Dobrý den,
Dovoluji si Vás, jako chovatele včel, upozornit, že 1.12.2017 vešla v účinnost novelizace zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
V připojeném souboru vám zasílám k dispozici aktuální znění tohoto zákona, kde jsou červeně
vyznačeny změny po jeho novelizaci. Pro vás je nejdůležitější § 51 zákona č. 326/2004 Sb., jehož
znění je níže uvedeno v tomto e-mailu. Bohužel zatím nejsou k tomuto zákonu schváleny prováděcí
právní předpisy (vyhlášky). Až budou vyhlášky schváleny, budu vás o této skutečnosti informovat.

§ 51

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při
používání přípravků

(1) Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky
označené jako

a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v
souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek,
jejichž použití je pro včely nebezpečné,

b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby,

pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby 40) a Ústavu, a
to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku.

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 profesionální uživatel je povinen

a) zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu
evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev
v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a
minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel
aplikaci přípravku,

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby40).

(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako
nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem,
hnojivem nebo pomocnou látkou, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití
přípravku zvlášť nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které
nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro
včely, hnojiva nebo pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití
přípravku nebezpečného pro včely stanovená prováděcím právním předpisem.

(5) Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě
údaje k umístění stanovišť včelstev.

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo
osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku
použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární
správa v součinnosti s Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu
v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo
uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto
vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též
Ústavu a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon
rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

(7) Ustanovením odstavce 6 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu
škody podle obecných právních předpisů.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),

b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),

c) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů 41) při
použití přípravků.
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