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VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2018

o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona
č. 302/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5
odst. 6 písm. a) a f), § 6 odst. 8 písm. a), § 10 odst. 3
písm. f), § 64c odst. 4 písm. a) a § 70 odst. 3 písm. a)
zákona:

ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOV
VČEL A VČELSTEV A OPATŘENÍ

PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ
NĚKTERÝCH NÁKAZ VČEL

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) veterinární požadavky na prostředí včel a včel-
stev, na jejich ošetřování a ochranu před náka-
zami,

b) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož pře-
kročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto
úhyny krajské veterinární správě,

c) podmínky vydávání veterinárního osvědčení
k přemístění včelstev a jeho obsahové náleži-
tosti,

d) opatření ke zdolávání a zabránění šíření někte-
rých nebezpečných nákaz včel,

e) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího
díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

f) podrobněji postup při uplatňování náhrady ná-
kladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění
mimořádných veterinárních opatření naříze-

ných ke zdolávání některé z nebezpečných ná-
kaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její
poskytnutí.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) směsným vzorkem měli veškerá měl, jež byla
odebrána z úlů na jednom stanovišti včelstev,

b) včelařským příslušenstvím zejména úly, zásobní
plásty, souše, včelařské vybavení a nástroje pou-
žívané při manipulaci se včelami a jejich pro-
dukty.

§ 3

Veterinární požadavky na chov včel a včelstev

Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely
a včelstva a pro jejich zdraví z hlediska prostředí,
v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby,
hospodářského a jiného využívání tím, že
a) chová včely a včelstva v zařízeních, v nichž

včely a včelstva přicházejí do styku pouze s ma-
teriály, které nemohou poškodit jejich zdraví,
popřípadě nepříznivě ovlivnit zdravotní nezá-
vadnost jejich produktů a které je možno v pří-
padě potřeby řádně vyčistit a dezinfikovat,

b) chová včely a včelstva v zařízeních, která umož-
ňují kontrolu jejich zdravotního stavu rozbo-
rem včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují
odběr vzorků k laboratornímu vyšetření,

c) chrání včely a včelstva před nákazami a škodli-
vými vlivy a činí opatření k ochraně chovu před
zavlečením nákaz jinými včelami, zvířaty, lidmi,
předměty a materiály, které mohou být nositeli
původců nákaz,

d) provádí pravidelnou kontrolu zdravotního
stavu včel a včelstev a poskytuje včelstvům od-
povídající ošetření v případě potřeby,
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e) při zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo
pro jakýkoli jiný účel, při němž přichází zpra-
covaný vosk do styku se včelami a včelstvy, za-
bezpečuje jeho ošetření při minimální teplotě
117 °C po dobu 60 minut,

f) získává nové včely nebo včelstva pouze z chovů
včel nebo včelstev, která se nacházejí mimo
ohniska nebo ochranná pásma nebezpečných
nákaz včel, a

g) zamezuje přístupu včel do neobsazených úlů
a ke včelímu dílu a udržuje prázdné úly bez
včelího díla.

§ 4

Přemístění včel a včelstev a veterinární osvědčení

(1) Krajská veterinární správa může na základě
písemné žádosti chovatele vydat veterinární osvěd-
čení k přemístění včel nebo včelstva mimo území
kraje, jestliže

a) bylo nejdéle 12 měsíců před přemístěním pro-
vedeno laboratorní vyšetření, kterým byl pro-
kázán negativní výsledek na přítomnost pů-
vodce moru včelího plodu,

b) při posledním vyšetření směsného vzorku měli

1. nebyli po nařízeném a provedeném preven-
tivním nebo léčebném ošetření zjištěni více
než 3 roztoči Varroa destructor v průměru
na jedno včelstvo, nebo

2. nebyli zjištěni více než 3 roztoči Varroa de-
structor v průměru na jedno včelstvo.

(2) Vzor veterinárního osvědčení k přemístění
včelstev mimo území kraje je uveden v příloze k této
vyhlášce.

§ 5

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož pře-
kročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny
krajské veterinární správě, je úhyn více než 25 %
včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evi-
denci k 1. září předcházejícího roku na daném sta-
novišti včelstev.

Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy

§ 6

Krajská veterinární správa v souladu s § 13 zá-

kona provede šetření na místě za účelem potvrzení
nebo vyloučení výskytu varroázy, vznikne-li pode-
zření z výskytu varroázy na základě

a) výskytu více než 10 roztočů Varroa destructor
v průměru na jedno včelstvo zjištěného labora-
torním vyšetřením směsného vzorku měli, nebo

b) hlášeného úhynu více než 25 % včelstev z poč-
tu včelstev evidovaných v ústřední evidenci
k 1. září předcházejícího roku na daném stano-
višti včelstev.

§ 7

Potvrdí-li krajská veterinární správa v souladu
s § 15 zákona výskyt varroázy, vymezí stanoviště
včelstev jako ohnisko nákazy a nařídí chovateli
v tomto ohnisku ochranná a zdolávací opatření, kte-
rými jsou

a) neprodlené léčebné ošetření všech včelstev
v ohnisku nákazy určeným druhem léčivého
přípravku,

b) odstranění včelího díla ze včelstva a vytvoření
podmínek pro stavbu nového díla,

c) odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, od-
stranění zavíčkovaného i otevřeného včelího
plodu, odstranění zavíčkovaného dělničího
plodu nebo ošetření zavíčkovaného včelího
plodu,

d) chov včely s dobrým čistícím instinktem a

e) zákaz přemísťování včel a včelstev.

Opatření pro tlumení a zdolávání moru
a hniloby včelího plodu

§ 8

Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hni-
loby včelího plodu, krajská veterinární správa v sou-
ladu s § 13 zákona

a) provede klinické vyšetření všech včelstev na sta-
novišti s rozebráním včelího díla,

b) odebere k laboratornímu vyšetření

1. vzorky plástů se zjištěnými klinickými změ-
nami na plodu nebo vzorky plástů se zjiště-
nými příškvary; v případě podezření z vý-
skytu hniloby včelího plodu odebere sou-
časně vzorek včel ošetřujících plod,

2. vzorky měli nebo medných zásob v případě
podezření z výskytu moru včelího plodu,
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nejsou-li v úlu živé včely a nejsou-li zjištěny
plásty s příškvary, nebo

3. vzorky měli nebo plástů v případě podezření
z výskytu hniloby včelího plodu, nejsou-li
v úlu živé včely a nejsou-li zjištěny plásty
s příškvary,

c) nařídí chovateli
1. jednoznačně a nezaměnitelně označit všech-

ny úly na stanovišti včelstev čísly, pokud ne-
jsou označeny, a toto označení zdokumento-
vat,

2. zákaz přemísťování včel a včelstev, včetně
plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerého
včelařského příslušenství, které přišly do
styku s včelami, včelstvy nebo jejich pro-
dukty z označeného stanoviště včelstev,

3. zákaz použití medu, který pochází ze stano-
viště včelstev s podezřením z výskytu moru
nebo hniloby včelího plodu, nebo medu, je-
hož část tvoří med ze stanoviště včelstev s po-
dezřením na tyto nákazy, ke krmení včel a

4. vyhotovit a předat krajské veterinární správě
soupis včelařského příslušenství, které přišlo
nebo mohlo přijít do styku se včelstvy nebo
včelami ze stanoviště s podezřením z výskytu
moru nebo hniloby včelího plodu včetně
uvedení skutečného počtu včelstev na stano-
višti; soupis obsahuje registrační číslo chova-
tele, umístění stanoviště včelstev, místo ulo-
žení včelařského příslušenství a jeho množ-
ství v kusech nebo kilogramech a

d) provede epizootologické šetření, při němž zjiš-
ťuje
1. dobu, po kterou se mohla nákaza vyskytovat

na stanovišti včelstev předtím, než byla ohlá-
šena, popřípadě než bylo vysloveno pode-
zření z jejího výskytu,

2. možný původ nákazy na stanovišti včelstev
a určuje další stanoviště včelstev, na nichž
jsou včely nebo včelstva, která by mohla
být podezřelá, a

3. zda došlo k přemísťování včel nebo včelstev
a včelařského příslušenství, které mohou pře-
nášet původce nákazy, ze stanoviště včelstev
nebo na stanoviště včelstev.

§ 9

Podezření z výskytu moru nebo hniloby vče-

lího plodu je vyloučeno, pokud byl laboratorním vy-
šetřením vzorků odebraných podle § 8 písm. b) pro-
kázán negativní výsledek.

