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ÚVOD

Chov v el pat í k velmi významnému úseku zem lství. V ela ství, jako obor

lidské innosti, je spjato se životem lov ka již od dob dávno minulých. V sou asné

dob  je v ela ství p evážn  bráno jako záliba a nápl  volného asu. Cílem práce v ela e

není jen zisk v elích produkt  za ú elem využití jejich p íznivých ú ink , ale p edevším

pé e o v ely a udržení jejich dobrého zdravotního stavu, aby pak docházelo

k systematickému opylování. V ela ství v  eské republice je dnes organizováno

v rámci eského svazu v ela . Ze strany státu jsou v ela i pro svou užite nou innost

finan  podporováni. Vztah lov k - v ela se za al rozvíjet již v dob  prehistorické,

kdy lidé okoukali od medv  brtník  vybírání plást  medu a zjistili, že tato lahodná

sladká pochoutka je výborným dopl kem jejich jídelní ku. Postupem asu za ali lidé

zdokonalovat metody získávání medu, aniž by p i tom ni ili celá v elstva pomocí kou e

nebo vy íznutím jen ástí v elího díla. Z lesa byly v ely postupn  p emíst ny i mimo

les, blíže lidským obydlím a lidé si za ali nárokovat právo k roji. Od té doby se za aly

pomalu objevovat i první zákony, které se týkají v ela ství.

Hlavním cílem mé práce je shrnout právní úpravu v ela ství v eské republice,

poohlédnout se za zákony, které platily za dob našich babi ek a prababi ek a také

nahlédnout za hranice naší zem  a p iblížit v ela ské právo platící na Slovensku a ve

Spojených státech amerických.

První kapitola nazvaná „Historie v ela ského práva“ pojednává o nejstarších

známých v ela ských zákonech ve starém ecku, ím  a také na našem území. Od

brtnictví a práva meda ského p es patenty Marie Terezie se ve výkladu dostanu k právní

úprav  v ela ství v obecném ob anském zákoníku z roku 1811. Následuje n kolik

zákon  platících v dob  po vzniku republiky v ele s ob anským zákoníkem, který je

dopln n dalšími díl ími zákony, jelikož právo týkající se v el, roje, potažmo v elích

produkt  nenaleznu v ucelené form  v jednom kodexu, ale roztroušené v mnoha

zákonech, jak bude ješt  deklarováno v dalším textu. Další kapitola pojednává o

sou asné právní úprav  v ela ství. Budu se zabývat jednotlivými zákony, které

s chovem v el souvisejí, jak ve sfé e soukromoprávní, tak ve ejnoprávní. P íslušnými

paragrafy ob anského zákoníku osv tlím problém imisí zp sobených vnikáním v el na
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soused v pozemek a nabídnu možnost ešení takovýchto situací, které ve v tšin

ípad  narušují dobré sousedské vztahy. Dále prost ednictvím tohoto zákona poskytnu

informace o problematice ešící náhradu škody zp sobenou v elami a na v elách. Touto

problematikou se dále budu zabývat v souvislosti se zákonem o rostlinoléka ské pé i,

veterinárním zákonem a zákonem o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými

zvlášt  chrán nými živo ichy. V ely jsou asto ohrožovány chemickými p ípravky,

které zem lci používají k ošet ování rostlin. Velká ást takovýchto p ípravk  je pro

ely nebezpe ná, mnohdy až likvida ní, proto musí být používání t chto látek

regulováno a kontrolováno. Zákon o rostlinoléka ské pé i ve spojitosti s p íslušnou

vyhláškou stanoví jak povinnosti vlastník  a ošet ovatel  porost , tak povinnosti

chovatel  v el, které musejí být dodržovány, aby se zabránilo necht ným úhyn m a

poškození v elstev. Dodržování všech t chto povinností je kontrolováno pod hrozbou

sankcí. Dalšími tématy, kterým se budu v novat, je dodržování stavebních p edpis  p i

po izování v elstev a veterinární p edpisy, které se zabývají pé í o zdraví zví at a jeho

ochranou, zejména p edcházením vzniku a ší ení nákaz a jiných onemocn ní zví at a

jejich zdolávání, ochranou zdraví lidí p ed nemocemi p enosnými ze zví at na lov ka,

pé í o zdravotní nezávadnost živo išných produkt  a krmiv a ochranou zdraví lidí p ed

jeho poškozením nebo ohrožením živo išnými produkty. Pozornost budu v novat

dv ma závažným v elím nemocem, a to varroáze a moru v elího plodu a jejich

zdolávání. Mezi další zákony, o kterých se zmíním, pat í plemená ský zákon, který se

zabývá plemenitbou a šlecht ním v el a také jejich evidencí. V této souvislosti se

pohovo ím o chovu v ely krá ské a o eské plemená ské inspekci. Posledním

zákonem, o kterém se zmíním v souvislosti s produkcí medu, je zákon o potravinách.

Tento zákon je komplexní úpravou v nující se výrob  medu, jeho uvád ní do ob hu a

také kontrole dodržování stanovených povinností. Vedle výše zmín ných zákon

upravujících v ela ení v eské republice, se pokusím p iblížit v ela ství na Slovensku a

na americké p , p edevším potom ve stát  Texas. Stejn  jako u nás se úprava týkající

se v el v zahrani í nachází roztroušena v jednotlivých zákonech. Slovenská právní

úprava se ve zna né mí e podobá úprav  naší, ve Spojených státech amerických jsou

základní práva a povinnosti v ela  rámcov  upraveny ve federálních zákonech,

podrobn jší úprava je ponechána na jednotlivých státech.
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ela  se p i své práci, které se v tšina dnes v nuje jen jako zálib  z lásky ke

elám, musí potýkat se spoustou právních p edpis , které musí dodržovat. Nemalým

pomocníkem je mu mnohdy eský svaz v ela , který sdružuje chovatele v el a

ispívá k pé i o r st odborné a spole enské úrovn len .

ela pat í mezi celospole ensky uznávaný hmyz, který je hlavním opylovatelem

hmyzosnubných rostlin na celém sv  a je státem uznána za hospodá ského živo icha,

který je chrán n zákonem, a proto si zaslouží pozornost nejen v ela , ale i ostatních

lidí.
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1. Historie v ela ství a v ela ského práva na území R

Vztah lidí k v elám je od dávných dob spojen se zájmem o užitek ze v elstev.

S rozvojem chovu v el vznikaly r zné zájmy chovatel  v el, které byly upraveny

nejasnými pravidly. V elami se zabývala mnohá práva staré doby po ínaje právem

ímským, právem doby P emyslovc , m stským právem eským až po v ela ské

patenty Marie Terezie a Obecný ob anský zákoník z roku 1811.

1.1. Nejstarší záznamy o chovu v el

asté zmínky o v ela ení se nacházejí jak u antických autor , tak v ecké

mytologii. Byli to práv ekové, kdo vydal první zákony o v ela ení. Kolem roku 624

.n.l. ustanovil Drakon zákony, podle kterých m ly být úly umíst ny asi 300 stop od

sousedních v elstev a ve v tších vzdálenostech od lidských obydlí.

Nejv tší význam ze staré doby m lo právo ímské, na kterém bylo v dob  feudální

budováno právo nové. ímské právo považovalo v ely za zví ata divoká. V ela ské

právo se z po átku omezovalo pouze na právo rojové.  Roj na cizí i vlastní p  si mohl

ivlastnit kdokoli. Majiteli pozemku bylo ponecháno právo povolení nebo nepovolení

vstupu na pozemek za rojem. Toto právo rozeznávalo v ely na domácí a divoké. V ely

domácí nesm l v ela ovi nikdo vzít, dokud je m l na o ích a bez obtíží je mohl usadit,

ely divoké si mohl usadit kdokoli, když ho majitel pozemku na n j pustil. Ztratil-li

majitel v ely z o í, pozbyl na n  právo.

Také sta í Slované byli velkými chovateli v el. Za doby P emyslovc  k nám

ela ské právo p išlo s n meckými kolonisty, kte í upev ovali právo n mecké

(magdeburské). Základem práva magdeburského bylo vlastnictví roje majitelem

pozemku.

stské právo Starého m sta pražského ned lalo rozdíl mezi nálezcem v elstva

divokého a v elstva domácího. V obou p ípadech bylo vlastnictví v elstva p isouzeno

nálezci,  který  se  roje  první  zmocnil,  protože  roj  byl  v  té  dob  bez  pána.  Nejstarším
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právem na ochranu chovu v el bylo trestání krádeže v el. Tresty za krádeže v el byly

ísné a ízení o vin  velmi kruté.

Nejstarší formou eského v ela ství bylo „brtnictví“, které bylo na po átku

svobodné, protože v ely nepat ily nikomu. Když se lesy staly majetkem šlechty, pat ilo

i v ela ství jako vedlejší užitek les  jejich majitel m. Provozování v ela ství se

prop ovalo za poplatek. Pánové jednotlivých panství ud lovali v ela ským mistr m

zna ná privilegia. Existovaly brtnické soudy, které zasedaly dvakrát do roka, a zlod je

el tvrd  trestaly, nap íklad mrskáním metlami, t žkými pracemi a dokonce i trestem

smrti. Tehdejší p edpisy obsahovaly právo v ela ské, stanovily normy o ochran

ela ského majetku a o racionálním p stování v ela ského hospodá ství. Právo ve

st edov ku se nazývalo právo meda ské a pocházelo již z doby Karla IV.

Meda ská práva zajiš ovala svobodu chovu v el, ochranu chovu v lesích i doma,

trestání krádeže v el, ochranu v elí pastvy - hlavn  v lesích, ochranu p ed nákazou v el,

svobodné vy izování spole ných záležitostí v ela  sdružených v cechu, povinnost

poplatku ze v elstev majiteli les , v nichž se v ela ilo a závazek dodávat med a vosk

majiteli panství za sm rné ceny.

„Právo meda ské nejen zasedalo k soudu nad provinilci, ale i rovnalo všelijaké rozep e,

vyšet ovalo stížnosti a vy izovalo veškeré právní záležitosti. Krom  toho dávalo

meda m pou ení, jak se chovati, jak v elíny spravovati a za izovati mají. Vykonávalo

tedy nejenom ú ad soudcovský, ale i u itelský.1“

1.2. Patenty Marie Terezie

Po átek 16. století p inesl úpadek eského v ela ství, a další pokles zavinila

30tiletá válka. Po válce se v ela ství op t za alo pozvolna rozvíjet a v 17. století

vycházely instrukce, podle nichž m ly statky povinnost rozši ovat v elstva. Nejv tší

podíl na rozvoji v ela ství m la Marie Terezie, která v letech 1775 a 1776 vydala

1Kadl ák  M., eský v ela , druhé vydání, 1917, str 26.
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ela ské patenty pro Dolní Rakousy a Moravu a pro Království eské, které jednotn

upravovaly v ela ské právní pom ry místo bývalého práva meda ského. Tyto patenty

tvo ily základ v ela ského práva až do 20. století.

Obsahem v ela ských patent  bylo:

chov v el byl prohlášen za svobodný,

byl osvobozen od poplatk  a daní,

bylo upraveno právo rojové (vlastník roje m l právo roj stíhat, tj. hledat a usadit,

i když byl na cizím pozemku),

právo ko ovat se v elstvy,

zákaz ni it v ely,

trestání krádeže v el,

poskytování pen žních prémií za dosažení velkého po tu v elstev,

ízení v ela ských škol.

 V ela ství nabylo právní ochrany. Šk dci a zlod ji byli velmi p ísn  trestáni,

dokonce trestem nejvyšším a to na hrdle. To však mnohé nenechavce neodradilo a

loupení a krádeže se objevovaly i pozd ji. V ela ské patenty zrušily právo v ela  na

spole ná  meda ská sdružení, právo na vy izování spor  p ed právem v ela , tedy

v cechu v ela ském, a ochranu v elstev p ed nákazou. Ze starých ustanovení v ela ské

patenty p evzaly právo na roj, ochranu p ed krádeží v elstev, zákaz ni it v elstva a

svobodu chov  v el.  Nov  v ela ské patenty p inesly podporu velkochov  v el a

ochranu v elstev p i ko ování za poplatek.

Tereziánské patenty zrušily právo v ela  na meda ská sdružení, což se

zamlouvalo vrchnosti, která se z izování t chto sdružení obávala. Právo svobodného

sdružování v ela  bylo v echách omezeno do roku 1852, na Morav  a ve Slezku do
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roku 1854. Z hlediska rozvoje v ela ství však tento krok znamenal útlum v ela ství a

neprosp l lidovému chovu v el. Tereziánskými patenty po ínaje a rokem 1909 kon e

byl chov v el bez zdravotní ochrany. Roku 1909 byla zákonem o veterinární pé i

zajišt na ochranu v elstev p ed nákazami v elího plodu, kterou již d íve zavedlo staré

meda ské právo. V ela ské školy byly pro nevelký zájem mezi eskými v ela i brzy

zrušeny. Po dlouhá léta se zachoval dozor Vlastenecko – hospodá ských spole ností nad

ela stvím a vrchnostenské vy izování spor  mezi v ela i.

1.3. Obecný ob anský zákoník z roku 1811 (ABGB)

Zm nou doby a novým zákonodárstvím pozbyly patenty platnosti v mnoha

ustanoveních. Ochrana v ela ského práva p ešla do ob anského zákoníku, který

poskytoval v tší právní ochranu (i když tereziánské patenty z staly v platnosti).  I za

innosti Obecného ob anského zákoníku z roku 1811 platila n která ustanovení

tereziánských patent , p edevším o ko ování v el, o osvobození v ela ství od všech

daní a poplatk  a o možnosti chovu v el v libovolném po tu. Obecný ob anský zákoník

zm nil právo rojové ve prosp ch vlastníka roje, který m l právo i na cizím pozemku

sv j  roj  stíhat  maximáln  po  dva  dny.  Stíháním  roje  však  zákon  nerozum l  to,  že  by

ela  musel za rojem b žet, ale každý in, kterým majitel projevoval úmysl, že se roje

nevzdává, tedy i když roj hledá a doptává se. Musel však nálezci dokázat, že je roj

opravdu jeho. P ípadnou škodu na pozemku musel vlastník roje nahradit. Majitel

pozemku nesm l vlastníkovi roje v odnesení bránit, jinak byl povinen roj zaplatit.

