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1. Základní informace o hlášení včelaře v IZR 

 
Systém IZR pro včelaře obsahuje funkcionality pro:  

- odeslání hlášení o stavu včelstev = aktualizace stavu včelstev 
- zobrazení aktuálního stavu včelstev 
- zobrazení přehledu evidovaných stanovišť včelstev 
- aktualizaci kontaktních údajů 

 
Tyto funkcionality jsou dostupné v hlavní nabídce IZR v položkách:  

- Včelař 
- Stanoviště včelstev 

 

1.1. Hlavní nabídka IZR pro včelaře (jen včelař) 

Obsah hlavní nabídly IZR je závislý na tom, zda jste 
v IZR registrován jen jako včelař nebo i jako 
chovatel. 

Pokud jste registrován jen jako včelař, je obsah 
hlavní nabídky omezen jen na volby pro včelaře. 

 

 

1.2. Hlavní nabídka IZR pro včelaře, který je současně registrován i jako 
chovatel 

Pokud jste registrován jako chovatel i jako včelař, je 
obsah hlavní nabídky rozšířen o volby pro včelaře.  
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2. Informace o registraci včelaře a aktualizace kontaktních údajů 

2.1. Registrace včelaře 

Pro zobrazení údajů o registraci včelaře klikněte v nabídce Včelař  na volbu Detail včelaře. 

 

2.2. Aktualizace kontaktů včelaře 

Pro aktualizaci kontaktních údajů:  

 Kontaktní osoba 

 Adresa kontaktní osoby 

 Kontakty (telefon, mobil, … ) 

klikněte v nabídce Včelař  na volbu Aktualizace kontaktů včelaře. 

 

Po kliknutí na volbu se načte formulář, ve kterém zaktualizujte údaje. Aktualizované údaje se 
uloží po kliknutí na tlačítko Uložit.  

 



 

 

 Uživatelská příručka k hlášení stavu včelstev     

Strana 6 / 19  Stupeň důvěrnosti: žádný  

3. Registrovaná stanoviště včelstev, nové hlášení, přehled hlášení 

3.1. Přehled registrovaných stanovišť včelstev 

Pro zobrazení seznamu Vašich registrovaných stanovišť včelstev klikněte v nabídce 
Stanoviště včelstev na volbu Přehled stanovišť včelstev.  

 

Načte se seznam Vašich registrovaných stanovišť včelstev:  

 

Zrušené stanoviště včelstev je v seznamu uvedeno s červeným číslem stanoviště. 

 

3.1.1. Přehled hlášení ke stanovišti včelstev 

Kliknutím na ikonu ve sloupci Detail v Přehledu stanovišť včelstev se načte seznam všech 
evidovaných hlášení  k danému stanovišti. 

 

3.1.2. Zrušení stanoviště včelstev 

Lze zrušit registraci stanoviště včelstev, které již nepoužíváte. 

Takové stanoviště se pak již nenačítá do seznamu stanovišť při pořizování nového hlášení. 

Pro zrušení stanoviště klikněte na ikonu ve sloupci Obnovit/zrušit v řádku příslušného 
stanoviště. 
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Po kliknutí na tuto ikonu se načte dialog pro vyplnění data, ke kterému se má stanoviště 
zrušit.  

 

Vyplňte datum zrušení a klikněte na tlačítko Uložit. 

Datum zrušení stanoviště musí být po datu, ke kterému je v ÚE evidováno poslední hlášení. 

Pokud se zadá nižší datum zrušení stanoviště, pak Vás na to systém upozorní. 

 

 

Po uložení zrušení stanoviště se změní barva textu v čísle stanoviště na červenou. 

3.1.3. Obnova registrace stanoviště  včelstev 

Zrušené stanoviště včelstev, pokud jej znovu používáte, lze obnovit. Takové stanoviště je 
v přehledu stanovišť uvedeno s červeným číslem stanoviště. 

Postup obnovy je obdobný, jako při rušení stanoviště. 

V přehledu stanovišť klikněte na ikonu ve sloupci Obnovit/zrušit v řádku příslušného 
stanoviště. 

Po kliknutí na tuto ikonu se načte dialog pro vyplnění data, ke kterému se má stanoviště 
obnovit.  
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Vyplňte datum, ke kterému obnovujete stanoviště  a klikněte na tlačítko Uložit. 

Datum obnovy stanoviště musí být po datu posledního zrušení tohoto stanoviště. 