§ 10

(1) Výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího
plodu je potvrzen, jestliže jsou zjištěny

a) klinické příznaky nákazy na plodu, nebo

b) plásty a příškvary

a současně laboratorní vyšetření vzorků odebraných
podle § 8 písm. b) prokáže pozitivní výsledek.

(2) Výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího
plodu je potvrzen i v případě prokázaného pozitiv-
ního výsledku laboratorního vyšetření vzorků med-
ných zásob, plástů nebo měli odebraného podle § 8
písm. b) z úlu, který není obsazen včelami.

§ 11

(1) Je-li potvrzen výskyt nákazy moru nebo
hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa
v rámci provádění ochranných a zdolávacích opa-
tření v souladu s § 15 zákona

a) vymezí stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy
a zřídí ochranné pásmo v okruhu nejméně 3 km
kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k epizoo-
tologickým, zeměpisným, biologickým a ekolo-
gickým podmínkám,

b) provede klinickou prohlídku včelstev s rozebrá-
ním včelího díla na stanovištích včelstev ve vy-
mezeném ochranném pásmu, na kterých bakte-
riologické vyšetření směsných vzorků měli po-
dle odstavce 2 písm. a) prokázalo pozitivní vý-
sledek,

c) nařídí chovateli v ohnisku nákazy

1. s potvrzeným výskytem nákazy moru vče-
lího plodu na stanovišti včelstev u 15% a více
včelstev neprodlené utracení všech včelstev
na stanovišti včetně likvidace úlů i likvidaci
veškerého včelařského příslušenství, pokud
nelze zajistit jeho účinnou dezinfekci, ze-
jména v případě kovových předmětů, s před-
chozím nebo následným vyžíháním plame-
nem; to neplatí pro budovy a konstrukce
včelínů a kočovných vozů, nebo

2. s potvrzeným výskytem nákazy moru vče-
lího plodu na stanovišti včelstev u méně než
15% včelstev neprodlené utracení všech včel-

Sbírka zákonů č. 18 / 2018Částka 12 Strana 255



stev s potvrzeným výskytem nákazy včetně
likvidace úlů i veškerého včelařského příslu-
šenství, pokud nelze zajistit jejich účinnou
dezinfekci, a současně účinnou dezinfekci
ostatního včelařského příslušenství, které
přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy
s potvrzeným výskytem nákazy; na základě
vyšetření zdravotního stavu ostatních včel-
stev na stanovišti a výsledků epizootologic-
kého šetření může krajská veterinární správa
nařídit likvidaci všech včelstev na stanovišti,

3. bezprostředně po utracení včelstev zajistit
včelotěsnou uzávěru úlů,

4. po utracení včelstev provést likvidaci včelstev
spálením a zároveň likvidaci určeného včelař-
ského příslušenství podle soupisu vyhotove-
ného v souladu s § 8 písm. c) bodu 4 a stanoví
termín likvidace; likvidace včelstev a včelař-
ského příslušenství se provádí za přítomnosti
likvidační komise určené krajskou veteri-
nární správou; komise pořídí o likvidaci zá-
znam, jehož součástí je seznam veškerého
zlikvidovaného včelařského příslušenství,

5. zákaz použití veškerého medu, který pochází
ze stanoviště včelstev vymezeného podle pís-
mene a), nebo medu, jehož část tvoří med ze
stanoviště včelstev vymezeného podle pís-
mene a), ke krmení včel,

6. používat ochranné rukavice pro jednorázové
použití při manipulaci se včelstvy a včelař-
ským příslušenstvím a po ukončení manipu-
lace provést dezinfekci rukou, oděvů a obuvi,

7. provést dezinfekci nespalitelného materiálu,
včelařského příslušenství podle soupisu vy-
hotoveného v souladu s § 8 písm. c) bo-
dem 4 a včelínů a kočovných vozů za stano-
vených podmínek,

8. provést další nezbytná opatření pro zbylá
včelstva na stanovišti po utracení všech
včelstev podle bodu 2, přemetení včelstev
na mezistěny do nových nebo dezinfikova-
ných úlů na stavební rámky nebo úlů ošetře-
ných v horké parafinové lázni při minimální
teplotě 160 °C po dobu 10 minut, odstranění

včelího díla ze včelstev a vytvoření podmínek
pro stavbu nového díla, odstranění plástů
z původního včelstva a likvidaci veškerého
včelího plodu, odstranění a likvidaci plodo-
vých plástů nebo zákaz spojování včelstev a

9. neškodné odstranění nebo ošetření medu,
vosku, propolisu a mateří kašičky pocházejí-
cích z ohniska nákazy způsobem stanove-
ným přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o hygienických pravidlech pro ve-
dlejší produkty živočišného původu a získa-
né produkty, které nejsou určeny k lidské
spotřebě1).