Pokud byla škoda zp sobena úmysln , mohl vlastník roje požadovat i ušlý zisk. Škody

zp sobené v elami byly jak patentem, tak ob anským zákoníkem pokládány za

neš astnou náhodu, za níž v ela  zpravidla nem že. V t chto oblastech právní úpravy

byli v ela i dosavadními zákony dostate  chrán ni. Nedokonalost ochrany

ela ských výrobk  byla dopln na n kolika dalšími zákony. Zákon o potravinách

stanovil ochranu v ela ských výrobk  proti falšování a zneužívání, celní p edpisy

zabra ovaly dovozu v ela ských výrobk , které konkurovaly domácím.
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1.4. Moderní v ela ský zákon pro Gorici a Gradisko2

Z hlediska vývoje v ela ského práva je významné, že v ela ství bylo od poloviny

19. století považováno za sou ást zem lské výroby. Toto pojetí je nové oproti

tereziánským patent m, a koli i z jejich obsahu je patrné, že chovy v el se již tehdy

považovaly za sou ást zájmového okruhu zem lského. Na konci 19. století se

opakovaly pokusy o vydání samostatného v ela ského zákona. Také sami v ela i m li

zájem na nahrazení zastaralého v ela ského práva právem novým. Roku 1879 vyšel

první moderní v ela ský zákon pro Gorici a Gradisko, které se rozkládaly na území

dnešního Slovinska. Tento zákon inspiroval MUDr. Františka Živanského a pozd ji i

další k vypracování návrhu samostatného v ela ského zákona, ale všechny byly i v ela i

odmítány. Mnohé návrhy byly horší než ustanovení v ela ských patent . Zákon pro

Gorici a Gradisko upravoval vzdálenost umíst ní v elstev od stanoviš  jiných v elstev,

od obce, od ve ejných cest, polí nebo zahrady. V ely na vlastním pozemku bylo možno

umístit jen se souhlasem starosty obce, ten také rozhodoval o po tu v elstev, se kterými

mohl v ela  ko ovat a za ko ování musel platit do obecní pokladny 8 krejcar  za úl.

ela i nebyli t mito omezeními nadšeni, a proto snahy o vytvo ení nového

moderního zákona ustaly. Snaha o zlepšení právní úpravy se soust edila na ochranu

elích produkt . Obchod v elími produkty podléhal všeobecným ustanovením a

omezen mohl být z d vod  veterinárních. Zvláštní ochranu medu, vosku a dalších

produkt  proti falšování, poskytoval zákon o obchodu potravinami. V obchodech byly

provád ny kontroly, trestné iny podle tohoto zákona byly stíhány soudy. Dovoz v el

byl prostý cla, med, vosk a medovina podléhaly proclení.

1.5. ela ské právo po vzniku eskoslovenské republiky

Po vzniku samostatné republiky eskoslovenské bylo p ijato vydané platné právo

ela ské. V podstat  byly p ijaty d íve vydané zákony. Na Slovensku a Podkarpatské

2 Machová J.: Právo ve v ela ství, 1.vydání, nakladatelství ORAC, Praha 2001, str.8.
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Rusi upravoval rojové právo zákonný lánek XII. z roku 1894 o polním hospodá ství a

polní policii vcelku stejným zp sobem jako ob anský zákoník u nás.

Chov v el byl u nás považován za hospodá skou innost pro získávání v elích

produkt  a z ve ejných d vod  byl regulován, podporován a chrán n. Postavení

jednotlivých úl  nepodléhalo po stavební stránce žádným omezením na rozdíl od

postavení v elínu. Tam se již vyžadovalo stavební povolení. Ten, kdo stav l bez

povolení, se dopoušt l p estupku. Chov a pastva v el se provád ly podle upravených

tereziánských patent , které byly doposud v platnosti. Krádež úl , v elstev a

ela ského ná adí se trestala jako krádež jiných v cí. Ochranu v ela ství poskytoval

také zákon o ochran  polního majetku z roku 1875. V ela ení zásadn  podléhalo

zdan ní, šlo však jen o ryzí istý p íjem. Pro v ela e byla povinná také da  z obratu,

esáhl – li ástku 500 K s.

1.5.1.  Ob anský zákoník . 40/1964 Sb.

Po  druhé  sv tové  válce  došlo  k  velkým  celospole enským  zm nám,  které  si

vynutily celou adu obnov a dopl  právního ádu pro v ela ení. P i ešení p ípad

souvisejících s chovem v el se vycházelo z ustanovení § 130 ob anského zákoníku.

Tento paragraf v odstavci prvním stanovil, že „vlastník má právo užívat v c pro pot ebu

svou, své rodiny a domácnosti.“ Z tohoto ustanovení vyplývala možnost chovat v ely,

vlastník byl však ve výkonu svých práv omezen ustanovením právního ádu l. VII

zásad ob anskoprávních vztah  ob . zákoníku. Podle n j „nikdo nesmí zneužívat svých

práv proti zájmu spole nosti nebo spoluob an  a nikdo se nesmí na úkor spole nosti

nebo spoluob an  obohacovat.“ § 415 ob . zákoníku stanovil, že „každý je povinen

po ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku ani k neoprávn nému

majetkovému prosp chu na úkor spole nosti nebo jednotlivce.“  Pro  v ela e  to

znamenalo zdržet se všeho, ím by sousedy obt žoval nebo ohrožoval p i výkonu svých

práv, nap . nevhodným umíst ním v el nebo neodborným zásahem do v el.

Ob an, který se cítil v elami svého souseda ohrožován, se domáhal ochrany na

národním výboru nebo u soudu. K rozhodnutí se vždy p ijímal v ela ský odborník.

Pokud se p ípadem zabýval soud, byl tímto odborníkem soudní znalec z oboru
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zem lství – v ela ství. Posouzení, zda v ely v tom kterém p ípad  obt žovaly, nebylo

snadné.  Záviselo to na mnoha initelích, jako nap . na po tu v elstev, na sm ru, kterým

ely nej ast ji létali na pastvu, zda ve sm ru nebyla ve ejná cesta nebo soused v

pozemek, k emu sousední pozemek sloužil a ím byl porostlý, jaká byla výška plotu

atd.. Jelikož v našem právním ádu nebyla zakotvena žádná výslovná ustanovení, m l

každý chovatel svá v elstva umístit tak, aby nedocházelo k obt žování soused .

Všeobecn  by se dalo íci, že úly m ly pokud možno být umíst ny tak, aby v ely

vyletovaly na pozemek, na kterém byly umíst ny.

Za obt žování souseda nemohlo být považováno, jestliže v ely p ilétaly na

pozemek následkem sb ru pylu, nektaru a vody. Ani ojedin lé bodnutí v elou, ke

kterému došlo nap . p i trhání ovoce nebo kv tin, nebo p i ch zi bosýma nohama po

louce. Muselo však být dokázáno, že to byla práv  v ela sousedova, která bodnutí

zp sobila, což nebylo snadné zjistit, když v ely létají za pastvou i dále než 2 kilometry.

 Co se týkalo alergie, musela být tato prokázána léka skou zprávou. V takovém

ípad  musel chovatel u init vše, aby zabránil škod  na zdraví souseda, ale i soused

trpící alergií musel zachovat ur itou opatrnost p ed v elím bodnutím. V ela  mohl od

svých soused  požadovat, aby jeho v elstva nerušili kou em, zápachem, hlukem, nebo

tyto p sobí nep ízniv  na v ely.

Vlastnictví k v ci upravoval § 132, který stanovil, že „vlastník má právo na

ochranu proti tomu, kdo neoprávn  do jeho práva zasahuje, zejména se m že

domáhat vydání v ci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.“ Byl – li chovateli odmítnut

vstup na cizí pozemek za rojem, hlásil chovatel tuto skute nost na místní národní výbor.

Pokud majitel pozemku neuposlechl výzvu národního výboru, byl povinen nahradit

chovateli škodu vzniklou ulet ním roje. V opa ném p ípad  byl v ela  povinen nahradit

škodu ob anovi, kterou mu zp sobil p i snímání roje. Pokud šlo o zp sob a rozsah

náhrady, platila obecná úprava podle § 442, kde bylo stanoveno, „že se hradí jen

skute ná škoda, a to uvedením v p edešlý stav, není – li to dob e možné nebo ú elné,

hradí se v pen zích. Jde – li o škodu zp sobenou úmysln , m že soud p iznat náhradu i

jiné škody.“ Ob anský zákoník m l vedle vlastnictví k pozemk m i právo osobního
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užívání pozemk . Toto právo bylo asov  neomezené a p echázelo i na d dice. Právo

osobního užívání pozemk  zanikalo písemnou dohodou nebo soudn .

Ob anský zákoník . 40/1964 Sb. ve zn ní pozd jších novel je stále platným

právním p edpisem. Ministerstvo spravedlnosti již p ipravilo rozsáhlou rekodifikaci

soukromého práva, jejíž sou ástí je také nový ob anský zákoník.

1.5.2.  Ostatní právní prameny

Dalším významným zákonem týkajícím se v ela ství byl zákon 66/1961 Sb., o

veterinární pé i, který se vztahoval na chov zví at, produkci potravin a surovin, med,

vosk, propolis, pyl, na p esuny zví at a ochranu státního území. Dále na odpov dnost

zem lských, výrobních, dopravních organizací, ú ad  a jednotlivých osob – v ela .

Pro v ela ské hospodá ství bylo pot eba za ízení pot ebných pro dosažení úsp chu

ve v ela ení. Podmínkou byla drobná stavba, a to v elíny a ko ovné vozy. Pro stavby

elín  platil zákon 50/ 1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a vyhlášky

jej dopl ující. Podle tohoto zákona se pro stavební innost zásadn  požadovalo stavební

povolení p íslušného orgánu. Pro drobné stavby, za které se v elíny považovaly, však

posta ilo ohlášení. Jednalo – li se o stavby v elín  na vlastním pozemku, postupovalo

se podle daných p edpis . Pokud m l v elín stát na cizím pozemku, bylo nutno vy ídit

pot ebné záležitosti s majitelem pozemku a na p íslušném místním národním výboru.

Vyhláška ministerstva zem lství, lesního a vodního hospodá ství . 154/1961

Sb., kterou se provád la n která ustanovení zákona o veterinární pé i, vysv tlovala

pojem hospodá ské zví e, domácí zví e. Pojednávala o nákazách, chovu, plemenitb ,

ošet ování a p emis ování. Co se týkalo ko ování, platil tu „Ko ovný ád“ s n kolika

ležitými ustanoveními. Šlo p edevším o ozna ení stanovišt  jménem, adresou,

ozna ení trojúhelníkem (kv li leteckým post ik m) a povolení uživatele.

Vyhláška . 37/1963 Sb., o ochran  v el, ryb a lovné zv e p i hubení šk dc

ípravky na ochranu rostlin ve zn ní pozd jších novel. Tato vyhláška byla vydána na

základ  zmoc ovacích ustanovení zákona . 188/1950 Sb. o zdokonalení rostlinné

výroby a zákona . 11/1955 Sb. o vodním hospodá ství Tyto zákony ale upravovaly

ochranu zdraví lidí a zví at p i hubení šk dc  rostlin p ípravky na ochranu rostlin jen
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okrajov , takže vyhláška 37/1963 byla komplexní úpravou. P evážná v tšina

chemických prost edk  používaných proti šk dc m je pro v ely toxická a zp sobuje

jejich otravu a uhynutí, pokud jsou zasaženy p ímo nebo s t mito prost edky p ijdou do

styku p i sb ru pylu, nektaru nebo vody. Z vyhlášky vyplývaly pro v ela e zásady, které

musely být dodržovány a pln ny. Tento p edpis rozd loval p ípravky do t í skupin,

vyjmenovával seznam rostlin a kv  navšt vovaných v elami a definoval kvetoucí

porost. Chovatel v el byl povinrn každoro  ohlásit MNV trvalá stanovišt  svých v el,

v p ípad  ko ování musel v ela  alespo  5 dn  p edem oznámit MNV, že se bude

v tomto obvodu se svými v elstvy pohybovat. Hubení šk dc  na kvetoucích porostech

jedovatými p ípravky bylo úpln  zakázáno. Nesm lo se provád t ani na pozemcích, p es

které probíhá hromadný let v el, ze zem  sluchem a zrakem sledovatelný. V ela  byl

povinen o tomto hromadném letu informovat MNV. Škodlivé p ípravky bylo zakázáno

používat na kvetoucí porosty v dob , kdy v ely létají.

Koncem roku 1968 byla uve ejn na pravidla o bezpe nosti práce p i chovu v el,

která vyšla jako zvláštní p ílohy k ástce 11 V stníku ministerstva zem lství a

výživy, ro ník 1968. Tato pravidla se netýkala jen v el, ale i ostatních hospodá ských

zví at. Tato pravidla definovala pojem v ela , použití bezpe nostních pom cek,

upozor ovala na použití dýmák  a týkala se p ístupu cizích osob do v elína. Mluvilo se

zde také o p evážení v elstev a hlavn  o použití vhodných obal . Pravidla tak jak byla

vydána, byla nutným kompromisem vztahujícím se na r zné chovatele hospodá ských

zví at a nedalo se tedy o ekávat, že budou vyhovovat všem. Proto se n která opat ení

jevila u n kterých chovatel  v el jako omezující jejich innost. Navzdory tomu bylo

nutné je respektovat a vyhnout se tak p ípadnému ízení o náhrad  škod.

Mezi eským svazem v ela  a eskou státní pojiš ovnou byla sjednána pojistná

smlouva . 39 – 5251 o úrazovém pojišt ní. Pojišt ní se vztahovalo na osoby mladší

15 let, které byly organizované ve v ela ských kroužcích a na leny svazu. Rozsah

pojišt ní byl vysoký a vztahoval se na úrazy, ke kterým došlo p i výkonu v ela ských

prací a p i innostech, které vyplývaly z lenství ve svazu. Povinnost pojiš ovny

zakládal jen takový úraz, který bu  zp sobil smrt lena svazu, nebo zanechal trvalý

následek.



13

Moderní zem lská výroba požadovala po v ela ích, aby p ešli ze stabilního

ela ství na mobilní, proto se zvýšil po et v ela , kte í se svými v elstvy ko ovali.

Ministerstvo zem lství a výživy vydalo 10.11.1967 zásady pro ko ování pod .j. IV-

1-461/67 spolu s provád cími sm rnicemi. Tyto p edpisy stanovily, jak se má p i

ko ování postupovat. Zásady a sm rnice stanovily, co v ela  pot ebuje p i ko ování, jak

má v ela  postupovat, jakou innost má vyvíjet ZO, jakou funkci mají OV trvalých

stanoviš  a jakou funkci mají OV ko ovných stanoviš .

 Náhradu škody na v elstvech zp sobenou medv dem upravoval zákon  o

myslivosti . 23/1962 Sb., a vyhláška ministerstva zem lství a výživy . 59/1967.

Škodu takového druhu hradil stát, vy íslený nárok se uplat oval písemn  na MNV

v obvodu, kde došlo ke škod  a to do 3 dn  od škody.

Shrnutí:  V ela ství má dávnou a bohatou tradici již od dob antiky a starého ecka.