 

3.1.4. Umístění nových stanovišť 

Kliknutím na tlačítko Přidat stanoviště pod přehledem stanovišť lze kdykoliv v průběhu 
založit nové umístění stanoviště. To se použije zejména pro nová umístění včelstev 
v průběhu roku před hlášením k 1.9. 

 

Tím se zobrazí prázdná tabulka, do které je možné nová stanoviště zapsat. Nejprve je nutné 

zadat datum hlášení a kliknout na tlačítko . 

 

Po kliknutí se přidá nový řádek. 

 

Číslo stanoviště u tohoto řádku není vyplněno – přidělí jej systém při uložení hlášení. 

Vyplňte lokalizaci stanoviště: Katastr, parcelní číslo, typ parcely – tyto údaje jsou povinné. 
Lze vyplnit i další údaje: Název ulice, Název obce a PSČ – tyto údaje jsou nepovinné. 

Katastr lze vyhledat v číselníku – kliknutím na ikonu vedle čísla katastru v řádku hlášení:  

 

Po kliknutí na tuto ikonu se načte dialog pro vyhledání katastrálního území. 



 

 

 Uživatelská příručka k hlášení stavu včelstev     

Strana 9 / 19  Stupeň důvěrnosti: žádný  

 

 

Katastr lze vyhledat dle Kódu (čísla), Názvu nebo všechna katastrální území v zadaném 
okrese. 

Po vyplnění údajů k vyhledání klikněte na tlačítko Vyhledat. 

Načte se seznam nalezených katastrálních území.  

 

Kliknutím na zelenou ikonu  vyberete katastr do řádku hlášení. 

Hlášení s novým stanovištěm včelstev bude možné uložit, jen pokud je zadané parcelní číslo 
ověřeno v evidenci parcel.  

Ověření parcelního čísla se provádí po kliknutí na tlačítko Uložit pod seznamem řádků 
hlášení. 

Pokud není parcela nalezena, systém Vás na to upozorní:  
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 Omylem zadaný řádek lze před uložením ještě smazat kliknutím na ikonu  na konci 
řádku. 

Na rozdíl od řádného hlášení včelaře (k 1.9.) se u nových umístění nezadává počet včelstev. 

 

3.1.5. Aktuální stav včelstev 

Aktuální stav počtu včelstev na Vašich stanovištích se zobrazí kliknutím na záložku Aktuální 
stav: 

 

Aktuální stav počtu včelstev je sestaven na základě evidovaných hlášení s počtem včelstev. 
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4. Nové hlášení včelaře 

4.1. Zaevidování nového hlášení včelaře 

Pro Zaevidování nového hlášení včelaře klikněte v nabídce Stanoviště včelstev na volbu 
Nové hlášení včelaře.  

 

Načte se formulář pro vyplnění nového hlášení. 

Do řádek hlášení jsou načtena všechna nezrušená stanoviště včelstev. 

V záhlaví, do údaje „Datum hlášení = stav k datu“, vyplňte datum, ke kterému hlásíte stav 
včelstev. 

 

Údaje lokalizace stanoviště lze měnit pouze v případě, že dané parcelní číslo není nalezeno 
v evidenci parcel, nebo není vůbec vyplněno. 

U stanovišť, kde chcete zaevidovat stav včelstev, vyplňte počet ve sloupci Včelstev. 

Stanoviště ke kterým nechcete hlásit stav, odstraňte z hlášení kliknutím na ikonu  u 
příslušného řádku. 

Pro přidání nového stanoviště včelstev kliknětě na ikonu pod seznamem řádek hlášení. 

 

Po kliknutí na tuto ikonu se přidá nový řádek. 

 

Číslo stanoviště u tohoto řádku není vyplněno – přidělí jej systém při uložení hlášení. 

Vyplňte lokalizaci stanoviště: Katastr, parcelní číslo, typ parcely – tyto údaje jsou povinné. 
Lze vyplnit i další údaje: Název ulice, Název obce a PSČ – tyto údaje jsou nepovinné. 

Katastr lze vyhledat v číselníku – kliknutím na ikonu vedle čísla katastru v řádku hlášení:  
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Po kliknutí na tuto ikonu se načte dialog pro vyhledání katastrálního území. 

 

 

Katastr lze vyhledat dle Kódu (čísla), Názvu nebo všechna katastrální území v zadaném 
okrese. 

Po vyplnění údajů k vyhledání klikněte na tlačítko Vyhledat. 

