
Evidence včelařů v ÚE
Nasavrky,  27.4.2019

Libor Nožina - vedoucí odboru ústřední evidence



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 - včelaři
Rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2017 61 311 61 704 62 080 62 369 62 696 60 809 61 099 61 220 61 589 60 981 61 074 61 187

2018 61 472 61 743 62 003 62 328 62 640 62 900 62 400 62 252 62 736 62 793 62 156 62 240

2019 62 488 62 738 63 054
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Rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2017 736 559 737 415 738 393 739 323 740 680 729 797 731 455 731 933 674 902 670 538 670 534 670 791

2018 671 760 672 315 672 568 673 553 674 394 675 317 673 478 672 794 677 988 677 658 673 100 673 058

2019 673 459 673 766 674 144



Včelařské statistiky – včelaři a včelstva
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Průměrný počet včelstev na včelaře

 Leden – červen 2017:  12 

 Červenec 2017 - ….  :  11



Včelařské statistiky – hlášení za rok 2018

 V 7/2018 jsme odeslali přehledy z roční závěrky 62 206 včelařům

 Stav hlášení k 1.9.2018 ze dne: 2.1.2019

 Nedoručení přehledu – nezbavuje včelaře povinnosti poslat hlášení k 1.9.

 kontaktovat ČMSCH, ověřit adresu, …
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Údaj Počet Poznámka

Zpracováno hlášení 51 702

Zrušených registrací včelařů 873 Registrováno 859 nových

Počet hlášení pořízených přes PF 421

Celkem 52 996 85,19 % z obeslaných



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
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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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Nešvary v hlášeních počtu včelstev k 1.9.2018

 Zasílají se hlášení stavu včelstev k 1.9. ještě před datem 1.9.

 S pořizováním hlášení do ÚE začínáme až 1.9.

 „sběr“ hlášení přes ZO (základní organizace)

 Stává se, že nám hlášení dorazí 2x (od ZO a od včelaře)

 Jsou případy, kdy obálka s hlášeními dorazí po lhůtě stanovené vyhláškou  
(tj. do 15.9.) 

 Jedna ZO poslala jen kopie tabulek se seznamem stanovišť – nikoliv 
komplet formuláře

 Hlášení přes PF + i formulář poštou nebo e-mailem: 

 Hlásit jen 1x 

 Věnujte pozornost kontaktním osobám a adresám 

 Přehled se zasílá poštou na evidovanou kontaktní adresu
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Registrace nových stanovišť

 Není třeba je hlásit na formuláři „Hlášením umístění stanovišť“, ale připsat 

je do „Hlášení počtu včelstev“

 Při hlášení přes PF – nová stanoviště lze přidat v hlášení stavu k 1.9. – není 

třeba nejprve přidat nové stanoviště



„Roční závěrka včelařů“

 Bude se provádět koncem července

 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

 Zaslaný přehled bude obsahovat jen stanoviště včelstev 

zaregistrovaná před generováním roční závěrky

 Hlášení obsahuje upozornění na nesprávné parcelní číslo 
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Změny v „označovací vyhlášce“ – návrh

 Přeuspořádání „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ 

 Místo adresy stanoviště je „název stanoviště“ 



Přeuspořádání hlášení
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Místo adresy stanoviště je „název stanoviště“
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Novinky v roce 2019

 Roční závěrka - odesílání přehledů stanovišť na e-mailové adresy

 On-Line vyplnění hlášení k 1.9. přes internet bez registrace na PF



Odesílání přehledů stanovišť na e-mailové adresy

 Příprava proběhla již v roce 2018

 Souhlas máme u  cca 17 tis. včelařů (27%)
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On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – I.
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 V přehledu z roční závěrky bude kód hlášení – platný jen pro daný rok

 Platnost kódu bude omezena do 31.12.2019



On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – II.

 Na stránce MZe – bude upřesněno v průvodním dopise 

 Bude formulář k zadání vstupních údajů: 

 Kód hlášení – zadav přesně !!! 
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On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – III.
 Proběhne ověření

 Pokud OK, pak načtení údajů přihlášeného včelaře – ALE až od 1.9.2019 !!!
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On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – IV.
 Údaje registrovaného včelaře

21



On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – V.
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On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – VI.
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On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – VII.
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On-Line vyplnění hlášení k 1.9. – VIII.

V seznamu stanovišť 

kontrola existence zadané parcely 

 Po uložení  - hlášení k uložení / vytištění

!!! Nezazasílat na ČMSCH
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Rekapitulace způsobů hlášení stavu k 1.9.

 On-line formulář

 Doplněný přehled stanovišť (zaslaný poštou nebo e-mailem)

 Zaslat poštou

 Nebo e-mailem: uevcely@cmsch.cz

 Přes Portál farmáře

 !!!  Zvolit jen jeden způsob

 !!! Neposílat vícekrát 
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Dotazy , …   
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Děkuji za pozornost.

28