V této dob  vznikaly první zákony vztahující se k chovu v el. V ely byly zpo átku

považovány pouze za zví ata divoká, až postupem asu za aly být domestikovány a tím

pádem bylo pot eba upravit právo majitele roje k jeho v elám. Základem vlastnictví roje

za dob starých Slovan  bylo vlastnictví k pozemku, na kterém byl roj usazen. Nejstarší

formou eského v ela ství bylo „brtnictví“, které bylo na po átku svobodné, protože

ely nepat ily nikomu. Pozd ji bylo v ela ství provozováno jako živnost na bázi

emesla a m lo svoje meda ské „Právo“. V roce 1775 bylo meda ské právo upraveno

tzv. V ela skými patenty Marie Terezie. Ty prohlásily chov v el za svobodný a

osvobozený od daní a poplatk . Tyto patenty ovšem z hlediska rozvoje v ela ství

nep isp ly lidovému chovu v el a zamlouvaly se p edevším vrchnosti – p evážn

zrušením práva v ela  na meda ská sdružení. N která ustanovení t chto patent

stávala v platnosti i po vydání obecného ob anského zákoníku z roku 1811

(ABGB). B hem let se objevovaly pokusy o vytvo ení samostatného v ela ského

zákona, ale v tšinou byly tyto snahy v ela i obecn  odmítány, protože nebyly

považovány za zlepšení právní úpravy. I po vzniku republiky byly používány upravené

tereziánské patenty. Až po druhé sv tové válce došlo k ad  zm n v ustanoveních

právního ádu souvisejících se v ela ením. Tyto zm ny se týkaly práv a povinností

chovatele v el p i výkonu jeho vlastnického práva. V ela  se musel zdržet všeho, ím

by obt žoval nebo ohrožoval sousedy, naproti tomu mohl požadovat, aby soused nerušil
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jeho v elstva kou em, prachem nebo jinými innostmi majícími na v ely nep íznivý

vliv. Vedle ob anského zákoníku byla vydána celá ada dalších zákon  a vyhlášek,

které upravovaly chov v el, produkci medu, stavbu v elín  nebo ochranu v el p ed

používáním chemických p ípravk  proti šk dc m. Vedle v el musel být chrán n také

chovatel, a proto musel p i práci dodržovat pravidla bezpe nosti práce, jinak mu hrozilo

ízení o náhrad  škody. V dob  rozmachu ko ování se v elstvy musela být také

dodržována pravidla pro toto mobilní v ela ení. Vzhledem k absenci uceleného

ela ského zákona, nebylo pro v ela e mnohdy jednoduché se  vyznat a orientovat

v jednotlivých právních p edpisech.
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2.  Platná právní úprava v ela ství

Jak jsem se již zmínila ve výkladu o historii, chov v el stále není v našem právním

ádu ani v právních ádech cizích stát  komplexn  upraven, a proto je nutné zabývat se

jednotlivými právními p edpisy, které se v ela ství dotýkají. T chto p edpis  existuje

jak v eském, tak v cizím platném právu nep eberné množství a není proto jednoduché

se v nich orientovat. Budu se zabývat základními p edpisy souvisejícími se v ela ením,

chovem v el a v elími produkty.

S chovem v el souvisí p evážn  tyto oblasti právní úpravy:

sousedská práva obsažená v ob anském zákoníku,

odpov dnost za škodu, náhrada škody ve v ela ství,

ochrana v el p i používání p ípravk  na ochranu rostlin,

stavební p edpisy,

zákon o potravinách,

veterinární pé e v chovu v el,

plemená ský zákon.

2.1 . Zahrani ní právní úprava v ela ství
ela ské právo není na území naší zem  upraveno pouze na úrovni vnitrostátní,

ale vzhledem k lenství eské Republiky v Evropské unii také na úrovni evropské.

Evropské v ela ské právo jako takové neexistuje. Evropská administrativa si v el všímá

pouze okrajov  v rámci jiných tzv. horizontálních politik. P íkladem m že být

ozna ování potravin týkající se také medu, problematika vývoje, testování, schvalování

a používání veterinárních lé iv, tedy i t ch proti v elím nákazám. Dále také

problematika bezpe nosti potravin, která se týká i zbytk  antibiotik v medu,

problematika geneticky upravených plodin a jejich vlivu na biodiverzitu, v etn  v ely
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medonosné, i problém vlivu pesticid  na v ely.   V ela ství je tak specifický obor,

který p ekrývá mnohé další, že se mu v rámci EU nedá v sou asnosti v novat specifické

právo, a proto si v tšinou právo vztahující se ke v ela ství eší lenské státy EU samy.

Výjimkou je evropská podpora v ela ství v rámci dota ních program .

Právní p edpisy evropského práva se týkají také problematiky uvád ní p ípravk

na ochranu rostlin na trh. Dne 13. ledna 2009 byl na plenárním zasedání Evropského

parlamentu p ijat legislativní balí ek týkající se p ípravk  na ochranu rostlin.

Nejd ležit jším z tohoto balí ku je Na ízení Evropského parlamentu a Rady o uvád ní

ípravk  na ochranu rostlin na trh a Sm rnice, která stanoví rámec k dosažení

udržitelného využívání pesticid . Souhlas s ob ma normami vyjád ila také Evropská

komise a tím byl završen legislativní proces. Až vejdou ob  normy v platnost, zvýší se

kontrola nad používáním t chto látek a tím snad i bezpe nost pro v elstva.  Na vážnou

situaci a problémy v evropském v ela ství upozornila Evropský parlament organizace

sobící na celoevropské úrovni, jménem Copa-Cogeca, která sdružuje zem lce a

zem lské organizace na území EU. Na základ  varování této organizace Evropský

parlament projednal a p ijal rozhodnutí o tom, co doporu it vládám, aby v elstva

nehynula a dal za úkol daná opat ení realizovat Evropské komisi. Používání p ípravk

na ochranu rostlin je pro v ely velmi rizikové a proto  je tato evropská legislativa

v oblasti pesticid  velmi d ležitá pro evropské v ela ství jako celek.

ležitým p edpisem evropského práva týkajícího se prodeje medu na území EU je

na ízení3 týkající se bezpe nosti a dosledovatelnosti potravin, podle kterého musí

chovatel  mít  záznamy  o  tom,  od  koho  získal  suroviny  pro  svoji  výrobu  a  také  údaje,

komu své produkty dodal. Takovýto prodej již není omezen množstvím, jako prodej „ze

dvora“. Dalšími d ležitými na ízeními Evropského parlamentu a Rady Evropy jsou 

852/2004 o obecných hygienických požadavcích pro provozovatele potraviná ských

podnik  a . 853/2004 o obecných požadavcích spole ných pro více živo išných

produkt .

3 Na ízení Evropského parlamentu a Rady Evropy . 178/2002.
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Co se týká v ela ského práva, preferují jednotlivé státy díl í zákony a vyhlášky

nad ucelenou právní úpravou. Pátrám – li po v elích zákonech v zemích starého

kontinentu, i na americké p , musím se potýkat se spoustou zákon  upravujících

vždy díl í problematiku v ela ství. Je velmi zajímavé sledovat zp sob v ela ení

v r zných státech a r zných typech kultur. V n kterých státech p evažuje v ela ení

pouze jako zájmová innost, jejímž hlavním ú elem je produkce medu pro vlastní

spot ebu, jinde je med vyráb n ve velkém a exportován do zemí, které nejsou schopny

vyprodukovat dostate né množství medu.

2.1.1. Spojené státy americké

Za vlastníka v elího roje je podle „case law“ ve Spojených státech amerických

považován ten, kdo má roj pod kontrolou. Pokud má v ela  roj na dohled a m že ho

identifikovat, m že si k n mu p isvojovat vlastnictví. Když se ale v ely ztratí chovateli

z dohledu a usadí se na cizím pozemku, jde o neoprávn ný zásah a porušení

vlastnického práva majitele pozemku. Majitel pozemku má právo zachytit roj a dát ho

do úlu. V ela  nese za svá v elstva odpov dnost a m že být postaven p ed soud a

obvin n, pokud jeho v ely zp sobí n komu zran ní. Žalobce ale bude mít, stejn  jako u

nás, velmi t žký úkol, a to prokázat, že šlo skute  o „zlé v ely“ toho konkrétního

chovatele. Psané právo obsahuje ur itá pravidla a postupy, které musí v ela  dodržovat,

aby nemohl být shledán nedbalým v chovu v el. Každý chovatel musí mít naprostou

kontrolu nad umíst ním v elstva. Za nedbalost je považováno umíst ní v elstev

v místech, kde by mohla n koho zranit. P i p emis ování v elstev z místa na místo musí

být tato zajišt na, nap íklad sítí nebo zav ením dví ek úl , aby nedošlo p i p evozu

k n jakému incidentu. Tato pravidla si jednotlivé státy upravují samy.

Texas

Tato kapitola pojednává o úprav  „v elího práva“ ve stát  Texas. Mezi hlavní

zdroje práva pat í právo psané, administrativní pravidla, soudcovské právo a m stské

vyhlášky. V zem lském zákon  v kapitole 131 se nachází definice pojm  vztahujících

se ke v ela ství, jako nap . v ela, v elín (místo, kde je chováno šest nebo více kolonií

el), v ela  (osoba, která vlastní, pronajímá si nebo ovládá jednu nebo více kolonií v el
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pro opylení nebo produkci medu, v elího vosku nebo jiných produkt  pro osobní i

komer ní využití), nemoc, kolonie atd.  Tato kapitola také zavádí ú ad „vrchního

elího inspektora“(Chief Apiary Inspector), který píše výro ní zprávu o jednotlivých

inspekcích, které byly podniknuty b hem roku.  Další práva a povinnosti jsou široce

popsána práv  v této kapitole zákona. Pokud má v ela  v plánu prodat v elí matky, musí

si od inspektora opat it certifikát, ne starší než 12 m síc , který osv uje, že jeho v ely

jsou zdravé. Stejn  tak by se v ela  m l na inspektora obrátit, zjistí – li u svých v el

výskyt n které z nemocí, aby inspektor mohl na ídit p íslušná opat ení. V zákon  jsou

dále uvedeny požadavky na ozna ování v elích produkt .

Pravidla používání p ípravk  na ochranu rostlin jsou stanovena v zákon

obsahujícím normy správního práva (Texas Administrative Code). V ela , který má svá

elstva umíst na v blízkosti polí, kde budou post iky použity, musí být v as

informován, aby mohl omezit v ely v pohybu a opoušt ní úl . V ela  naopak musí

nahlásit inspektorovi umíst ní stanovišt  v elstev, adresu a telefon.

Každý americký stát má v ela ské právo upravené podobn  jako stát Texas ve

svých zákonech a zárove  se všechny státy musejí ídit americkou ústavou.

2.1.2. Slovensko

Na Slovensku neexistuje, podobn  jako v eské republice, ucelená právní

úprava v ela ského práva. Normy, které se tohoto práva týkají, se vyskytují v celé ad

zákon . Sousedské vztahy jsou na území Slovenska upraveny Ob ianskym zákonníkom

a dále také všeobecn  závaznými na ízeními obce, která jsou vydávána na základ

zákona . 369/1990 Zb. o obecním z ízení4. Tato na ízení ve spojitosti s chovem v el

nej ast ji požadují souhlas souseda s chovem v el nebo omezují po et v elstev, která

že chovatel vlastnit. Pokud jde o veterinární pé i, ídí se Slovenská republika

zákonem . 39/2007 Zb. o veterinárnej starostlivosti, který se z velké míry podobá

4 Blíže §6 zákona . 369/1990 Zb. o obecním z ízení.
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eskému veterinárnímu zákonu. Rozdíl spat uji nap íklad p i nákaze n kterou

z nebezpe ných v elích nemocí. Náhradu za v ela ské vybavení, které muselo být kv li

nákaze zni eno, dostane slovenský v ela  pouze v p ípad , že jeho v elstvo bylo

nakaženo morem v elího plodu, ale nikoli p i nákaze hnilobou v elího plodu. V tomto

ípad  je eský veterinární zákon pro chovatele p ízniv jší, jelikož náhrada na jeho

základ  je poskytována v obou p ípadech nákazy. Odlišností od eského veterinárního

zákona je také skute nost, že náhrada je v ela m poskytována bez nutnosti vyplnit

žádost, ale z ú ední povinnosti. Problematika rostlinoléka ské pé e je upravena n kolika

právními p edpisy. Zmíním se p edevším o vyhlášce . 37/1963 Zb., která ukládá

ela m  oznámit  trvalá  stanovišt  v elstev  do  25.  3.,  na  rozdíl  od  R,  kde  tato

povinnost musí být spln na do konce února. Dále musí v ela  oznámit úhyn v el u

obecního ú adu v míst  úhynu a oznámit p esun ko ovného stanovišt  v elstev do 10

dn  (v R do 5 dn ). O šlecht ní a plemenitb  v el pojednává zákon . 194/1998 Zb. o

šlecht ní a plemenitb  hospodá ských zví at, náhrada škody zp sobená medv dem

hn dým je upravena vyhláškou . 59/1967 Zb..

Právní úprava v ela ství na Slovensku je velice podobná právní úprav  v R,

pouze s drobnými odchylkami.

Shrnutí: Základní práva týkající se v ela ství jsou na území R a v cizích zemích

upravena na podobném principu. Jelikož je roj považován za v c, za jeho vlastníka je

považován ten, kdo ho ovládá a má ho pod kontrolou. Ve Spojených státech amerických

i na Slovensku bychom, podobn  jako v eské republice, marn  hledali zákon, který

komplexn  upravuje práva a povinnosti v ela e. Právní úprava v ela ství je roztroušena

v n kolika díl ích zákonech. Slovenská právní úprava je velice podobná eské. Oba

státy musí s ohledem na své lenství v EU p izp sobovat své právní ády evropskému

právu. St žejním zákonem v ela ského práva v USA je Ústava, která tvo í obecný

rámec práv a povinností a na jejím základ  poté jednotlivé státy vydávají zákony,

kterými se v ela i ídí.



20

3. eská právní úprava v ela ství

Jak jsem se již zmínila v úvodu, nemá v sou asné dob eský právní ád žádný

zákon, který by komplexn  upravoval problematiku v ela ství. Názory odborník  na

sou asnou právní úpravu v ela ství se r zní. Jednu skupinu tvo í zastánci existence

jednoho jediného zákona o v ela ství, zatímco jiní jsou zastánci sou asného stavu

„rozdrobené“ legislativy (do této skupiny pat í i samotný eský svaz v ela ). eský

svaz v ela  „je ob anským sdružením, jehož leny jsou chovatelé v el (fyzické i

právnické osoby) a p íznivci v ela ství. Mezi hlavní úkoly eského svazu v ela  pat í

pé e o r st odborné a spole enské úrovn len , p sobení na mládež a její získávání

pro chovatelskou innost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány,

vládními institucemi a nevládními organizacemi za ú elem zajiš ování legislativních

krok  a dalších aktivit vedoucích k podpo e oboru v ela ství, výzkumu, dobrého

zdravotního stavu v elstev, opylovací funkce v el jako nenahraditelné p írodní aktivity

a ochrany zdroj  sn šky. Veškerá innost svazu se ídí stanovami, které jsou jeho

základním programovým dokumentem.“5 eský svaz v ela  hraje významnou roli p i

výkladu a zprost edkování v ela ské legislativy v ela m a zastává názor, že eské

ela ství vlastní zákon nepot ebuje. Pokud by však existoval samostatný zákon o

ela ství, podobn  jako zákon o myslivosti, shrnul by všechnu rozdrobenou legislativu

a mohl by tak p sobit jasn  a p ehledn . Možná by potom v ela ení bylo o n co snazší a

ela i by se nemuseli potýkat se spoustou právních p edpis  a velkým množstvím

paragraf . Oba názory na v ela skou legislativu mají své pro a proti a ponechám proto

na každém v ela i, zda mu sou asná úprava vyhovuje, nebo jestli by byl pro ucelení

právní úpravy.

5  Blíže o eském svazu v ela  na www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=csv.

http://www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=csv.


21

A/  Soukromé právo

Soukromé právo je takové právo, kde právní vztah charakterizuje symetrie a rovnost

astník . V souvislosti s v ela ským právem zmíním n kolik zákon  ze

soukromoprávní oblasti, které se chovatel  v el týkají. Hlavními tématy této kapitoly

budou sousedské vztahy a náhrada škody ve v ela ství. V sou asné dob  pracuje

Ministerstvo spravedlnosti R na rekodifikaci soukromého práva. V jejím rámci se

ipravuje také nový ob anský zákoník, a proto mohou v ela i o ekávat také zm ny

v ustanoveních dotýkajících se v ela ství. Tyto zm ny pravd podobn  nebudou pro

ela e nijak zásadní. Navrhovaný ob anský zákoník reaguje na pot ebu zm ny v

soukromém právu a také klade d raz jak na demokratické právní tradice, tak

i na principy a standardy soukromého práva v Evrop .