Načte se seznam nalezených katastrálních území.  

 

Kliknutím na zelenou ikonu  vyberete katastr do řádku hlášení. 
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Hlášení s novým stanovištěm včelstev bude možné uložit, jen pokud je zadané parcelní číslo 
ověřeno v evidenci parcel.  

Ověření parcelního čísla se provádí po kliknutí na tlačítko Uložit pod seznamem řádků 
hlášení. 

Pokud není parcela nalezena, systém Vás na to upozorní:  

 

4.2. Oprava hlášení 

Pokud uložíte nové hlášení včelaře a poté zjistíte, že jste v něm udělal chybu (např. u 
jednoho stanoviště zapsaný chybný počet včelstev), opravu provedete tak, že zaevidujete 
nové hlášení se stejným „Datum hlášení = stav k datu“.   

Do hlášení lze zapsat jen stanoviště, u kterého chcete opravit počet včelstev.  

Systém pak na základě toho, že toto nové hlášení je s vyšším datem a časem zaevidování, 
toto zohlední v načtení aktuálního stavu včelstev, tj. použije se stav včelstev z nového 
hlášení.  
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5. Přehled hlášení evidovaných v ÚE 

Pro načtení přehledu všech Vašich hlášení včelaře klikněte v nabídce Stanoviště včelstev na 
volbu Přehled hlášení.  

Načte se seznam evidovaných hlášení. 

 

 

Kliknutím na ikonu   ve sloupci Detail se načte seznam řádek daného hlášení. 
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6. Delegování práv 

Pořizování hlášení včelaře lze v IZR delegovat na jiného uživatele prostřednictvím 
funkcionality Delegování práv.  

 

 

Pro delegování práv k evidenci hlášení včelaře na jiného uživatele je třeba v nabídce 
Delegování práv kliknout na volbu Nastavení delegátů. 

Poté se načte stránka se seznamem evidovaných delegátů.  

 

6.1. Přidání nového delegáta 

Pro přidání delegáta = uživatel,  kterému chcete povolit pořizovat hlášení včelaře za Vás, 
klikněte na tlačítko „Nový delegát“ . 

Načte se stránka pro přidání delegáta. 

 

Pro delegování práv  musí mít daná osoba  účet pro přístup na portál farmáře MZe. Login = 
přihlašovací jméno Vám musí  sdělit.  

Tento login použijete při zaevidování delegáta, zadejte jej do údaje Login a stiskněte ENTER.  

Pokud je zadaný login správně, pak se do formuláře načte jméno a příjmení delegáta. 

Kliknutím na tlačítko Uložit se záznam delegáta uloží. 
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Po uložení se formulář uloženého delegáta rozšíří o Nastavení práv. 

Pro nastavení práv k hlášení včelaře klikněte na záložku Včely. 

 

 

Načte se příslušná záložka:  

 

Na této záložce nastavte u Agendy   Hlášení včelstev příslušné právo, které mu chcete 
přidělit:  

- Čtení i zápis 

- Jen čtení 

- Nepovoleno 
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Pro uložení nastavených práv klikněte  na tlačítko „Uložit nastavení záložky Včely“. 

 

6.2. Úprava delegáta, ukončení platnosti, smazání delegáta 

Pro úpravu práv delegáta v seznamu delegátů kliknětě na jeho záznam. 

Tím se načte jeho nastavení. 

 

 

Pro změnu práv (např. z Čtení i zápis na Jen čtení) klikněte na tlačítko Upravit delegáta. 

Poté postupujte stejně jako při nastavení práv při založení nového delegáta. 

Pro ukončení platnosti přístupu delegáta klikněte na tlačítko Upravit delegáta a vyplňte 
Platnost do. 

Pro smazání delegáta – klikněte na tlačítko Smazat delegáta. 
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7. Přihlášení delegáta 

Po přihlášení uživatele IZR, který má delegována práva, má tuto informaci uvedenou na 
úvodní stránce . 

 

 

Kliknutím na odkaz „zde“ se načte seznam od koho má delegována práva. 

 

 

Klikněte na řádek, za koho se chcete přihlásit, a poté klikněte na tlačítko Přihlásit za 
chovatele/včelaře. 

Poté dojde k přihlášení dle nastavených práv.  
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8. Seznam použitých zkratek 

Zkratka Popis 

IZR Integrovaný zemědělský registr 

ÚE Ústřední evidence 

PF Portál farmáře 

 

 