(2) Krajská veterinární správa v ochranném
pásmu chovatelům

a) nařídí zajistit odběr vzorků včel ošetřujících
plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na
stanovišti včelstev a stanoví termín jejich ode-
vzdání laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona
k bakteriologickému vyšetření na původce
moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto
vyšetření nebylo již provedeno v posledních
12 měsících; každý jednotlivý vzorek je tvořen
smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů na
stanovišti včelstev a

b) zakáže přemísťování včel a včelstev z ochran-
ného pásma; přemístění včel a včelstev uvnitř
ochranného pásma je možné jen se souhlasem
krajské veterinární správy vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsled-
kem laboratorního vyšetření směsného vzorku
měli na původce moru nebo hniloby včelího
plodu ne starším 12 měsíců.

(3) Dojde-li v době do 1 roku ode dne utracení
včelstev v ohnisku moru včelího plodu podle od-
stavce 1 písm. c) bodu 2 k opětovnému potvrzení
výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nařídí
krajská veterinární správa utracení včelstev a likvidaci
včelařského příslušenství podle odstavce 1 písm. c)
bodu 1.

(4) Krajská veterinární správa, která nařídila
ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu,
ukončí tato opatření
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a) nejdříve 6 měsíců ode dne likvidace utracených
včelstev a likvidace včelařského příslušenství
v ohnisku, pokud byla v ochranném pásmu
splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření
uvedená v odstavci 2 a zároveň všechny ode-
brané vzorky podle odstavce 2 písm. a) proká-
zaly negativní výsledek, nebo

b) nejdříve 12 měsíců ode dne likvidace včelstev
a včelařského příslušenství v ohnisku, pokud
nebyla v ochranném pásmu splněna nařízená
ochranná a zdolávací opatření uvedená v od-
stavci 2.

§ 12

Rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího
díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev

(1) Prohlížitel včelstev prohlédne všechna včel-
stva na stanovišti chovatele včel a popřípadě včelí
díla, která v době prohlídky neobsedá včelstvo, pro-
tože v předcházejících 12 měsících došlo k jeho
úhynu.

(2) Při rozebrání včelího díla prohlížitel otevře
úl a postupně vyjme všechny plásty s plodem a jed-
notlivě vizuálně posoudí všechny části včelího díla,
kde se nachází plod. Prohlížitel včelstev posoudí
strukturu zavíčkovaného plodu, mezerovitost plodu,
tvar a barvu jednotlivých buněk a obsah buněk po
jejich odvíčkování.

(3) V případě podezření na nákazu včelího
plodu prohlížitel včelstev

a) odebere vzorek k laboratornímu vyšetření a za-
jistí jeho odeslání k laboratornímu vyšetření a

b) zabezpečí jednoznačné a nezaměnitelné ozna-
čení úlu, ze kterého pochází včelstvo, od něhož
je odebrán vzorek k laboratornímu vyšetření.

(4) Prohlížitel včelstev pořídí písemný záznam
o provedené prohlídce včelstev na stanovišti. Zá-
znam obsahuje

a) jméno, příjmení a číslo osvědčení prohlížitele
včelstev,

b) datum a hodinu provedení prohlídky,

c) registrační číslo chovatele včel, registrační číslo

stanoviště včelstev a počet včelstev na stanovišti
včelstev,

d) výsledek prohlídky, ve kterém uvede výsledek
vizuálního posouzení všech částí včelího díla,
počet odebraných vzorků a jejich identifikaci, a

e) podpis prohlížitele včelstev.

§ 13

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát

(1) Žádost o poskytnutí náhrady nákladů
a ztrát, vzniklých v souvislosti s nebezpečnou náka-
zou (dále jen „žádost“) obsahuje kromě náležitostí
podle správního řádu2)

a) číslo účtu žadatele,

b) registrační číslo žadatele a

c) daňové identifikační číslo žadatele, pokud bylo
přiděleno.