3.1. Sousedská práva

Co jsou to sousedská práva? Definici tohoto termínu jsem v zákon  hledala marn .

Pro vysv tlení „sousedských práv“ musím využít r zné odborné publikace nebo

komentá e k ob anskému zákoníku. Komentá  k ob anskému zákoníku íká, že

sousedské právo je „tvo eno souhrnem ob anskoprávních norem upravujících vztahy

vlastníka a t etích osob i užívání v ci, pokud jde o ú inky užívání v ci na tyto osoby

(jejich majetek). Jde tu o to, zda a kdy lze žádat ochranu proti výkonu vlastnického

práva, jehož d sledky p esahují hranice vlastníkovi v ci (tzv. imise).“6 Tento pojem je

již po dlouhou dobu vžitý, obecn  srozumitelný, a proto hojn  používaný.

V naší právní úprav  je st žejní ustanovení obsaženo v ob anském zákoníku.

„Vlastník v ci se musí zdržet všeho, ím by nad míru p im enou pom m obt žoval

jiného nebo ím by vážn  ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit

sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na n m

6 Jehli ka O., Švestka J., Škárová M. a kol., Komentá  k ob anskému zákoníku, 9. Vydání 2004,
C.H.BECK, str.441.
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ízené bez toho, že by u inil dostate né opat ení na upevn ní stavby nebo pozemku,

nesmí nad míru p im enou pom m obt žovat sousedy hlukem, prachem, popílkem,

kou em, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, sv tlem, stín ním a

vibracemi, nesmí nechat chovaná zví ata vnikat na sousedící pozemek a nešetrn ,

pop ípad  v nevhodné ro ní dob  odstra ovat ze své p dy ko eny stromu nebo

odstra ovat v tve stromu p esahující na jeho pozemek.“ 7

 Vý et problematických imisí u in ný ob anským zákoníkem je ovšem pouze

demonstrativní neboli p íkladmý. Neznamená tedy, že pokud ur itá imise není v tomto

seznamu uvedena, není automaticky povinností rušitele se jí zdržet. Rozhodující je zde

obecná formule „Vlastník v ci se musí zdržet všeho, ím by nad míru p im enou

pom m obt žoval jiného nebo ím by vážn  ohrožoval výkon jeho práv.“

Obecné ustanovení použitelné na tyto p ípady obsahuje i samotná Listina

základních práv a svobod: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv

druhých anebo v rozporu se zákonem chrán nými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí

poškozovat lidské zdraví, p írodu a životní prost edí nad míru stanovenou zákonem.“8

Konkrétn jší úprava je ale obsažena v ustanoveních ob anského práva.

Z § 127/1 vyplývá pro v ela e povinnost zdržet se všeho, ím by nad míru

im enou pom m obt žoval jiného nebo ím by vážn  ohrožoval výkon jeho práv.

Proto nesmí nad míru p im enou pom m obt žovat sousedy vnikáním v el. Vnikání

el se posuzuje jako imise. V ely se pohybují v r zných sm rech a výškách

v  závislosti  na  okolní  pastv ,  proto  se  m že  stát,  že  pokud  v ela  umístí  svá  v elstva

nevhodn , m že dojít k nadm rnému obt žování souseda. „V žádném právním p edpise

nenajdeme konkrétní vzdálenosti mezi stanovišt m v elstev a sousedem nebo ve ejnou

cestou, budovou apod. a také nikde není stanoven maximální po et v elstev, který m že

ela  chovat“.9 Obecn  platí, že úly by m ly být umis ovány tak, aby v ely vyletovaly

7 Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., § 127/1.
8 Listina základních práv a svobod . 2/1993 Sb., l. 11 odstavec 3.
9 Machová J.: Právo ve v ela ství, 1.vydání, nakladatelství ORAC, Praha 2001, str. 11.
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na pozemek, na kterém jsou umíst ny. V elám nelze samoz ejm  ur ovat, kam létat

mohou a kam ne, nelze jim ani zakazovat vlet na soused v pozemek pokud si to soused

nep eje. V ela  by m l chovat v elstva mírná, nebodavá a v p ípad , že je n které

elstvo agresivn jší, m l by vym nit matku. Zásahy do v el by nem l v ela  provád t

dob , kdy v ely jsou p írodou p ímo k agresivit  drážd ny. Je to v dob  p ed bou kou,

v dob  kv tu máku, vytá ení medu atd. Pod obt žování nad míru p im enou pom m

nelze pod adit p ílet roje na pozemek souseda. Roj je z pohledu práva považován za

ír stek v elstva, tedy v c a jeho vlastníkem je vlastník v elstva, ze kterého roj

pochází. Vlastník je povinen se o roj co nejrychleji postarat, p ípadn  nahradit škodu,

kterou zp sobil vlastníkovi nemovitosti, z níž roj snímal. Vlastník nemovitosti, na které

se roj usadil, se naopak musí zdržet všeho, ím by ohrozil výkon práv vlastníka roje.

Nesmí se roje zmocnit, poškodit ho i zni it a musí vlastníkovi roje umožnit vstup na

sv j pozemek za ú elem sejmutí roje.

Ustanovení §127 obsahuje n které neur ité právní pojmy, které je t eba vysv tlit

ke správné interpretaci a aplikaci tohoto ustanovení.

Pojem "nad míru p im enou pom m" vylu uje z dosahu § 127 zákona

žné chování, které je obvyklé a tolerované v rámci sousedských pot eb. Výklad se

provádí objektivn  a podle konkrétní situace, je pot eba zohlednit nejen intenzitu zásahu

ale i jeho frekvenci a místní pom ry. P i rozhodování o povaze rušení je nutné zkoumat,

zda se nejedná o výkon v souladu s platnými p edpisy nebo jestli se konání neopírá o

povolení vydané p íslušným orgánem. V takovém p ípad  je možné zkoumat, zda

žalovaný nep ekro il rozsah oprávn ní uvedených v povolení. Pokud pak dojde ke

zm  pom , je nutné dosáhnout nápravy p ed p íslušným správním orgánem. Do

vlastníkových oprávn ní náleží právo v c užívat ale i neužívat, má proto povinnost

zdržet se jak obt žování prost ednictvím innosti, tak i ne inností.

Kdy se nejedná o obt žování nad míru p im enou pom m?

Pokud by došlo k jednání, které m že být subjektivn  poci ováno jako obt žování

nad míru p im enou pom m, o obt žování nep jde, pokud k tomuto jednání dojde v

souvislosti s odvracením p ímo hrozícího nebezpe í, které doty ný sám nevyvolal a v

takovém p ípad  není ani odpov dný za zp sobenou škodu, ledaže bylo možno toto
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nebezpe í za daných okolností odvrátit jinak anebo jestliže je zp sobený následek

ejm  stejn  závažný nebo ješt  závažn jší než ten, který hrozil. (§ 418 zákona). Stejn

tak neodpovídá za škodu ten, kdo ji zp sobil v nutné obran  proti hrozícímu i

trvajícímu útoku. Dle § 417 zákona totiž každý, komu škoda hrozí, je povinen k jejímu

odvrácení zakro it zp sobem p im eným okolnostem.

Jiného nelze ohrožovat vážn  na výkonu jeho práv, proto se p i vážném ohrožení

výkonu práv soud nezabývá otázkou p im enosti pom m. Vážné ohrožení práv je

nezákonné ve všech p ípadech a soud takové jednání bez bližšího zkoumání místních

okolností p ípadu a hledání míry p im enosti zakáže. Je-li soused obt žován v elami

natolik, že to vážn  ohrožuje výkon jeho vlastnického práva (nap . pro množství v el,

íp. pro jejich agresivitu nem že užívat bazén a trávník), jde o vážné ohrožení výkonu

práva a je mu t eba poskytnout ochranu bez ohledu na to, zda jde o ohrožení nad míru

im enou pom m. „V p ípad  obt žování je kritériem míra p im ená pom m,

zatímco u vážného ohrožení se na míru nehledí.“10

Prost edky ochrany sousedských práv

Pokud dojde k nadm rnému obt žování souseda v elami, nabízí se n kolik možných

variant ešení tohoto problému. Nejjednodušší je samoz ejm  smí í ešení v podob

dohody mezi sousedy. Nevede – li k náprav , dalšími nápravnými prost edky, jsou

svépomoc, ochrana poskytovaná správními orgány a ochrana poskytovaná soudy.

Sousedská dohoda – Pokud mezi sousedy dlouhodob  panují dobré vztahy a

náhle dojde k ojedin lému konfliktu, k ešení sporu obvykle dochází bez ú asti státních

orgán . Mnohdy posta í zm na umíst ní v elstva na pozemku vlastníka a problémy

mohou být vy ešeny. Sousedé mohou také po dohod  vybrat znalce, který ur í, zda

došlo k obt žování nad míru p im enou pom m. Sousedé se po vypracování posudku

jeho záv m pod ídí a spor je u konce. Tato varianta je levn jší a rychlejší než soudní

ízení.

10 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3.2003, sp.zn. 22 Cdo 1935/2003, Právní rozhledy, 2004, . 14.
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Svépomoc - S ohledem na ustanovení ob anského zákoníku m že být použita

svépomoc. „Jestliže hrozí neoprávn ný zásah do práva bezprost edn , m že ten, kdo je

takto ohrožen, p im eným zp sobem zásah sám odvrátit.“11 Je zde ale t eba dát pozor

na oprávn nost použití takového postupu. Musí skute  jít o bezprost edn  hrozící

zásah a p edevším odvrácení musí být u in no p im en . Nelze tedy z titulu svépomoci

sousedovi zahubit roj neznámou látkou, i ho podpálit. Obt žování by lov k sice

odvrátil, ovšem o p im enosti  být nem že.

Správní ízení -  „Došlo-li ke z ejmému zásahu do pokojného stavu, lze se

domáhat ochrany u p íslušného orgánu státní správy. Ten m že p edb žn  zásah

zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven p edešlý stav. Tím není dot eno právo domáhat se

ochrany u soudu.“12 V p ípad  sousedských práv bude tímto orgánem obecní ú ad, na

jehož území k zásahu do pokojného stavu došlo. Obecní ú ad v p ípad , že skute

došlo k zásahu do pokojného stavu ve správním ízení, sousedovi zásah zakáže. Zásah

správních orgán  m že na rozdíl od soud  p ijít bezprost edn  nebo ve velmi krátké

dob . Toto ízení se zahajuje zásadn  na návrh toho, jehož právo bylo podle jeho mín ní

porušeno. Správní orgán vydá rozhodnutí, ve kterém bu  zakáže zásah do pokojného

stavu, nebo uloží opat ení k odstran ní závadného stavu, pokud shledá návrh

vodným. V opa ném p ípad  konstatuje, že k zásahu do pokojného stavu nedošlo.

Smyslem správního ízení není spor o právo rozhodnout, ale pouze obnovit stav, který

existoval p ed narušením pokojného stavu. Toto rozhodnutí má pouze p edb žný

charakter a ú astníci ízení se mohou domáhat také ochrany soudní.

Soudní ízení - V p ípad , že se lov k cítí být obt žován sousedovými v elami

nad míru p im enou pom m nebo jsou vážn  ohrožena jeho práva v d sledku výkonu

vlastnického práva souseda - v ela e, prost edkem, kterým se m že u soudu domáhat

nápravy, je sousedská žaloba.

11 Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., § 6.
12 Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., § 5.
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Žalobcem m že být každý lov k, který je nadm rn  obt žován, nebo jsou vážn

ohrožena jeho práva. Obt žování se tak realizuje nejen v i bezprost ednímu sousedovi,

ale v i každému, kdo m že být na svých právech dot en, tedy i sousedu

vzdálen jšímu. O v elách je známo, že létají do míst vzdálených i n kolik kilometr  od

elín .

Spory o obt žování v elami jsou vždy spory v tšího rozsahu, asov  náro né a

soud p i jejich ešení musí vyslechnout adu sv dk , jejichž sv dectví jsou asto

protich dná nebo zna  rozdílná. Proto soud p i rozhodování takovýchto spor  p ibírá

soudního znalce z oboru v ela ství. „Je t eba, aby soud za pomoci znalce stanovil

obvyklé množství v el vyskytujících se v dané lokalit  anebo v lokalitách obdobných a

poté je porovnal se stavem na žalobcov  nemovitosti. Do úvahy je t eba vzít i chování

daného plemene v el a další odborné okolnosti. P i zvažování toho, zda jde o právn

významné obt žování a vážné ohrožení žalobce, nelze odhlédnout od hlavního ú elu, ke

kterému nemovitosti ú astník  slouží (tj. zda jde o zahrady u rodinných domk , které

mají sloužit zejména k rekreaci, nebo o pozemky využívané p evážn   k zem lským

el m). P i posuzování v ci soud musí p ihlížet k tomu, zda výkon práv ú astník  je v

souladu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 Ob Z). Žalobce se podle § 127 odst. 1 Ob Z m že

domáhat, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se obt žování žalobce v elami

z chovu ve vlastnictví žalovaného. V tomto p ípad  je t eba zvážit, jaká je v dané

lokalit  s p ihlédnutím k jiným obdobným lokalitám (tj. nap íklad k tomu, zda jde o

sto, vesnici nebo o pozemky sloužící jen k zem lskému využití) p im ená míra

konkrétních imisí, tj. zalétávání v el na sousední pozemky, a  jaká je míra imisí v dané

ci. Soud musí v od vodn ní rozhodnutí výslovn  uvést, jakou míru obt žování v elami

považuje za p im enou pom m a jaká je tato míra v konkrétním p ípad . Žalobce,

který je nadm rn  obt žován v elami, se m že domáhat toho, aby žalovanému byla

uložena povinnost provést vhodné a p im ené opat ení k odvrácení hrozící škody (§

417 odst. 2 Ob Z), kterou je v tomto p ípad  pobodání v elami a možnost poškození

zdraví. M že se tedy podle okolností v ci domáhat zejména toho, aby žalovaný úly

emístil, aby vybudoval zábrany proti p elétání nebo aby snížil po et v elstev. Proto

že být v ela i podle § 417 odst. 1 Ob Z uložena povinnost provést vhodné a

im ené opat ení k odvrácení škody hrozící sousedovi, trpícímu nap . vážnou alergií
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na v elí bodnutí, i když nejde o chov vedoucí k obt žování nad míru p im enou

pom m“.13

Práv  alergie na v elí bodnutí je v dnešní dob  nej ast jším d vodem žalob na

souseda – v ela e. Alergici žijí v domn ní, že podají – li žalobu, soud musí v rámci

žalobcova zdraví a života rozhodnout o odstran ní v elstev žalovaného. Soud ale musí

stejn  chránit jak práva žalobce, tak žalovaného.  „Specifika v el spo ívá mimo jiné v

tom, že jde o hmyz užite ný nejen pro jeho vlastníka, ale i pro vlastníky pozemk , na

kterých opylují kv ty (v etn  t ch, kte í se cítí být nadm rným výskytem v el obt žováni)

a také pro celou biosféru, a v tom, že jim nelze zcela zamezit pronikat na cizí

pozemky.“14 Pokud by soud rozhodl pouze na základ  faktu, že je žalobce alergický na

elí bodnutí bez objektivního zkoumání, zda opravdu dochází k nadm rnému

obt žování, dopustil by se neúm rného krácení práv v ela e. Soud musí brát v potaz že

„všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní

ochrana.“15 Vysv tlení tohoto paragrafu nalézám také ve zpráv  Nejvyššího soudu:

„Úprava v oblasti sousedských práv vychází ze zásady, že tato práva se mohou ú inn

uplat ovat jen na základ  vzájemnosti. Ochrana poskytovaná práv m vlastníka jedné

ci nesmí být v nepom ru ke spravedlivé ochran , která náleží práv m vlastníka druhé

ci.“16 Alergický lov k musí dodržovat ur ité pokyny a omezení, která mu uloží léka

vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a nem že žádat, aby se omezovalo jeho okolí. V elí

bodnutí je nebezpe ím, která hrozí komukoli prakticky kdekoliv v p írod . Proto o

obt žování nebo o ohrožení výkonu práv nelze mluvit v p ípad , že v ely z chovu

žalovaného nezvyšují toto riziko výrazn  nad míru p im enou pom m v obdobných

lokalitách.

