
Směrnice ČSV, o.s.  
pro prohlížitele včelstev 

č. 1/2012 
 
1) Úvodní ustanovení 

a) Tato směrnice upravuje předpoklady, postavení, účel a činnost osoby odborně způsobilé pro 
prohlížení včelstev - prohlížitele včelstev (prohlížitel). 

b) Podmínky specializované odborné průpravy prohlížitelů jsou stanoveny na základě smlouvy o 
vzájemné spolupráci mezi ČSV, o.s (ČSV) a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
(VFU), tj. vysoké školy s veterinárním studijním programem na úseku prevence, zjišťování, 
tlumení a likvidace nebezpečných včelích nemocí a nákaz, která vydává při splnění níže 
uvedených podmínek absolventům této odborné průpravy Osvědčení o odborné způsobilosti 
pro prohlížení včelstev (Osvědčení). 

c) c/ Na základě dohody Státní veterinární správy ČR (SVS) a ČSV eviduje SVS absolventy 
kurzu, kteří úspěšně složili zkoušku a získali Osvědčení. Prohlížitelé jsou  využíváni na úseku 
prevence, zjišťování, tlumení a likvidace nebezpečných včelích nemocí a nákaz na základě 
uzavřených dohod s místně příslušnými krajskými veterinárními správami. 

2) Předpoklady pro výkon činnosti prohlížitele včelstev 
a) a/ Prohlížitelem včelstev se rozumí a může být jen člen ČSV (dále jen člen), který absolvoval 

příslušnou specializovanou odbornou průpravu, úspěšně složil závěrečnou zkoušku a získal 
tak odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností.  

b) b/ Člen podá přihlášku subjektu pověřenému organizací akce k absolvování kurzu včetně 
závěrečné zkoušky. K přihlášce doloží doporučení základní a okresní organizace ČSV, 
v jejichž obvodu je členem, a doklad o složení příspěvku na ubytování a stravu, je-li 
organizátorem akce stanoven. Vzor přihlášky je uveden v příloze.  

c) c/ Kurz je zpravidla třídenní. Závěrečná zkouška se vykoná minimálně po půl roce od konání 
kurzu.  Neúčast na kurzu, případně na závěrečné zkoušce je člen povinen s dostatečným 
předstihem omluvit u organizátora akce.  

d) d/ Na základě úspěšného složení závěrečné zkoušky člen obdrží Osvědčení VFU Brno 
(osvědčení), které jej opravňuje k činnostem prohlížitele. Současně mu bude vrácen příspěvek 
na ubytování a stravu. 

e) e/ Bude-li člen vykonávat závěrečnou zkoušku v náhradním termínu, bude mu příspěvek na 
ubytování a stravu vrácen jen za splnění podmínky včasné omluvy jeho neúčasti na zkoušce 
konané v řádném termínu. 

f)  Oprávnění provádět činnosti prohlížitele se uděluje na dobu pěti let od složení závěrečné 
zkoušky.  

3) Jako člen ČSV pověřen orgánem ČSV: 
a) Prohlížitel působí jako osoba pověřená ČSV a ve spolupráci s ostatními orgány a funkcionáři 

základních organizací ČSV (ZO) popř. Okresních organizací (OO), při zajišťování cílů, úkolů 
a opatření k předcházení včelím nemocem a nákazám a ke zkvalitňování a rozvoji chovu včel 
v působnosti ČSV. 

b) Při této činnosti nemá prohlížitel postavení veřejného činitele ani orgánu státní veterinární 
správy. Proto musí zejména v případě pověření činností orgány organizačních jednotek ČSV 
vyvíjet činnost podle jejich pokynů v rámci stanov, případně jiných směrnic ČSV, závazných 
pro chovatele včel – členy ČSV. 

c) Prohlížitel může vstupovat na stanoviště včelstev a do objektů určených ke včelařské činnosti 
člena ČSV a provádět tam případné prohlídky, ověřování počtu včelstev nebo jinou činnost, 
jen se souhlasem a zásadně za přítomnosti chovatele včel – člena ČSV, popř. na jeho žádost. 

d) Při výkonu této činnosti hradí prohlížiteli účelně vynaložené náklady spojené s jeho činností 
organizační jednotka, která jej touto činností nebo úkoly pověřila, popř. chovatel včel, který o 
tuto činnost prohlížitele požádal. 

4) Jako osoba pověřená orgánem SVS podle dohody o spolupráci SVS a ČSV činností na úseku 
prevence, zjišťování, tlumení a likvidace nebezpečných včelích nemocí a nákaz: 



a) Prohlížitel působí jako pracovník SVS zpravidla na základě dohody o provedení práce nebo 
jiné formy pracovněprávního nebo občanskoprávního vztahu. 

b) Při zajišťování a provádění činnosti se prohlížitel řídí pokyny orgánu SVS, který jej činností 
pověřil v rámci své pravomoci, podle příslušných ustanovení veterinárních nebo jiných obecně 
závazných právních předpisů, nebo v návaznosti na vydaná mimořádná veterinární opatření a 
úkoly a povinnosti stanovené chovatelům včel, zejména pro předcházení, zjišťování, hlášení, 
tlumení a likvidaci nebezpečných včelích nemocí a nákaz. 

c) Prohlížiteli v tomto případě poskytuje případné odměny a hradí účelně vynaložené náklady 
spojené s výkonem jeho činnosti příslušný orgán SVS. 

5) Součinnost chovatele 
a) Při provádění činnosti prohlížitele na stanovišti včelstev chovatele je chovatel povinen 

provádět nebo zajišťovat si sám přípravné, pomocné nebo ukončovací úkony potřebné 
k realizaci veterinárních úkonů nebo opatření, zejména: 
• rozebrat a připravit k prohlídce nebo k veterinárnímu ošetření včelstva, 
• připravit nezbytné pomůcky potřebné k provedení úkonů, např. kuřák, kleště aj. 
• dodržovat protipožární předpisy, zásady a opatření. 

b) Pokud bude prohlížitel, i když se souhlasem chovatele včel, provádět bez přítomnosti 
chovatele prohlídku jeho včelstev nebo za něj dělat přípravné a další práce spojené s 
veterinárním opatřením, odpovídá chovateli za případnou škodu, která se v této souvislosti 
stane /např. ztráta nebo poškození matky, poškození pomůcek a zařízení, ale i požár/. 

c) V případě, že chovatel včel odmítne prohlížiteli potřebnou součinnost nebo mu nedovolí 
přístup na stanoviště včel k provedení úkonů nebo činnosti, ke kterým byl příslušným 
orgánem SVS, popř. ČSV pověřen, nemůže prohlížitel jejich provedení nevhodným nebo 
konfliktním způsobem vymáhat. Má však povinnost oznámit tuto skutečnost orgánu SVS, 
případně ČSV, kterým byl touto činností pověřen. 

6) Ustanovení přechodná a závěrečná  
a) Osvědčení vydaná podle dosavadního předpisu zůstávají nadále v platnosti. Prohlížitelé jsou 

však povinni absolvovat do 5 let od účinnosti této směrnice kurz a úspěšně složit závěrečnou 
zkoušku, jinak jejich oprávnění provádět činnost prohlížitele zaniká. 

b) b/  Směrnice nabývá platnosti dnem schválení RV ČSV, tj. dnem 24.3.2012 a účinnosti 
1.1.2013.  

c) c/ Zároveň se ruší Metodický pokyn pro prohlížitele včelstev ze dne 22. 11. 2003. 
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