(2) Žadatel přiloží k žádosti

a) potvrzení krajské veterinární správy o tom, že
náklady a ztráty vznikly, popřípadě že včelstva
byla utracena za okolností, které zakládají ná-
rok na náhradu nákladů a ztrát, a že náklady
byly účelně vynaloženy, a

b) doklady o výši účelně vynaložených nákladů
a o výši způsobených ztrát.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných

ze zvířat na člověka

§ 14

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných
ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004
Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č. 214/2005
Sb., vyhlášky č. 36/2007 Sb., vyhlášky č. 316/2007
Sb., vyhlášky č. 288/2008 Sb., vyhlášky č. 12/2010
Sb., vyhlášky č. 161/2012 Sb. a vyhlášky č. 72/2013
Sb., se mění takto:

1. V části druhé se hlava XIII včetně nadpisu
zrušuje.
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2. V příloze č. 2 část C. zní:

„C.

V případě nákaz suchozemských živočichů uvedených pod písmenem A.2 přílohy I směrnice 82/894/
/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace:

1. potvrzení všech ohnisek, infekcí či přítomnosti původce nákazy ve stádě, jak je stanoveno v částech I až
III přílohy č. 23 k této vyhlášce, nebo v hospodářství, jak je stanoveno v příloze č. 24 k této vyhlášce,
nebo odnětí statusu stáda nebo hospodářství úředně prostého nákazy v případě takového stáda nebo
hospodářství na základě laboratorního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je stanoveno v čás-
tech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho
oblasti úředně prosté nákazy podle této vyhlášky, nesouvisejících z epizootologického hlediska s před-
chozím ohniskem, je hlášeno jako primární ohnisko podle § 2 písm. b) Komisi a členským státům do
jednoho týdne,

2. jakékoliv jiné potvrzení ohniska, infekce či přítomnosti původce nákazy nebo odnětí statusu stáda nebo
hospodářství úředně prostého nákazy v případě jakéhokoliv stáda nebo hospodářství na základě labora-
torního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této
vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy
podle této vyhlášky je hlášeno jako sekundární ohnisko podle § 8 odst. 1,

3. sekundární ohniska jsou hlášena Komisi a členským státům jednou měsíčně,

4. v případě tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a brucelózy ovcí a koz jsou v hlášení uvedeny také názvy
patogenních druhů, jsou-li známy.“.

3. V příloze č. 2 se za část C. doplňuje nová
část D. která zní:

„D.

V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených pod písmenem B v příloze I směrnice
82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace:

1. potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz ve státě prostém nákaz,
oblastech nebo jednotkách, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadav-
cích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů, je hlášeno jako primární
ohnisko,

2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 1, jsou hlášena jako sekundární ohniska v souladu s § 8
odst. 1,

3. sekundární ohniska jsou hlášena jednou měsíčně Komisi a členským státům; v hlášení se uvede dále název
a popis oblasti nebo jednotky.“.

4. V příloze č. 23 části I odst. 2 písm. c)
se slovo „zvířat“ nahrazuje slovem „zvířata“.

5. V příloze č. 23 části III odst. A písm. b)
se za slova „směrnice 64/432/EHS“ vkládají slova
„v intervalu nejméně 4 měsíců“.

6. V příloze č. 23 části III odst. F písm. d)
se slova „pěti let“ nahrazují slovy „tří let“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění
a odborné způsobilosti k výkonu některých

odborných veterinárních činností

§ 15

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o opráv-
nění a odborné způsobilosti k výkonu některých od-
borných veterinárních činností, ve znění vyhlášky
č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky
č. 164/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

2. V § 14 odst. 2 se slova „ , nebo jde-li o cho-
vatele včel, registrační číslo chovatele včel“ zrušují.

3. Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Milek v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 18/2018 Sb.
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19

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení
§ 42 odst. 10, § 59 odst. 6, § 64b a § 64c odst. 4
písm. b) veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o opráv-
nění a odborné způsobilosti k výkonu některých od-
borných veterinárních činností, ve znění vyhlášky
č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky
č. 164/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. h) a v § 27 větě první se za slovo
„odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána,“.