Problematikou obt žování v elami se zabýval také Nejvyšší soud v rozhodnutí

ze dne 27.5.2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003, kde tuto problematiku rozebíral velmi

13Www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/obtezovani-vcelami-39751.html, (rozsudek Krajského soudu v
Hradci Králové ze dne 11. 8. 1998, sp. zn. 19 Co 740/97, publikovaný v Soudních rozhledech . 9/1999).
14 Www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/obtezovani-vcelami-39751.html.
15 Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., §124.
16 Zpráva  Nejvyššího soudu R 37/1985.

http://Www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/obtezovani-vcelami-39751.html(rozsudek
http://Www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/obtezovani-vcelami-39751.html.
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podrobn  a vytvo il tak dobrý podklad pro ešení takovýchto spor  v budoucnu.

Žalobkyn  se v n m domáhala ochrany proti zásah m žalovaného do jejího

vlastnického práva k zahrad  u rodinného domku. Argumentovala tím, že žalovaný

chová v ely v šesti úlech, které jsou umíst ny velmi blízko jejího pozemku a tyto v ely

obt žují žalovanou, její rodinu a rodinné návšt vy nad míru p im enou pom m

edevším p i pobytu na zahrad  a u bazénu. Soud prvního stupn  návrh žalobkyn

zamítl a neuložil sousedovi, aby se zdržel chovu v el, které nalétávají na zahradu

žalobkyn . Rozhodnutí soudu prvního stupn  bylo potvrzeno také odvolacím soudem.

Ten konstatoval, že „chov v el v po tu nep evyšujícím 10 v elstev je v míst  obvyklý a

umíst ní v elstev v daném po tu nelze vzhledem k místním podmínkám považovat za

nep im ený výkon vlastnického práva. Ani okolnost, že manžel žalobkyn  je na v elí

bodnutí alergický, nem že uvedený záv r jakkoliv ovlivnit, by  jde o záležitost

významnou.“17 Žalobkyn  podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který zrušil rozhodnutí

soud  obou stup  a vrátil v c soudu prvního stupn  k dalšímu ízení. Jeho od vodn ní

spo ívalo ve tvrzení, že rozhodnutí soudu prvního stupn  i odvolacího soudu bylo

založeno na nesprávném posouzení v ci. Soudy nižšího stupn  nep ihlédly k ro nímu

období, ve kterém bylo toto zjišt ní u in no, také konstatování, že chov šesti v elstev je

vdané lokalit  p im ený se Nejvyššímu soudu nejevilo jako správné, protože závadné

jednání podle § 127 odst. 1 OB Z  nespo ívá v po tu v elstev, ale v obt žování jiného

a míra tohoto obt žování nemusí být vždy závislá na množství v elstev. Jejich výklad

pojmu „nad míru p im enou pom m“ nebyl v daném p ípad  dostate ný. Soudy se

ani nezabývaly tím, jestli nejde o vážné ohrožení výkonu vlastnického práva žalobkyn .

Nejvyšší soud proto dosp l k záv ru, že „domáhá-li se žalobce ochrany proti

obt žování v elami nad míru p im enou pom m, je t eba žalobní návrh formulovat

tak, že žalovaný je povinen zdržet se obt žování žalobce v elami z chovu na (v žalob

uvedeném) pozemku žalovaného, pronikajícími na (v žalob  uvedenou) nemovitost

žalobce. Jestliže soud zjistí, že dochází k obt žování žalobce nad míru p im enou

pom m (p íp. že jde o vážné ohrožení výkonu jeho práva), žalob  vyhoví. V

17 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003, publikováno v Lex Data.
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od vodn ní rozsudku vyloží míru obt žování, která je ješt  v dané v ci p im ená

pom m, a míru obt žování v dané v ci.“18

Když hovo ím o soudní ochran , musím se také zabývat problematikou

proml ení žaloby na ochranu proti imisím. V n které literatu e se setkávám s názorem,

že se imise proml ují ve t íleté lh  dle § 101 ob anského zákoníku. S tím však

nesouhlasí nap . J. Spá il, který uvádí, že v p ípad  „pokud imise pokra ují a nebyly

ukon eny, nelze patrn  uvažovat o proml ení. Proml et by se mohla jen ochrana proti

jednotlivým skutk m, takové „proml ení“ by ovšem neplnilo funkci proml ení. Pokud

totiž imise ustaly a již po delší dobu (ur it  by posta il nanejvýš jeden rok) k obt žování

nedochází, nejsou již spln ny hmotn právní podmínky ochrany p ed nimi a odpadá tak

hmotn právní p edm t sporu. Žalobu by bylo t eba zamítnout proto, že k imisi

nedochází, a námitka proml ení by byla bezvýznamná.“19 Otázka proml ení práva na

ochranu proti imisím je proto sporná, ale obecn  lze íci, že se toto právo neproml uje.

3.2.   Náhrada škody

Chovatel v el se asto zabývá otázkami, bude – li mít povinnost nahradit škodu,

která bude zp sobena lov ku nebo zví eti v d sledku v elího bodnutí nebo náhradou

jiné škody vzniklé v souvislosti s v ela skou inností. Problematika náhrady škody je

ešena v ob anském zákoníku v rámci obecné odpov dnosti za škodu, podle kterého

„Každý odpovídá za škodu, kterou zp sobil porušením právní povinnosti.“20

Poškozený prokazuje porušení právní povinnosti (p edevším té, kterou ukládá

právní p edpis, m že se ale jednat i o porušení povinnosti kterou na sebe právnická

nebo fyzická osoba vzala tím, že uzav ela smlouvu), vznik škody (pojem škody

ob anský zákoník nevymezuje, škoda je majetková újma objektivn  vyjád itelná

v pen zích. Rozlišit musím skute nou škodu a ušlý zisk. Skute ná škoda je majetková

újma vyjád itelná v pen zích, spo ívající ve ztrát , znehodnocení, poškození majetku.

18 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003, publikováno v Lex Data.
19 Spá il J., Sousedské právo. Ad Notam, 2001, . 5-6, publikováno v Lex Data.
20 Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., § 420.
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Ušlý zisk je majetková újma vyjád itelná v pen zích, o kterou se v d sledku porušení

povinnosti nerozší il majetek poškozeného.) a innou souvislost (p inný vztah mezi

porušením povinnosti a vznikem škody), což jsou objektivní kritéria. Co se týká

inné souvislosti, je velmi složité, ne – li nemožné prokázat, že poškozeného bodla

práv  v ela, ne jiný hmyz, a ješt  k tomu v ela šk dce. Pokud poškozený neprokáže

innou souvislost mezi vznikem škody a bodnutím doty nou v elou, potom nebude

možno p iznat nárok na náhradu škody.

Šk dce se musí vyvinit a prokázat, že není dáno jeho zavin ní (subjektivní

kritérium). Zavin ním je vnit ní psychický vztah odpov dného subjektu k jeho

vlastnímu úkonu, který se p í objektivnímu právu. Skládá se ze složky v ní a ze

složky v le. Zavin ní m že být úmyslné, a to p ímé nebo nep ímé, nebo nedbalostní, a

to v domé nebo nev domé. Úmysl p ímý znamená, že šk dce v l, že m že škodu

zp sobit, a cht l ji zp sobit. U nep ímého úmyslu šk dce v l, že by mohl škodu

zp sobit, a pro p ípad, že následek nastane, je s ním srozum n. V domou nedbalostí je

stav, kdy šk dce v l, že m že zp sobit škodu, a bez p im ených d vod  spoléhal, že

škoda nenastane. P i nev domé nedbalosti šk dce nev l, že m že škodu zp sobit, a

zp sobit ji necht l, ale v t o tom m l a mohl.

Zavin ní se presumuje. Presumuje se však pouze nedbalost, která pro vznik obecné

ob anskoprávní odpov dnosti posta uje. Úmysl šk dce musí dokázat poškozený („Za

škodu odpovídá i ten, kdo ji zp sobil úmysln  jednáním proti dobrým mrav m“21),

pokud ovšem zákon úmyslné zavin ní požaduje (nap . v p ípad  zavin ného jednání

proti dobrým mrav m).

Ob anský zákoník klade d raz na p edcházení hrozícím škodám. Ustanovení §

415 ob anského zákoníku vyjad uje tzv. generální prevenci, která stanoví, že „každý je

povinen po ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na p írod  a

životním prost edí.“ Každý odpovídá za škodu, pokud se chová v rozporu s tímto

ustanovením. S tím souvisí nap íklad umis ování v elstev na pozemku tak, aby esna

21Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., § 424.
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úl  byly vždy oto eny tak, aby v ely p ímo nevyletovaly na soused v pozemek a

nezp sobovaly škody na zdraví nebo majetku. Zásahy do v el by v ela  nem l provád t

v dob , kdy v ely jsou p írodou p ímo k agresivit  drážd ny. Je to doba p ed bou kou,

v dob  vytá ení medu atd.

Vedle povinnosti generální prevence na stran  šk dce musí být spln na také

povinnost poškozeného vyplývající z § 417 ob anského zákoníku, podle kterého „ten,

komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakro it zp sobem p im eným

okolnostem ohrožení.“ Krom  obecné odpov dnosti za škodu uvedené v ob anském

zákoníku se této problematice v nují i další zákony. Ve v ela ství je t eba brát v potaz

nejen škodu zp sobenou v elami, ale na druhé stran  také škodu zp sobenou na

elách, a to p edevším v souvislosti s aplikací post ik  zem lských plodin a také

post ik  ve volné p írod . Zákon o rostlinoléka ské pé i22 dává poškozenému v ela i

možnost obrátit se na p íslušný orgán Státní veterinární správy s žádostí o provedení

místního šet ení v souvislosti s úhynem v el. Z tohoto šet ení musí být sepsán záznam

(viz p íloha .1). B hem šet ení jsou odebrány vzorky uhynulých v el a o výsledcích

šet ení musí orgán Státní veterinární správy informovat v ela e a rostlinoléka skou

správu. Pokud je vyvozen záv r, že byly porušeny právní p edpisy v p inné souvislosti

s chováním šk dce, bude tento povinen nahradit chovateli škodu.

Dále se problematikou náhrady škody zabývá zákon o veterinární pé i23. Tento

zákon eší problematiku zmír ování škod a náhradu náklad  vzniklých v souvislosti

s nebezpe nými nákazami. P edevším se zabývá náhradou náklad  v souvislosti

s výskytem varroázy, v elího moru a hniloby v elího plodu. Náhrada je poskytována za

náklady spojené s utracením nemocných v elstev, o istu, dezinfekci a škodu na

zni eném „v ela ském za ízení, pom cky, úly a jejich vybavení, zlikvidované, nebo

znehodnocené na základ  na ízených mimo ádných veterinárních opat ení“24 Náhrada

nebude poskytnuta, pokud chovatel nesplnil svou povinnost uv domit krajskou

22 Viz kapitola“Ochrana v el p i aplikaci p ípravk  nebezpe ných pro v ely“.
23 Blíže v ustanoveních veterinárního zákon . 166/ 1999 Sb §67 – 70.
24 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. §67/4.
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veterinární správu o podez ení z výskytu nebezpe né nákazy, nebo nesplnil jinou

závažnou povinnost, kterou mu ukládá veterinární zákon. Náhrada je poskytována na

žádost chovatele ze státního rozpo tu.25

Pokud jde o škody zp sobené zvlášt  chrán nými živo ichy, tyto se také ídí

zvláštními právními p edpisy. Nejv tším šk dcem mezi zvlášt  chrán nými živo ichy je

medv d hn dý, který trápí p edevším v ela e na Bruntálsku, Vsetínsku a Novoji ínsku26.

Všichni medv di mají velmi rádi med a rozbíjejí úly, aby se k n mu dostali. B hem noci

je  tento  mírumilovný  tvor  schopen  zni it  až  4  v elstva,  poškodit  jak  úly,  v elíny,  tak

ko ovné vozy. Takto zp sobeným škodám se lze bránit na základ zákona . 115/2000

Sb., o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými zvlášt  chrán nými

živo ichy27(viz p íloha .4 ), ve spojitosti s vyhláškou Ministerstva životního prost edí

.360/2000 Sb., podle které je vypo ítávána výše náhrady škody. Zákon stanoví, která

zví ata, krom  medv da hn dého, jsou považována za zvlášt  chrán ná a jimi

zp sobená škoda je nahrazena. „Podle tohoto zákona se nahrazuje jen škoda

prokazateln  zp sobená na území eské Republiky vybraným živo ichem, a jen

v p ípadech, že vybraný živo ich byl v dob , kdy ke škod  došlo, živo ichem zvlášt

chrán ným podle zákona . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny“28 Škoda musí

být ohlášena do 48 hodin od jejího zjišt ní místn  p íslušnému orgánu ochrany p írody.

O náhrad  škody rozhoduje krajský ú ad podle místa, kde ke škod  došlo. Nárok na

náhradu škody má prekluzivní charakter, což znamená, že pokud poškozený neuplatní

sv j nárok do 10 ti dn  od doby, kdy se o škod  na v elstvech dozv l (nejpozd ji

však do 6ti m síc  od jejího vzniku), jeho nárok na náhradu škody zaniká.

25 Blíže veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. §70/1.
26 Machová J., Právo ve v ela ství , nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 52.
27 Tento zákon nabyl ú innosti dne 10.5.2000.
28 Machová J., Právo ve v ela ství , nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 25.
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B/  Ve ejné právo

Vedle norem soukromého práva se musí v ela  zabývat také normami ve ejného práva,

které se vztahují na problematiku v ela ství. Jak normy soukromoprávní, tak

ve ejnoprávní musí v ela  mít na pam ti a používat je v jejich vzájemných

souvislostech. V této kapitole p iblížím ve ejnoprávní normy v n kolika p edpisech,

které se zabývají ochranou v el p i aplikaci p ípravk  pro v ely nebezpe ných,

veterinární pé í, plemená stvím, normami stavebního práva, a potraviná skými

edpisy.

