně – min. 1× ročně – záznam o aktualizaci, viz příloha č. 2 Zásad.

Pohotovostní plán, včetně příloh zůstává uložen u chovatele.

V ........................... dne ................  …………………………………
 podpis chovatele

POZNÁMKA:
Formuláře pro zpracování pohotovostních plánů jsou k dispozici na internetových stránkách 
Státní veterinární správy na adrese: http:/www.svscr.cz

 Ing. Jiří Hojer, v. r.
 ředitel odboru živočišných komodit
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Příloha č.1

ÚDAJE O STANOVIŠTI VČELSTEV
(pro každé stanoviště jako samostatná příloha)

A. Stanoviště 

Kraj:

Registrační číslo stanoviště: CZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Název lokality:

Adresa stanoviště (pokud lze určit):

Obec: KÚ:

GPS souřadnice stanoviště:        °       ‚         „N ,       °       ‚       „E

Číslo parcely podle katastru nemovitostí:

viz. Český úřad zeměměřičský a katastrální,  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

B. Podrobnější údaje o provozu:

1. Počet včelstev na stanovišti: 

2. Z toho použitý materiál úlů (dřevo, polystyrén, plasty apod.) / počet úlů: 

3. Místo / adresa skladu pomocného materiálu (rámků, čistících potřeb apod.): 

4. Kočování: ANO* / NE*

5. Producent matek: ANO* / NE*

6. Producent oddělků: ANO* / NE*

7. Pozn.

*  Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 2

ZÁZNAM O AKTUALIZACI POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU

Aktualizace provedena dne: Podpis chovatele