2. V § 1 písm. p) se na konci textu slovo „a“
zrušuje.

3. V § 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena r) až v), která znějí:

„r) odborné veterinární úkony prováděné chovate-
lem hospodářských zvířat, jejich seznam a po-
drobnosti jejich provádění chovatelem hospo-
dářských zvířat,

s) podrobnosti výkonu odborných veterinárních
úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv
u hospodářských zvířat chovatelem hospodář-
ských zvířat,

t) další odborné úkony prováděné chovatelem
hospodářských zvířat, jejich seznam a podrob-
nosti jejich provádění k tomu oprávněnými
chovateli hospodářských zvířat,

u) obsah, rozsah a organizace specializované od-
borné průpravy se zaměřením na provádění dal-
ších odborných veterinárních úkonů, způsob

a organizace ověřování získaných znalostí, vy-
dávání osvědčení a vedení seznamu osob, které
tuto specializovanou odbornou průpravu absol-
vovaly, a

v) obsah, rozsah a organizace specializovaného
školení se zaměřením na prohlídku včelstev
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení
a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.“.

4. V § 18 písm. d) se slovo „zdravých“ zrušuje.

5. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.

6. Nadpis nad § 27 zní:

„Odborné kurzy pro odchyt zvířat bez pána,
toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi
včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr

a neškodné odstraňování kadáverů zvířat
v zájmovém chovu

(K § 42 odst. 10 zákona)“.

7. V § 35 odst. 4 a v § 38 odst. 4 se slova „nej-
méně 5 let“ nahrazují slovy „platnosti vydaného
osvědčení“.

8. Za § 39 se vkládají nové § 39a až 39i, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 39a

Odborné veterinární úkony
prováděné chovatelem hospodářských zvířat

(K § 64b odst. 1 zákona)

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn
provádět
a) poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
b) měření tělesné teploty,
c) vyšetření porodních cest intravaginálně v době

porodu s normálním průběhem,
d) vedení porodu hospodářských zvířat s normál-

ním průběhem,
e) neinvazivní odběr vzorků pro účely laborator-

ního vyšetření, zejména mléka, moči při spon-
tánním močení, trusu při kálení,
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f) nálev sondou do bachoru a

g) neinvazivní veterinární úkony, které je možné
provádět bez znecitlivění, pokud je cílem před-
cházení poškození zdraví, udržení a zlepšení
zdravotního stavu hospodářských zvířat.

(2) Odborné veterinární úkony podle odstav-
ce 1 chovatel hospodářských zvířat provádí za do-
držení zásad a postupů zajišťujících prevenci před
znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásad bio-
logické bezpečnosti a dodržení bezpečnosti práce.

§ 39b

Podrobnosti výkonu odborných veterinárních
úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv

u hospodářských zvířat chovateli
hospodářských zvířat
(K § 64b odst. 2 zákona)

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn
k injekční aplikaci léčiv, jestliže
a) obdržel pokyny ošetřujícího veterinárního lé-

kaře k injekční aplikaci léčiv,
b) ošetřující veterinární lékař stanovil diagnózu,
c) byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen

o způsobu podání, indikaci, dávkování, době
podání léčiv, kontraindikaci, negativních účin-
cích, ochranné lhůtě a cílovém druhu zvířat a

d) byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen
o způsobu uchovávání léčiv.

(2) Chovatel při injekční aplikaci léčiv dodrží
zásady a postupy zajišťující prevenci před znečiště-
ním a přenosem mikroorganismů, zásady bezpeč-
ného a účinného podání léčivého přípravku, ochrany
zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenos-
nými ze zvířat na člověka, jinými onemocněními
a zásady bezpečnosti práce.

§ 39c

Další odborné veterinární úkony prováděné
chovatelem hospodářských zvířat, k nimž je třeba

získání osvědčení o odborné způsobilosti
(K § 64b odst. 3 zákona)

(1) Chovatel hospodářských zvířat, který získal
osvědčení o odborné způsobilosti, je oprávněn pro-
vádět
a) kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mlad-

ších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků,
kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních
orgánů,

b) krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat
mladších 8 dnů,

c) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat
a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou che-
mickou kauterizací, tepelnou kauterizací pří-
strojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu
nejméně 10 sekund,

d) ošetření a úpravu kopyt, paznehtů a spárků zví-
řat,

e) odstraňování ostruh, hřebenů, posledních
článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřiho-
vání meziprstních blan během prvního dne ži-
vota drůbeže, odstraňování drápů a zkrácení
horní části zobáku u pižmových kachen do
21 dní věku,

f) kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší
10 dnů, která je určena k produkci konzumních
vajec, a

g) úpravu zubů savých selat.