3.3.   Ochrana v el p i aplikaci p ípravk  nebezpe ných pro v ely

  V sou asné dob  tuto problematiku upravují dva p edpisy.  Zákon . 326/2004

Sb., o rostlinoléka ské pé i a  provád cí vyhláška . 327/2004 Sb., o ochran  v el, zv e

a ryb, které nabyly ú innosti 31. kv tna 2004. Tyto p edpisy nahradily zákon 147/1996

Sb., o rostlinoléka ské pé i a vyhlášku Ministerstva zem lství . 40/1997 Sb.,

k provedení uvedených ustanovení zákona.

Zákon o rostlinoléka ské pé i se zabývá ochranou rostlin a rostlinných produkt

ed negativním p sobením škodlivých vliv  na ochranu zdraví lidí, zví at a ochranu

životního prost edí. Dále jsou tímto zákonem upravena práva a povinnosti fyzických a

právnických osob v oblasti rostlinoléka ské pé e, a také ochrana proti zavlékání a

rozši ování organism  škodlivých rostlinám nebo rostlinným produkt m do eské

republiky z ostatních lenských stát  Evropské unie a ze t etích zemí. Tento p edpis

také stanoví p sobnost správních ú ad  na tomto úseku v etn  oprávn ní ukládat

sankce. „Základním úkolem zákona je snižování škod zp sobených škodlivými initeli na

rostlinách a rostlinných produktech, které iní v dlouhodobém pr ru více než 30%

objemu rostlinné produkce.“29 Rostlinoléka ská pé e je významná pro ochranu zdraví

lidí a zví at, nezávadnost potravin i ochranu životního prost edí.

29 Machová J., Právo ve v ela ství, nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 25.
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Ze zákona o rostlinoléka ské pé i 30se problematikou v el - krom  § 51, který se

ímo dotýká práv a povinností souvisejících s ochranou v el p i používání p ípravk  –

také zabývá § 49 zákona o úprav  zacházení s p ípravky na ochranu rostlin. Ustanovení

§51 ukládá fyzické nebo právnické osob , která p i podnikání používá p ípravky ve

venkovním prost edí (dále jen „ošet ovatel porost “), povinnost, která stanoví, že nesmí

aplikovat p ípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci ozna ené jako nebezpe né

nebo zvláš  nebezpe né pro v ely, jestliže nemá k dispozici informace o umíst ní

stanoviš  v elstev v dosahu alespo  5 km od hranice pozemku, na kterém má být

aplikace p ípravk  provedena, a o sm rech hromadného letu v el, získané od obecního

adu.

„Vlastník pozemku nebo jiná oprávn ná osoba, která využívá pozemek v rámci

podnikání (dále jen „uživatel pozemku“) a hodlá na n m používat p ípravky, je povinna

s dostate ným p edstihem p ed aplikací p ípravk , které jsou podle rozhodnutí

o registraci ozna ené jako nebezpe né nebo zvláš  nebezpe né pro v ely projednat

opat ení k ochran  v el s chovateli v el, jejichž stanovišt  v elstev je v dosahu do 5 km

od hranic pozemku, na n mž má být aplikace provedena (dále jen „dot ení chovatelé

el“) a s místn  p íslušným obecním ú adem; jménem chovatel  v el m že jednat

jejich zástupce, nebo - pokud jde o sdružení chovatel  v el - osoba oprávn ná jednat za

toto sdružení.“31 Uživatelé pozemk  a dot ení chovatelé v el p ijímají p i tomto jednání

spole ná opat ení k ochran  v el odpovídající místním pom m, „zejména se z etelem

ke stanovišti v elstev ve vztahu k porost m navšt vovaným v elami, zp sobu

informování o sm rech hromadného letu v el a dob  aplikace p ípravk  pro v ely

nebezpe ných a zvláš  nebezpe ných.“32

Aby byla zabezpe ena ochrana v el, jsou chovatelé v el povinni oznámit místn

íslušnému obecnímu ú adu údaje o stanovištích v elstev, (což musí v ela i provést do

28. února a každý p esun v elstev na do asné nebo i nov  z izované trvalé stanovišt

30 Zákon o rostlinoléka ské pé i .326/2004 Sb.
31 Http://vcelarikonicko.webnode.cz/nemoci-skudci-a-otravy-vcel/.
32 Http://vcelarikonicko.webnode.cz/nemoci-skudci-a-otravy-vcel/.

http://vcelarikonicko.webnode.cz/nemoci-skudci-a-otravy-vcel/.
http://vcelarikonicko.webnode.cz/nemoci-skudci-a-otravy-vcel/.
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pozd ji v roce musí hlásit 5 dn  p edem) a hromadném letu v el. Pokud v ela  svá

stanovišt  neoznámí, nejenže p i p ípadné otrav  nebude mít nárok na jakoukoliv

náhradu, ale dokonce m že být sám postižen pokutou. Obecní ú ad poskytne tyto údaje

ošet ovatel m porost  a uživatel m pozemk  pokud o tyto informace požádají.

„Letecká aplikace p ípravk  zvláš  nebezpe ných pro v ely se zakazuje. Letecká

aplikace jiných p ípravk  a látek, které ú inkují na hmyz, musí být ošet ovatelem

porostu nebo jinou osobou ur enou uživatelem pozemku oznámena písemn  obecnímu

adu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozd ji 48 hodin p ed

za átkem jejího provedení. Obecní ú ad vyhlásí po átek letecké aplikace p ípravk

zp sobem v míst  obvyklým.“33

Pokud chovatel v el zjistí, že došlo k úhynu v el, oznámí to neprodlen

íslušnému orgánu Státní veterinární správy. P íslušný orgán Státní veterinární správy

v sou innosti s rostlinoléka skou správou provede místní šet ení, p i kterém zjistí krom

okolnosti úhynu v el také rozsah škod.  Pokud existují pochybnosti, jestli byl úhyn

zp soben v souvislosti s použitím p ípravku, zajistí tento orgán také odb r vzork

(minimáln  500 v el a 200 g porostu), jejich vyšet ení odborným ústavem

a informování chovatele v el o výsledku tohoto vyšet ení. Záznam o výsledku místního

šet ení (je d ležité, aby tento záznam obsahoval podrobný popis škodné události, aby

mohl poškozený v ela  uplat ovat náhradu škody) a výsledek vyšet ení vzork

poskytne též rostlinoléka ské správ  a chovatel m v el. Ošet ovatelé, kte í používají

ípravky k ošet ení porostu, by m li v t, jaký p ípravek používají, m li by ho

používat v souladu s jeho návodem, ze kterého se také dozv dí, zda je nebezpe ný pro

ely i nikoli. Podnikatelé jsou povinni ve zvláštní knize evidovat po dobu 5ti let

použité p ípravky. Z této evidence je možno zjistit použitý p ípravek, místo a as

aplikace i osobu, která aplikaci provedla. Pokud se chovatel v el od uživatele p ípravku

nedozví, jaký p ípravek byl použit, m l by se obrátit na Státní rostlinoléka skou správu,

33 Zákon o rostlinoléka ské pé i .326/2004 Sb., §51/9.
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která provádí kontrolu evidence použitých prost edk . Otravu v el si nikdo nep eje,

proto je d ležité, dodržovat stanovená pravidla (viz p íloha . 2).

Jak již bylo eno, ochranou v el se zabývá také § 49 zákona o úprav

zacházení s p ípravky na ochranu rostlin. Tyto p ípravky nesm jí být používány

v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou

ozna eny. To znamená, že p i jejich aplikaci nesm jí být p ekro eny nejvyšší dávky, ani

nesm jí být zkráceny bezpe nostní lh ty uvedené v návodu k použití, nesmí být

postupováno v rozporu s pokyny k ochran  zdraví lidí, zví at, vod, v el, uvedenými

v návodu k použití, ani s požadavky stanovenými vyhláškou. Nesm jí být poškozeny

rostliny na pozemcích mimo pozemek, na n mž se provádí aplikace. Používání

ípravk  p i podnikání musí být evidováno zp sobem stanoveným vyhláškou.

 Podle § 50/1 o použití p ípravku vysoce toxického“ fyzická nebo právnická

osoba, která p i podnikatelské innosti hodlá ve venkovním nebo skleníkovém prost edí

použít p ípravek ozna ený na základ  rozhodnutí o jeho registraci jako vysoce toxický,

je povinna písemn  požádat rostlinoléka skou správu o souhlas s jeho použitím.“34

Provád cí právní p edpis stanoví další p ípady a okolnosti, kdy je nutná ochrana v el,

náležitosti oznámení o stanovištích v elstev a hromadném letu v el a další podrobnosti

k ochran  v el p i použití p ípravk . Provád cím p edpisem je vyhláška . 327/2004

Sb., o ochran  v el, zv e, vodních organism  a dalších necílových organism  p i

použití p ípravk  na ochranu rostlin.  P edm tem úpravy této vyhlášky jsou podrobnosti

zabezpe ení ochrany v el, zv e a vodních organism  p i použití p ípravk  na ochranu

rostlin. A v p ípad  jejich úhynu také odb r vzork  za ú elem vyšet ení p iny tohoto

úhynu. P ímo ochrany v el se týkají paragrafy 3 až 7 této vyhlášky, ve kterých dochází

k ur ení používání p ípravk  pro v ely nebezpe ných. Tyto p ípravky se d lí na

ípravky zvlášt  nebezpe né a nebezpe né35. Pro každou z t chto skupin je stanoven

jiný zp sob zacházení.

34 Zákon o rostlinoléka ské pé i .326/2004 Sb. § 50/1.
35 Vyhláška .327/2004 Sb. o ochran  v el, zv e, vodních organism  a dalších necílových organism  p i
použití p ípravk  na ochranu rostlin.
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Tato vyhláška up es uje povinnost v ela e oznámit trvalé stanovišt  v elstev.

Toto musí být provedeno písemn , a to každoro  do konce února a m lo by obsahovat

údaje o obecním ú adu, kterému je adresováno, identifikaci v ela e, p esné ur ení

stanovišt  v elstva a datum a podpis v ela e (viz p íloha .3). Pokud by b hem roku

došlo k p emíst ní stanovišt  v elstev, je v ela  povinen tuto zm nu op t písemn

oznámit obecnímu ú adu, v jehož katastrálním území se nové stanovišt  nachází. Toto

ohlášení musí být provedeno nejpozd ji 5 dní p ed p emíst ním.

Vedle povinnosti ohlašovací musí v ela  ozna it stanovišt  v elstev žlutým

rovnostranným trojúhelníkem o délce stran 1 m ve vodorovné poloze, pokud se

stanovišt  v elstev nachází mimo zastav nou ást obce. Spln ní této povinnosti je

ležité pro lepší identifikaci stanovišt  pro pilota letadla p i p ípadné letecké aplikaci

ípravk  na porosty. Vyhláška dále stanoví, za jakých podmínek m že docházet

k aplikaci p ípravk  a rozd luje tyto na zvlášt  nebezpe né a nebezpe né. P ípravky

pro v ely zvlášt  nebezpe né nesm jí být aplikovány na rostliny navšt vované v elami

(tj. kvetoucí rostliny v etn  strom  a d evin s otev enými kv ty a kvetoucí porosty s

více než dv ma kvetoucími rostlinami na m2 a rostliny p i výskytu medovice). Podle

zákona je letecká aplikace t chto p ípravk  zakázána. Dále nesmí být ani pozemn

aplikovány v blízkosti jiných rostlin navšt vovaných v elami a stanoviš  v elstev,

pokud by aktuální po así a použitý mechaniza ní prost edek nezaru ily, že aplikovaný

ípravek na n  nedopadne. ípravky pro v ely nebezpe né nesm jí být aplikovány

na rostliny navšt vované v elami a z letadla na pozemcích, p es které probíhá

hromadný let  v el  za  sn škou v  dob ,  kdy  v ely  létají,  a  ráno  p ed  výletem v el.  as

povoleného ošet ení je vymezen denní dobou od skon ení letu v el do 23 hodin.

Post ikem nesmí být zasaženo stanovišt  v elstev a jeho okolí. Letecké ošet ení musí

ošet ovatel oznámit obecnímu ú adu nejpozd ji 48 hodin p ed jeho zahájením. P ípadný

hromadný let v el p es ošet ovaný pozemek ohlásí v ela  obecnímu ú adu neprodlen .

Letecky aplikovat p ípravek nebezpe ný pro v ely lze jen tehdy, není – li možné použít

jiný p ípravek, který není pro v ely nebezpe ný. Co se týká aplikace ípravk  pro

ely relativn  neškodných, nemají tyto v právním p edpise omezení. Mohou se

používat prakticky kdykoliv, ale musí být p esn  dodržena ustanovení etikety o

dávkování, míchání apod. i jejich použití musí být respektovány podmínky stanovené
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v rozhodnutí o registraci a schválený návod k použití. V praxi lze doporu it i tyto

ípravky aplikovat po skon eném letu v el. Ošet ovatel porostu, který provádí tuto

innost v rámci podnikání, si musí p ed zahájením prací opat it u obecního ú adu údaje

o umíst ní v elstev a o hromadném letu v el. V ela  musí svá trvalá stanovišt  v elstev

nahlásit obecnímu ú adu každý rok do konce února. Nová a do asná stanovišt  hlásí

nejpozd ji 5 dn  p ed jejich z ízením.

3.4.   Stavební p edpisy

„Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez z etele na jejich stavebn

technické provedení, ú el a dobu trvání.“36 Povolování staveb je upraveno zákonem .

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). Stavby sloužící

ela ským ú el m nejsou v žádném zákon  definovány a specifikovány. Za tyto stavby

jsou považovány p edevším v elíny, v elnice, p enosné v elíny a pojízdné v elíny.

elín je trvalou stavbou pro v ela ské ú ely. „Tato stavba je ze d eva, z cihel i jiného

materiálu a jsou v ní umíst ny úly, v ela ské ná adí a pom cky.“37 elnicí je místo,

kde jsou úly voln  rozestaveny na jednoduchých podstavcích, a  už v jedné nebo více

adách. enosný v elín je za ízení, které stojí na jednoduchých podstavcích, a lze je

bez znehodnocení odd lit a snadno p emístit na jiné stanovišt . Pojízdný v elín je

„samostatným v elínem, který se p eváží na vleku nebo na nákladním aut “38 v pr hu

vegeta ního období a tažné vozidlo se na míst  trvale neponechává.

„Ze stavebního zákona zásadn  vyplývá, že pokud tento zákon nestanoví jinak,

stavby nebo za ízení lze umís ovat jen na základ  územního rozhodnutí nebo územního

souhlasu a provád t jen na základ  stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu

adu.“39 „Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu ú adu nevyžadují stavby pro

36 Machová J., Právo ve v ela ství , nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 54.
37 Machová J., Právo ve v ela ství , nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 57.
38 Veselý V. a kol., V ela ství, nakladatelství Brázda, 2003, str. 163.
39 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k podmínkám staveb a za ízení pro v ela ské ú ely,
    .j. 7284/07-82.
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chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastav né ploše do 16 m2 a do 5 m výšky.“40

Mezi tyto stavby lze za adit i výše zmín ná za ízení pro v ela ské ú ely, a proto k jejich

realizaci není t eba ani stavební povolení, ani ohlášení p íslušnému stavebnímu ú adu.

