
Podmínky přemísťování včel v roce 2015 

 

Dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále 

„veterinární zákon“), je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si 

veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje. Toto osvědčení vydává na 

žádost chovatele příslušná krajská veterinární Státní veterinární správy (dále jen „KVS 

SVS“), tj. KVS SVS v místě původu včelstev. 

Podmínkou pro vystavení uvedeného veterinárního osvědčení je, že včelstva 

přemísťovaná mimo územní obvod kraje musí být v souladu s Metodikou kontroly zdraví a 

nařízené vakcinace vyšetřena před přemístěním na mor včelího plodu (bakteriologické 

vyšetření směsných vzorků měli, 1 směsný vzorek maximálně od 25 včelstev). Přemísťovaná 

včelstva musí být v souladu s nařízením příslušné KVS SVS v daném roce taktéž řádně 

vyšetřena a léčená na varoázu včel. 

Při přemístění včelstev v rámci územního obvodu kraje ale mimo katastrální území 

obce (myslí se tím všechny katastry spadající pod území dané obce), včelstva nemusí mít 

vystaveno veterinární osvědčení k přemístění včelstev, musí být ale v posledních 12 měsících 

vyšetřena na mor včelího plodu (viz předchozí odstavec) a musí být v souladu s nařízením 

příslušné KVS SVS v daném roce taktéž řádně vyšetřena a léčená na varoázu včel. Včelstva 

musí taktéž pocházet z řádně evidovaného hospodářství. Nabývající chovatel by měl před 

přemístěním včelstev požádat o registraci chovatele a zaevidovat svá stanoviště v místě, kam 

budou včelstva přemístěná. 

Nabývající chovatel by měl vždy před přemístěním včelstev požádat o registraci 

chovatele (pokud již není zaregistrovaný) a nejdříve zaevidovat svá stanoviště v místě, kam 

budou včelstva přemístěná. Doklad o registraci a evidenci předloží při žádosti o vystavení 

veterinárního osvědčení. Registrace chovatelů včel provádí Českomoravská společnost 

chovatelů, a.s., Hradištko 123, 252 09 Hradištko (informace o evidenci a registraci na 

www.cmsch.cz). Včelstva taktéž musí pocházet z řádně evidovaného hospodářství 

(stanoviště). 

 

Přemísťování včelstev vzhledem k ochranným pásmům 

Přemísťování včelstev vzhledem k ochranným pásmům se řídí vždy pokyny uvedenými 

v aktuálním nařízení KVS k moru včelího plodu!!! 

 

Ke dni 02. 05. 2015 platí: 

Přemístění včelstev do vyhlášeného ochranného pásma z oblasti mimo vyhlášené 

ochranného pásmo je možné po splnění všech výše uvedených zásad pro přemísťování 

včelstev (není potřeba žádat o povolení KVS). 

V obou případech (přemístění mimo i v rámci územního obvodu kraje) platí 

zásada, že včelstva nesmí být přemísťovaná mimo ochranné pásmo moru včelího plodu 

(tzn. z ochranného pásma ven!) 

Přemístění včelstev uvnitř vyhlášeného ochranného pásma moru včelího plodu je 

možné jen s povolením příslušné KVS SVS, vydaném na základě žádosti chovatele o 

přemístění včelstev (viz vzor žádosti na konci textu)! 

http://www.cmsch.cz/


Pro zajištění veterinárních léčebných přípravků a zajištění společných termínů pro 

vyšetření a ošetření včelstev na varoázu včel, moru včelího plodu a případná další vyšetření 

informujte o přesunu včelstev místní organizaci Českého svazu včelařů. 

 

Žádost o přemístění včelstev v ochranném a do ochranného pásma moru včelího plodu 

musí obsahovat tyto základní informace: 

Žádost o přemístění včelstev 

Žádám o přemístění XX včelstev ve vyhlášeném ochranném pásmu moru včelího plodu. 

 

Místo původu včelstev: 

Jméno, Příjmení, Datum narození, adresa bydliště, PSČ, registrační číslo včelaře (xxxxxx), od 

kterého budou včelstva přemísťovaná,  

adresa stanoviště včelstev odkud budou včelstva přemísťovaná (adresa, číslo popisné, PSČ, 

registrační číslo stanoviště (CZ12345678), parcelní číslo stanoviště a název a číslo 

katastrálního území), 

datum a číslo laboratorního protokolu z vyšetření včelstev na mor včelího plodu na výše 

uvedeném stanovišti (nesmí být starší 1 roku), kopii protokolu přiložit k žádosti, 

datum posledního vyšetření na varoázu včel, číslo protokolu a datum posledního ošetření na 

varoázu včel. 

 

Místo určení včelstev: 

Jméno, Příjmení, Datum narození, adresa bydliště, PSČ, registrační číslo včelaře (xxxxxx), ke 

kterému budou včelstva přemísťovaná, 

adresa stanoviště včelstev kam budou včelstva přemísťovaná (adresa, číslo popisné, PSČ, 

registrační číslo stanoviště (CZ12345678), parcelní číslo stanoviště a číslo katastrálního 

území). 

 

Datum a podpis žadatele o přemístění včelstev, telefonický kontakt: 

*pokud stanoviště, kam budou včelstva přemísťovaná, není ještě zaevidované (například zakládání 

nového stanoviště), musí se stanoviště nejdřív zaevidovat u pověřené osoby (viz www.cmsch.cz). 

 

Žádost lze poslat elektronickou poštou naskenovanou s vlastnoručním podpisem na adresu: 

epodatelna.kvst@SVSCR.CZ 

nebo přímo elektronicky do datové schránky (ID): vc98dh6 (kdo tuto možnost má), 

nebo originál žádosti na adresu: 

Krajská veterinární správa 

Státní veterinární správy 

pro Moravskoslezský kraj 

Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

http://www.cmsch.cz/
mailto:epodatelna.kvst@SVSCR.CZ