(2) Odborné veterinární úkony podle odstav-
ce 1 chovatel hospodářských zvířat provádí za do-
držení zásad a postupů zajišťujících prevenci před
znečištěním a přenosem mikroorganismů při použí-
vání chirurgických nástrojů, ochrany zvířat a chovů
před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na
člověka, jinými onemocněními a dodržení bezpeč-
nosti práce.

Obsah, rozsah a organizace specializované
odborné průpravy se zaměřením na provádění
odborných veterinárních úkonů chovatelem
hospodářských zvířat, způsob a organizace

ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení
a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou

odbornou průpravu absolvovaly

(K § 64b odst. 4 zákona)

§ 39d

(1) Specializovanou odbornou průpravu se za-
měřením na provádění dalších odborných veterinár-
ních úkonů organizuje organizátor v rozsahu 10 ho-
din specializované odborné průpravy.

(2) Obsahem specializované odborné průpravy
jsou

a) výuka provádění odborných veterinárních úko-
nů stanovených v § 39c odst. 1,

b) přehled a zásady správného používání pomůcek
a vybavení nezbytných pro tyto činnosti,
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c) zásady a postupy zajišťující prevenci před zne-
čištěním a přenosem mikroorganismů, zásady
biologické bezpečnosti, znalosti zdravotních ri-
zik a bezpečnosti práce při provádění těchto
činností a

d) právní předpisy, které se vztahují k činnostem
uvedeným v písmenech a) až c).

§ 39e

(1) Na závěr specializované odborné průpravy
podle § 39d se její účastníci podrobí zkoušce před
zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu a další
členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizá-
tor ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní ve-
terinární správy a organizátora. Organizátor určuje
termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá
formou písemného testu.

(2) Písemný test je sestavován náhodným výbě-
rem 30 zkušebních otázek vypracovaných organizá-
torem z oblasti specializované odborné průpravy po-
dle § 39d. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné
odpovědi, z nichž více odpovědí může být správ-
ných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bo-
dem. Na vypracování písemného testu se stanoví
doba 45 minut. Pro úspěšné složení písemného testu
je třeba dosažení nejméně 75 % správných odpo-
vědí.

(3) Výsledek zkoušky hodnotí zkušební ko-
mise stupni: zkouška složena, zkouška nesložena.
Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně
písemný test. O výsledku zkoušky podle odstavce 1
vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve
kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební ko-
mise, datum a místo konání zkoušky, identifikační
údaje účastníků specializované odborné průpravy
a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují
všichni členové zkušební komise. Protokol je evido-
ván a uchováván organizátorem po dobu platnosti
vydaného osvědčení.

(4) Na základě úspěšně složené zkoušky podle
odstavce 1 získá účastník specializované odborné
průpravy osvědčení o způsobilosti k provádění dal-
ších odborných veterinárních úkonů stanovených
v § 39c. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 11
k této vyhlášce.

(5) Účastník specializované odborné průpravy
podle § 39d, který zkoušku nesložil, může písemně
požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve

po 3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo
oznámeno, že zkoušku nesložil.

(6) Účastník specializované odborné průpravy
podle § 39d, který zkoušku nesložil a nepožádal o její
opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu
bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje
před další zkouškou znovu specializovanou odbor-
nou průpravu.

§ 39f

(1) Organizátor vede seznam účastníků specia-
lizované odborné průpravy podle § 39d v elektro-
nické podobě.

(2) Seznam účastníků tvoří údaje o

a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka
specializované odborné průpravy, datu a místu
narození a adrese bydliště účastníka specializo-
vané odborné průpravy a

b) datu a výsledku zkoušky podle § 39e.

(3) Zápis do seznamu účastníků provede orga-
nizátor bez zbytečného odkladu po vyhodnocení
zkoušky zkušební komisí podle § 39e, nejpozději
však do 5 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zku-
šební komisí.

(4) Organizátor při vedení seznamu účastníků
zajistí uchování všech údajů uvedených v odstavci 2,
pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje
vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. Záloho-
vání dat se provádí bez zbytečného odkladu po zá-
pisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu
účastníků.

Obsah, rozsah a organizace specializovaného
školení se zaměřením na prohlídku včelstev
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení

a vedení seznamu prohlížitelů včelstev

(K § 64c odst. 4 zákona)

§ 39g

(1) Specializované školení se zaměřením na
prohlídku včelstev a rozebrání včelího díla organi-
zuje organizátor v rozsahu 8 hodin teoretické výuky
a 8 hodin praktického cvičení.