U t chto staveb, jejich zm ny a za ízení, které nevyžadují stavební povolení ani

ohlášení, posta í územní souhlas41 stavebního ú adu místo „územního rozhodnutí, a to

na základ  oznámení o zám ru, pokud je zám r v zastav ném území nebo zastavitelné

ploše“.42 Pokud však „zám r nesplní podmínky pro vydání souhlasu, nebo bude-li nutno

stanovit podmínky pro jeho realizaci, stavební ú ad územní souhlas nevydá, a rozhodne

usnesením, vydaným do 30 dn  od oznámení zám ru, o projednání zám ru v územním

ízení.“43

Rozhodnutí o umíst ní stavby ani územní souhlas nevyžadují p enosné stavby,

za ízení a konstrukce, jejichž doba umíst ní na pozemku nep esáhne 30 dn  v roce.44

Takovou podmínku by mohla v konkrétních p ípadech spl ovat za ízení ozna ovaná

jako p enosný v elín. Co se týká pojízdného v elína, ten má povahu zvláštního vozidla

vyrobeného ke v ela ským ú el m podle zákona . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu

vozidel na pozemních komunikacích. Toto vozidlo m že být p i spln ní p edepsaných

požadavk  schváleno k provozu na pozemních komunikacích a nepodléhá režimu

stavebního zákona.

3. 5.  Právní úprava veterinární pé e v chovu v el

Veterinární pé í obecn  se zabývá zákon o veterinární pé i a o zm  n kterých

souvisejících zákon . 166/1999 Sb., který vyšel ve Sbírce zákon  dne 30. ervence

1999. Tento zákon se zabývá pé í o zdraví zví at a jeho ochranu, zejména p edcházení

vzniku a ší ení nákaz a jiných onemocn ní zví at a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí

ed nemocemi p enosnými ze zví at na lov ka, pé i o zdravotní nezávadnost

40 Stavební zákon . 183/2006 Sb., § 103/1 písm. a) 4.
41 Stavební zákon . 183/2006 Sb., § 96/2 písm. a).
42 Stavební zákon . 183/2006 Sb., § 96/1.
43 Stavební zákon . 183/2006 Sb., § 96/4.
44 Stavební zákon . 183/2006 Sb., § 79/3 písm. j).
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živo išných produkt  a krmiv a ochranu zdraví lidí p ed jeho poškozením nebo

ohrožením živo išnými produkty, a ochranu území eské republiky p ed zavle ením

nákaz zví at a nemocí p enosných ze zví at na lov ka a p ed dovozem zdravotn

závadných živo išných produkt  a krmiv ze zahrani í, ochranu životního prost edí p ed

nep íznivými vlivy souvisejícími s chovem zví at, výrobou a zpracováváním

živo išných produkt , jakož i ochranu zví at a jejich produkce p ed riziky ze

zne išt ného životního prost edí, veterinární asanaci, dozor nad dodržováním

povinností a požadavk  stanovených k zajišt ní t chto úkol  veterinárním zákonem,

zvláštními právními p edpisy a p ímo použitelnými p edpisy Evropských spole enství

(státní veterinární dozor). V zákon  lze nalézt definice pojm , které jsou v n m použity

a tyto definice odpovídají nejen dosavadnímu výkladu, ale také jejich výkladu ve

sm rnicích a jiných dokumentech Evropských spole enství. Chovatel v el se tímto

zákonem ídí p edevším na základ  faktu, že v ela je azena mezi hospodá ské zví e45, a

proto se práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vztahují i na n .

3.5.1. Zdraví a ochrana zví at

ležitý vliv na zdraví zví at mají vedle podmínek chovu a prost edí, také

preventivní opat ení, která jsou provád na, aby bylo p edcházeno vzniku a ší ení

nebezpe ných nákaz. V d sledku t chto dvou hlavních vliv  formuluje veterinární

zákon požadavky na chov zví at a povinnosti chovatel . Povinnosti chovatel  mohu

rozd lit na povinnosti vztahující se na všechny chovatele46 a na povinnosti chovatel

hospodá ských zví at47. Každý chovatel je povinen „chovat zví ata zp sobem, v

prost edí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické pot eby, fyziologické funkce a

zdravotní stav a p edcházet poškození jejich zdraví“48, dále musí chovatel sledovat

jejich zdravotní stav a v p ípad  pot eby jim poskytnout veterinární pé i. D ležitou

povinností chovatele je také bránit vzniku a ší ení nákaz a jiných onemocn ní zví at a

45 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 3/1 písm. c).
46 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 4.
47 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 5.
48 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 4/1 písm. a).
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v p ípad  vzniku nákazy tuto zdolávat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem.

Nezbytná je také sou innost k provedení vyšet ení zví ete a k odb ru vzork . Chovatel

musí podávat zví at m lé ivé p ípravky, jejichž výdej je vázán na p edpis veterinárního

léka e, jen podle jeho pokyn . Chovatel hospodá ských zví at je  mimo  výše

uvedeného povinen „umožnit provád ní veterinární kontroly zdraví, d di nosti zdraví a

hygieny plemenitby, zabezpe it pravidelné išt ní, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci

prostor  a za ízení, v nichž jsou chována zví at a dbát o ádnou funkci za ízení

sloužících k ochran  proti nákazám zví at, používat k napájení zví at vodu, která

neohrožuje zdravotní stav zví at a zdravotní nezávadnost jejich produkt , a ke krmení

zví at jen zdravotn  nezávadná krmiva.“49 N kte í chovatelé se myln  domnívají, že jim

nikdo nem že mluvit do zp sobu, jakým své v ely chovají. Pokud ale nedodržují

zákonem stanovené povinnosti, svá v elstva nekrmí, neošet ují proti varroáze, nesledují

zdravotní stav v elstev, nevpustí k nim veterinárního léka e atd., nevyhnou se sankcím.

Tyto sankce jsou pro fyzické osoby vym eny v ízení o p estupcích a to až do výše

10 000 K 50 (do výše 5 000 K  v blokovém ízení) a pro právnické osoby a podnikající

fyzické osoby iní p ípustná výše pokuty za správní delikt až 300 000 K 51 .„Správní

delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajská veterinární správa, v

jejímž obvodu ke spáchání správního deliktu došlo, p estupky lze projednat v blokovém

ízení.“52

3.5.2. Dovoz, vývoz a p emís ování zví at

emíst ním zví ete je jak do asná, tak trvalá zm nu místa, na kterém je zví e

chováno. S tímto pohybem zví at je spojeno zvýšené riziko p enosu a ší ení nákaz

zví at, proto se k p emíst ní zví ete v zákonem stanovených p ípadech vyžaduje

veterinární osv ení k p emíst ní. Osv ení k p emíst ní hospodá ských zví at si

musí vyžádat chovatel, od kterého jsou tato zví ata p emís ována mimo území kraje.“O

49 Machová J., Právo ve v ela ství, nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 91.
50 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 71/1 písm. a), ve spojení s § 71/2 písm. b).
51 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 72/1 písm. a), ve spojení s § 72/ 3 písm. a).
52 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 74/1.
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emíst ní zví ete uv domí krajská veterinární správa místa p vodu zví ete krajskou

veterinární správu, do jejíhož obvodu má být zví e p emíst no.“53 Veterinární osv ení

k p emíst ní zví ete musí být chovatelem uchováno alespo  1 rok od jeho vydání a musí

zví e provázet po celou dobu až do místa ur ení. Toto osv ení je vydáno jen „tehdy,

jestliže byly u tohoto zví ete provedeny požadované zdravotní  zkoušky  a spln ny

podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a  jestliže  je  toto  zví e  ozna eno  a

evidováno  podle  plemená ského zákona. Chovatel, od n hož je zví e p emís ováno, je

povinen p edat opis výsledk  t chto zkoušek chovateli, do jehož hospodá ství je zví e

emís ováno.“54 Žádost o vydání veterinárního osv ení k p emíst ní zví ete m že

být podána nejmén  2 pracovní dny p ed p edpokládaným p emíst ním a doba platnosti

tohoto osv ení iní 72 hodin od jeho vystavení. Krajská veterinární správa m že

v od vodn ných p ípadech tuto dobu zm nit. „Náležitosti žádosti o vydání

veterinárního osv ení k p emíst ní zví ete a náležitosti žádosti o vydání zdravotního

potvrzení, náležitosti, dobu platnosti, zp sob a postup vydávání veterinárního osv ení

k p emíst ní zví ete a zdravotního potvrzení podle § 6 odst. 1 až 7 zákona a p íslušné

lh ty pro podání t chto žádostí a pro vydání osv ení k p emíst ní zví ete a

zdravotního potvrzení, podrobnosti vydávání veterinárního osv ení k p emíst ní

elích matek, laboratorních zví at a zví at cirkus , podrobn jší veterinární podmínky a

požadavky na p epravu zví at a na pé i o n  v pr hu p epravy“55stanoví vyhláška ze

dne 3. zá í 2003 o zdraví zví at a jeho ochran , o p emís ování a p eprav  zví at a o

oprávn ní a odborné zp sobilosti k výkonu n kterých odborných veterinárních inností.

53 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 6/5.
54 Veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. § 6/4.
55Vyhláška  ze  dne  3.  zá í  2003  o  zdraví  zví at  a  jeho  ochran ,  o  p emís ování  a  p eprav  zví at  a  o
oprávn ní a odborné zp sobilosti k výkonu n kterých odborných veterinárních inností §1 písm. b),
veterinární zákon . 166/ 1999 Sb. §6/11 písm. a).
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3.5.3. Zdravotní nezávadnost živo išných produkt

Veterinární zákon spolu s provád cí vyhláškou56 formuluje základní veterinární

požadavky na živo išné produkty, povinnosti osob, které vyráb jí a zpracovávají

živo išné produkty a vnitrostátní p epravu živo išných produkt . Podle zákona lze do

ob hu uvád t med, který  je  zdravotn   nezávadný  a  pochází od klinicky zdravého

elstva. Med pocházející z vlastního hospodá ství m že chovatel prodávat v malých

množstvích ve své domácnosti, svém hospodá ství, v tržnici nebo na tržišti, a to p ímo

spot ebiteli pro spot ebu v jeho domácnosti. Nebo m že dodávat med do maloobchodní

prodejny na území p íslušného okresu, která zásobuje p ímo kone ného spot ebitele.

Med, který je prodáván v tržnici, na tržišti nebo dodávaný do maloobchodní prodejny

musí být ozna en jménem, p íjmením a místem trvalého pobytu chovatele, druhem

medu podle jeho p vodu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti.

Veterinární zákon je proveden vyhláškou . 289/2007 Sb., o veterinárních

požadavcích na živo išné produkty, která podrobn ji upravuje veterinární požadavky na

živo išné produkty (balení, skladování, výroba, ošet ování), veterinární podmínky

zacházení se živo išnými produkty (pravidla osobní hygieny, p eprava potravin

živo išného p vodu, tržnice a tržišt ), veterinární vyšet ení živo išných produkt  a

veterinární požadavky na vybavení provoz , ve kterých se zachází se živo išnými

produkty. Provozy, v nichž se zpracovávají v elí produkty, musí mít prostory a za ízení

pro p íjem, úpravu, zpracovávání, pln ní, ozna ování, balení, skladování a expedici

výrobk , pro mytí a skladování obal  a pro skladování isticích a dezinfek ních

prost edk . MVDr. Ji í Drápal ze Státní veterinární správy zpracoval požadavky pro

zpracování medu (viz p íloha 5). Vyhláška se zabývá uvád ním v elích produkt  do

ob hu. Tyto produkty nesmí pocházet od v elstva zasaženého morem nebo hnilobou

elího plodu, stejn  tak med, propolis a mate í kaši ka musí pocházet od zdravého

elstva. Již 2 roky je v esku umožn n prodej medu „ze dvora“ a chovatelé v el tohoto

56 Vyhláška . 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živo išné produkty, které
nejsou upraveny p ímo použitelnými p edpisy Evropských Spole enství.
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zp sobu hojn  využívají. Prodej „ze dvora“ znamená, že v ela  m že prodávat med

z vlastního chovu v el. Prodávat lze pouze produkt prvovýroby (což je produkt, jehož

podstata nebyla nijak zm na), to pro v ela e znamená, že nesmí prodávat výrobky

z medu, ani med s r znými p ísadami. Med musí pocházet od vlastních v elstev

chovatele a ten ho musí prodávat ve své domácnosti, hospodá ství, v tržnici a na tržišti,

nebo ho m že dodávat do maloobchodní prodejny v kraji, kde je stanovišt  v elstev.

Med v maloobchod  musí být ádn  ozna en (jménem, adresou chovatele, druhem,

množstvím a trvanlivostí). Množství medu prodaného „ze dvora“(tzn. bez ú ední

veterinární kontroly a spln ní požadavk  stanovených v evropských p edpisech) je

omezeno na 2 tuny za rok. Vedle množství prodaného medu musí být p i jeho výrob

dodržovány také správné výrobní postupy a hygienické zásady. Pokud chce chovatel

prodávat  med  na  území  celé  R,  Evropské  Unie  nebo  do  t etích  zemí,  musí  spl ovat

také požadavky evropské legislativy. D ležitým p edpisem je na ízení57 týkající se

bezpe nosti a dosledovatelnosti potravin, podle kterého musí chovatel mít záznamy o

tom, od koho získal suroviny pro svoji výrobu a také údaje, komu své produkty dodal.

Takovýto prodej již není omezen množstvím, jako prodej „ze dvora“. Dalšími

ležitými na ízeními Evropského Parlamentu a Rady Evropy jsou  852/2004 o

obecných hygienických požadavcích pro provozovatele potraviná ských podnik  a .

853/2004 o obecných požadavcích spole ných pro více živo išných produkt .

3.5.4. Nemoci v el a jejich zdolávání

S  nemocemi  v el  se  potýká  velká  ást  v ela  a  mnohdy  je  výskyt  n které

z t chto nemocí pro chovatele katastrovou. Tyto nemoci lze rozd lit na neinfek ní a

infek ní. Mezi neinfek ní nemocí pat í nap . pr jem nebo zácpa v el, tyto ale nejsou

pro v ely tak nebezpe né, jako nemoci infek ní. Infek ní nemoci jsou pro v ely daleko

nebezpe jší. N které postihují dosp lce, jiné v elí plod a n které ob  stádia. Podle

typu p vodce se infek ní nemoci d lí na: virózy, bakteriózy, mykózy a parazitózy. Blíže

57 Na ízení Evropského parlamentu a Rady Evropy . 178/2002.
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se budu zabývat dv ma infek ními nemocemi, které jsou velmi vážné a na našem území

se vyskytují, a to mor v elího plodu a varroáza.

Varroáza

Varroáza v el je podle § 10 odst. 2 veterinárního zákona nebezpe nou nákazou,

kterou zp sobuje rozto  Varroa destructor. Rozto  napadá v elí plod a m že být

enaše em dalších infek ních onemocn ní v el a v elího plodu. Pokud není v elstvo

ošet ováno ú innými p ípravky, m že tento rozto  zp sobit až úhyn v elstva a zárove

se stává možným zdrojem nákazy pro ostatní v elstva. Boj proti tomuto rozto i probíhá

po celý v ela ský rok. eská republika bojuje s varroázou pom rn  úsp šn  a

Výzkumný ústav v ela ský v Dole vyvíjí ú inné léky. „V posledních letech jsou hlášeny

z mnoha zemí zvýšené ztráty v elstev za p íznak  odpovídajících popisu hynutí v el p i

varroáze. Ztráty mají globální charakter a v letech 2006 a 2007 v n kterých oblastech

dosáhly až katastrofických rozm  (nap . v USA).“58 K významnému úhynu v elstev

došlo v eské Republice v souvislosti s touto nemocí na p elomu roku 2007 a 2008, kdy

zahynula tém  t etina v elstev. B hem roku 2008 intenzita varroázy výrazným

zp sobem poklesla. Dnes mají v ela i k dispozici tzv Varroamonitoring systém, což je

internetová aplikace pro sledování vývoje spadu rozto e na území eské republiky.

