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ČMSCH, a.s. – pověřená osoba 

 ČMSCH, a.s. je dle zákona 154/2000 Sb. („plemenářský zákon“) 

právnickou osobou pověřenou shromažďováním a zpracováváním 

údajů v informačním systému ústřední evidence a prováděním s tím 

souvisejících odborných činností. 

 Prováděcím předpisem k plemenářskému zákonu je mimo jiné 

vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování 

zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 

plemenářským zákonem, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

 Vedení ústřední evidence včel zajišťuje: 

 Zelenková Eva 

 tel:  257 896 210

 e-mail: uevcely@cmsch.cz
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Včelařské statistiky 2017
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Včelařské statistiky 2018
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Povinnosti včelařů dle vyhlášky 

 § 80 - Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku

 Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září 

kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba 

 Formulář je ke stažení na stránkách  ČMSCH

 ČMSCH má na zpracování hlášení 60 pracovních dnů

 V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích 

zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu 

údaje o přemístění nebo dovozu včel, a to

 a) zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny,

 b) plemeno,

 c) počet přemístěných nebo dovezených jedinců nebo včelstev.
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Práva včelařů dle vyhlášky

 § 80a - Hlášení založení nebo zrušení umístění stanovišť v průběhu roku

 (1) V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem 

včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu 

včelstev a umístění stanovišť uvedené v příloze č. 15. Tím není dotčen 

postup podle § 80.

 (2) V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na 

místo, které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve 

registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě 

hlášení umístění stanovišť uvedené v příloze č. 16. Tím není dotčen postup 

podle § 80.

 Formulář je ke stažení na stránkách  ČMSCH

 Včelař nemusí čekat na zaregistrování na hlášení k 1.9.

 ČMSCH má na zpracování těchto hlášení 10 pracovních dnů
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POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI

 Po zaregistrování nového včelaře

 nebo po aktualizaci stanovišť včelstev

 Odesíláme včelařům „POTVRZENÍ O REGISTRACI V 

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI“
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Evidence kočovných stanovišť

 Přidělené číslo stanoviště se vztahuje k místě (katastr, parcelní číslo) 

ke kterému bylo prvotně registrováno

 V ÚE není u stanoviště příznak že se jedná o kočovné stanoviště 

včelstev

 Přesun kočovného stanoviště na nové místo = zaregistrování nového 

stanoviště hlášením umístění stanovišť – nikoliv změnou parcelního 

čísla

 Nepoužívané stanoviště včelstev se zruší  hlášením umístění 

stanovišť
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„Roční závěrka včelařů“

 Provádí se koncem června

 U včelařů, kteří nezaslali hlášení stavu včelstev k 1.9. za poslední 3 roky – se 

ruší jejich registrace

 Generují se „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září“ – z 

aktuálního stavu stanovišť včelstev v ÚE  pro všechny registrované včelaře

 Hlášení obsahuje upozornění na nesprávné parcelní číslo: 
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Odesílání hlášení z roční závěrky

 Zaslané hlášení bude obsahovat jen stanoviště včelstev 

zaregistrovaná před generováním roční závěrky

 Odesílá se poštou

 Příprava zasílání  na e-mail včelaře

 Na e-mail odesláno v roce 2014 ( cca 1/3 včelařů)

 po negativní reakci včelařů v dalších letech zrušeno
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Portál farmáře

 Včelař nemusí aktualizovat své údaje v ÚE jen prostřednictvím 
hlášení

 Lze to provádět z Portálu farmáře na stránkách MZe

 http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/

 Přístup na Portál farmáře

 Detailní informace jsou na : 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-
uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html

 Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá 
na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je 
možné požádat i na pracovištích v působnosti jednotlivých 
Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i 
prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým 
podpisem.
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Evidence včelaře na Portálu farmáře
 Po přihlášení do Portálu farmáře a spuštění systému IZR
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Aktualizace kontaktních údajů
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Přehled stanovišť
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Hlášení včelaře z PF
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Delegování práv
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Přihlášení delegáta
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Dotazy , … 
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Děkuji za pozornost.
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