(2) Obsahem specializovaného školení jsou

a) teoretická výuka zaměřená na získání znalostí
v oblasti
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1. nebezpečných nákaz včel a jejích klinických
projevů ve včelstvech,

2. současného výskytu nákaz včel,
3. informačních zdrojů k aktuální nákazové si-

tuaci,

4. nákaz včel,
5. zoohygieny chovu včel a správné praxe

v chovu včel,
6. právní problematiky související s výskytem

nákaz včel a
b) praktické cvičení zaměřené na získání doved-

ností při prohlídce včelstev na stanovišti, při
rozebrání včelího díla a při posouzení klinic-
kého stavu dospělých včel a včelího plodu a do-
vedností při odběrech vzorků, při jejich ozna-
čování, uchovávání a odesílání do laboratoře
k požadovanému vyšetření.

§ 39h

(1) Na závěr specializovaného školení podle
§ 39g se jeho účastníci podrobí zkoušce před zku-
šební komisí, která je tříčlenná. Předsedu, kterým je
zástupce Státní veterinární správy, a další členy zku-
šební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zá-
stupců Státní veterinární správy a organizátora.
Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky.
Zkouška probíhá formou písemného testu a prak-
tické části.

(2) Písemný test je sestavován náhodným výbě-
rem 30 zkušebních otázek vypracovaných organizá-
torem z oblasti specializovaného školení podle § 39g.
Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi,
z nichž více odpovědí může být správných. Každá
správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypra-
cování písemného testu se stanoví doba 30 minut.
Pro úspěšné složení písemného testu je třeba dosa-
žení nejméně 75 % správných odpovědí. Nedosáhl-li
účastník potřebného hodnocení pro úspěšné složení
písemného testu, praktickou část zkoušky již nevy-
konává.

(3) Obsahem praktické části je prohlídka včel-
stva s rozebráním včelího díla a odběr vzorku k labo-
ratornímu vyšetření. Pro úspěšné složení praktické
části je třeba bezchybné provedení prohlídky včel-
stva s rozebráním včelího díla při splnění všech pod-
mínek a zásad práce s infekčním materiálem.

(4) Výsledek zkoušky hodnotí zkušební ko-
mise stupni: zkouška složena, zkouška nesložena.
Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně
písemný test a vyhověl při praktické části. O vý-

sledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda
zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno
a příjmení členů zkušební komise, datum a místo
konání zkoušky, identifikační údaje účastníků spe-
cializované odborné průpravy a výsledky jejich hod-
nocení. Protokol podepisují všichni členové zku-
šební komise. Protokol je evidován a uchováván
organizátorem po dobu platnosti vydaného osvěd-
čení.

(5) Na základě úspěšně složené zkoušky podle
odstavce 1 získá účastník specializovaného školení
osvědčení o způsobilosti k prohlídkám včelstev
s rozebráním včelího díla. Vzor osvědčení je uveden
v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(6) Účastník specializovaného školení podle
§ 39g, který zkoušku nesložil, může písemně požá-
dat organizátora o její opakování, a to nejdříve po
3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo ozná-
meno, že zkoušku nesložil.

(7) Účastník specializovaného školení podle
§ 39g, který zkoušku nesložil a nepožádal o její opa-
kování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo
oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před
další zkouškou znovu specializované školení.

§ 39i

(1) Organizátor vede seznam účastníků specia-
lizovaného školení podle § 39g v elektronické po-
době.

(2) Seznam účastníků tvoří údaje o

a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka
specializovaného školení, datu a místu narození
a adrese bydliště účastníka specializovaného
školení a

b) datu a výsledku zkoušky podle § 39h.

(3) Zápis do seznamu účastníků provede orga-
nizátor bez zbytečného odkladu po vyhodnocení
zkoušky zkušební komisí podle § 39h, nejpozději
však do 5 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zku-
šební komisí, a aktualizovaný seznam osob, které
jsou držiteli osvědčení podle odstavce 5, poskytne
neprodleně Státní veterinární správě.

(4) Organizátor při vedení seznamu účastníků
zajistí uchování všech údajů uvedených v odstavci 2,
pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje
vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. Záloho-
vání dat se provádí bez zbytečného odkladu po zá-
pisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu
účastníků.“.
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9. Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11
a 12, které znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Milek v. r.
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