„Vyvinula ho Pracovní spole nost nástavkových v ela  CZ a poskytuje ho jako pomoc

všem v ela m a pracovník m veterinární správy p i potla ování varoózy. Na používání

systému sta í mít p ipojení k internetu. Na obrazovce po íta e se zobrazí mapa R

s barevnými body – pozorovacími stanicemi. Barva každého bodu odpovídá intenzit

spadu rozto e Varroa destructor. Systémem VMS m že být každý v ela  nebo jiný

zájemce rychle informován o tom, jak je kde silný spad VD. Je-li silný spad v jeho

sousedství, je pravd podobné, že bude silný i u n j, a možná bude t eba provést

íslušný lé ebný zásah. Tím lze p edejít zbyte ným úhyn m v elstev, které mnoho

ela  postihly v sezón  2007.“59

58 Sd lení Státní Veterinární Správy R k prevenci a tlumení varroázy v el v období roku 2009 až jara
2010 ze dne 30.3.2009.
59 Www.varroamonitoring.cz/showArticle.do?id=Projekt_Varroamonitoring_About&key=aboutProject.

http://Www.varroamonitoring.cz/showArticle.do?id=Projekt_Varroamonitoring_About&key=aboutProject.
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ela  se p i zdolávání této nebezpe né nákazy a p i p edcházení jejímu vzniku

musí ídit vedle veterinárního zákona také vyhláškou ministerstva zem lství .

299/2003, která upravuje hlášení nákaz zví at, programy k jejich ozdravování a opat ení

pro tlumení nákaz a jejich zdolávání. Nákazám v el je v nována hlava XIII vyhlášky,

která v první ad  stanoví, co je to ohnisko nákazy. Tímto ohniskem je „stanovišt

elstev, na n mž byla zjišt na varroáza, a to p i nálezu více jak 3 rozto  Varroa

destructor (dále jen "rozto ") v pr ru na jedno v elstvo“60. D ležitá jsou také

ustanovení týkající se preventivních opat ení proti varroáze, mezi která pat í pravidelné

diagnostické ošet ení a následné vyšet ení v elstev, a dále lé ebné ošet ování v elstev.

Pokud se nákaza vyskytne na území obce, vymezí krajská veterinární správa ochranné

pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy a p íslušný orgán na ídí pro toto pásmo

ochranná a zdolávací opat ení. „Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst.

1 písm. d) zákona stanoví na základ  zhodnocení nákazové situace zp sob lé ebného

ošet ení v elstev v etn  druhu použitého lé ivého p ípravku, po et lé ebných opat ení a

ást kalendá ního roku, v n mž se tato opat ení provád jí.“61

Nákazová situace je hodnocena každoro  v p íloze k metodickému návodu

Státní Veterinární Správy . 3/2001 k prevenci a tlumení varroázy v el, na jejímž

základ  vydávají poté Krajské veterinární správy na ízení o mimo ádném veterinárním

opat ení62, dojde – li ke zjišt ní nákazy, anebo pokud hrozí nebezpe í jejího ší ení.

mito opat eními jsou p edevším na ízení veterinárního vyšet ení, vymezení ohniska

nákazy a ochranných pásem, výstražné ozna ení, omezení nebo zákaz p emís ování,

prodeje a plemenitby, omezení prodeje živo išných produkt  v tržnicích a na tržištích,

zni ení za ízení a p edm , které mohou být nositeli p vodc  nákaz atd. dosavadní

zkušenosti ukazují, že k tlumení varroázy se musí použít celý komplex opat ení, jehož

jednotlivé ásti p sobí celoplošn  a po celý rok.

60 Vyhláška ministerstva zem lství . 299/2003, § 131/1 písm. a).
61 Vyhláška ministerstva zem lství . 299/2003, § 132/2.
62 Veterinární zákon  § 49/1 písm. c), § 54/1, 2 písm. a) , odst. 3 a § 76/3.
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Mor v elího plodu

Mor v elího plodu je nebezpe né bakteriální onemocn ní v elího plodu

vyvolané bakterií Paenibacillus larvae. Podle p ílohy . 2 veterinárního zákona je mor

elího plodu za azen mezi nákazy, které se považují za nebezpe né. Nákaza se ší í

infikovanou potravou v el, zalétlými v elami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a

ela ským p íslušenstvím. P íznaky nákazy se projeví u zaví kovaného plodu.  Objeví

– li se nákaza, je jedinou možnou metodou, jak tomuto záke nému onemocn ní

vzdorovat zlikvidovat v elstva (poslední dva roky nikoli jen postižené v elstvo, ale

všechna v elstva na stanovišti). V ela i pak náleží v souladu s ustanovením

veterinárního zákona63 náhrada za vzniklé škody. Již platí vyhláška . 36/2007 Sb., která

novelizuje § 140 – 142 vyhlášky . 299/2003 Sb. týkající se veterinárních opat ení

v p ípad  moru v elího plodu, která íká v souladu s požadavky v ela , že je povinné

zlikvidovat nejen nemocné v elstvo, ale i všechna v elstva v ohnisku (na stanovišti). To

znamená, že, je nutné zlikvidovat i okolní úly, protože existuje reálné riziko, že i ony

jsou již nakažené. Státní veterinární správa R schválila také metodický návod .

2/2007, který ustanovení zmín né vyhlášky rozpracovává a stanoví, jak postupovat.

V tomto metodickém pokynu je upravena diagnostika a prevence nákazy, opat ení p i

výskytu nákazy, nakládání s v elími produkty, dezinfekce a zdolání nákazy. Z této

metodiky vycházejí místn  p íslušné Krajské veterinární správy p i vyhlašování

mimo ádných veterinárních opat ení v obvodu své p sobnosti. Výše zmín né drastické

opat ení o likvidaci v elstev se ukazuje jako jediné možné jak stále se vyskytující mor

elího plodu likvidovat. „V p ípad  výskytu moru nebo hniloby v elího plodu, krajská

veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona vymezí ochranné

pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy, p íslušný orgán na ídí pro toto pásmo

další ochranná a zdolávací opat ení, zejména zákaz p emís ování v elstev v ochranném

pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma, a neprodlenou prohlídku v elstev v ohnisku

nákazy a v ochranném pásmu s rozebráním díla.“64 P ed zavle ením obávané choroby

63 Blíže o náhrad  škody veterinární zákon, hlava IX.
64 Vyhláška . 36/2007 Sb, §140/1.



48

má chránit také zamezení p ístupu v el do neobsazených úl , vyhledávání a utrácení

divoce žijících v elstev neznámého p vodu a pr žná dezinfekce úl , zásobních plást

a v ela ských pot eb. Med pocházející nebo skladovaný v ochranném pásmu m že být

uveden do ob hu pouze po bakteriologickém vyšet ení. “Nákazu budeme považovat za

zdolanou, až budou zlikvidována v elstva a související za ízení v ohniscích, dále musí

být provedena záv re ná ohnisková dezinfekce s tím, že po dobu šesti m síc  až jednoho

roku se v ochranných pásmech mor v elího plodu nevyskytne,“65.

3.6. Plemená ský zákon

Plemenitba obecn  znamená zám rné rozmnožování zví at, za ur itým

chovatelským cílem. Tímto cílem je u sou asných v ela  p edevším požadavek vysoké

odolnosti v elstev proti nemocem a dosahování vysokých a vyrovnaných medových

výnos . Dalšími cíly mohou být také nízká rojivost a bodavost i požadavek na

hospodárnost ve spot eb  krmiv.  „U nás je celý chov postaven jen na jednom plemeni –

ele krá ské, proto je velmi d ležité nedopustit živelné importy v elstev a v elích

matek jiných plemen, což by vedlo k nežádoucímu k ížení – bastardizaci.“66 ela

krá ská odvozuje sv j p vod z Gorenska, hornaté severozápadní ásti Slovinska

(Kra sko). Je to st edn  velká v ela s dlouhými kon etinami, má dobrý sb rací a

orienta ní smysl, silnou energii letu, využívá dob e jak sn šku nektarovou, tak i

medovicovou. Dob e opyluje i využívá sn šku z jetele lu ního. Je velmi mírná a klidná

i manipulaci s plásty. Je zna  odolná v i bakteriálním nákazám plodu. Málo tmelí.

Má vynikající p izp sobivost. V roce 1970 byla p ijata eským svazem v ela

dlouhodobá koncepce chovu matek, kde byl jednozna  formulován úkol p echodu od

plemene v ely tmavé k plemeni isté v ely kra ské. Šlecht ní, plemenitba a evidence

el je upravena zákonem . 154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb  a evidenci

hospodá ských zví at (plemená ský zákon) a provád cí vyhláškou . 448/2006 Sb., o

65Uvedl  editel Krajské veterinární správy ve Zlín  v lánku „V elstva na Zlínsku ohrožuje mor v elího
plodu“ na stránkách http://www.mediafax.cz/regiony/2913837-Vcelstva-na-Zlinsku-ohrozuje-mor-
vceliho-plodu.

66 Veselý V. a kol., V ela ství, nakladatelství Brázda, 2003,str. 64.

http://www.mediafax.cz/regiony/2913837-Vcelstva-na-Zlinsku-ohrozuje-mor-
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provedení n kterých ustanovení plemená ského zákona. Zákon se zabývá šlecht ním a

plemenitbou v el a jiných hospodá ských zví at, a ozna ováním a evidencí t chto

zví at.

3.6.1. Šlecht ní a plemenitba v el

Šlecht ním obecn  je hledání a rozši ování takových jedinc , v tomto p ípad

elstev, kte í jsou v požadovaných vlastnostech v daných podmínkách lepší, než je

pr r v populaci. Šlecht ním je stanovení chovného cíle a jeho realizace pomocí

zám rného využívání a zlepšování genofondu zví at. Tuto innost provád jí státem

(ministerstvem zem lství) uznané a kontrolované organizace67. Takovouto uznanou

organizací je od roku 2001 i eský svaz v ela  jako uznané chovatelské sdružení v ely

krá ské. Ministerstvo zem lství v roce 2001 dále ud lilo SV souhlas s provád ním

kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních test  a posuzování v ely

krá ské. „ mito rozhodnutími uznalo ministerstvo v oblasti chovu v el chovný cíl,

šlechtitelský program, vedení plemená ské evidence a výkon odborných inností, jako je

hodnocení v el v chovech p i jejich uznávání za šlechtitelské. SV jakožto uznané

chovatelské sdružení dále ov uje a osv uje p vod a stanoví genetický typ u

dovezeného plemenného materiálu v el. Teprve po získání osv ení o ov ení p vodu a

genetického typu lze plemenný materiál v el prodávat a nakupovat. Plemenné v ely a

jejich plemenný materiál lze dovážet jen se souhlasem ministerstva.“68

Plemenitbou v el je jejich zám rné rozmnožování p irozenou plemenitbou nebo

inseminací v elích matek. Plemenné v ely a jejich plemenný materiál m že být

prodáván a nakupován pouze pokud je ozna en a provázen potvrzením o p vodu a lze je

dovážet jen se souhlasem ministerstva. U v el je t eba hodnotit užitkovost, doprovodné

vlastnosti, odolnost proti nemocem a genetický p enos vlastností ve vztahu k matkám.

67 Uznaná  chovatelská sdružení a chovatelské podniky podle zákona  . 154/2000 Sb. § 5, 6.
68 Machová J., Právo ve v ela ství, nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 122.
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Podle vzájemného p vodu a p íbuznosti p ipravovaných jedinc  rozeznávám

istokrevnou plemenitbu a k ížení. P esná hranice mezi t mito základními druhy není

íliš p esná. Pro oba druhy plemenitby lze použít pouze plemeníky zapsané v ú edním

registru plemeník . Pro každé plemeno v el se vede samostatná plemená ská

evidence69, kterou provádí eský svaz v ela  ve spolupráci s výzkumným ústavem

ela ským Dol, s.r.o.. Pro každé plemeno v el se vede samostatná plemená ská

evidence. Kontrolu dodržování povinností stanovených plemená ským zákonem a

provád cími vyhláškami provádí eská plemená ská inspekce70, která je pod ízena

ministerstvu zem lství. Tato je oprávn na provád t šet ení kontrolovaných osob, a

pokud zjistí nedostatky, m že ukládat zvláštní opat ení, což jsou nap íklad zákaz

prodeje nebo nákupu plemenného materiálu, zákaz plemenitby i finan ní pokuty. Tyto

pokuty mohou dosáhnout výše až 50 000 K  pro fyzické osoby – nepodnikatele, a pro

právnickou a fyzickou podnikající osobu se mohou pohybovat mezi 200 000 K  až

600 000 K .

3.6.2. Evidence v el

Zákonnou úpravu evidence v el mohu nalézt ve vyhlášce . 136/2004 Sb. ze dne

19. b ezna 2004, kterou se stanoví podrobnosti ozna ování zví at a jejich evidence a

evidence hospodá ství a osob stanovených plemená ským zákonem. Všichni chovatelé

el dostanou v pr hu roku (nejpozd ji však do 15. zá í) od eskomoravské

spole nosti chovatel  a.s., která provádí úst ední evidenci v el, formulá  sloužící k

nahlášení po tu v elstev a umíst ní stanoviš . Chovatelé musí tyto údaje vyplnit k 1.

zá í a formulá  odevzdat pov ené osob .71 „V p ípad  p emíst ní v el z jiných

lenských stát  nebo dovozu ze t etích zemí zasílá chovatel eskomoravské spole nosti

chovatel  do 30 ti dn  ode dne p emíst ní nebo dovozu údaje o p emíst ní nebo dovozu

el, a to zemi, odkud byly v ely p emíst ny nebo dovezeny, plemeno a po et

69 Plemená ský zákon . 154/2000 Sb., § 10/1
70 Plemená ský zákon . 154/2000 Sb., § 24 an.
71 Pov enou osobou rozumíme eskomoravskou spole nost chovatel  a.s. podle § 2 písm. u) zákona
154/2000 Sb., ve zn ní zákona 282/2003 Sb.
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emíst ných nebo dovezených jedinc  nebo v elstev.“72 V registru chovatel  v el se u

každého chovatele eviduje registra ní íslo chovatele, jméno, obchodní firma nebo

název chovatele, rodné nebo identifika ní íslo (podle toho, zda jde o fyzickou nebo

právnickou osobu), adresa trvalého pobytu nebo sídla chovatele a po et a umíst ní

každého stanovišt  v elstev k 1. zá í kalendá ního roku. Povinnost evidence v el se týká

každého chovatele, a proto tito nesm jí zapomínat sledovat vývoj právních p edpis

v této oblasti.

3.7. Zákon o potravinách

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích . 110/1997 Sb. byl vydán

v souvislosti s ochranou zájm  výrobc , obchodník  a spot ebitel  z hlediska

nezávadnosti a jakosti potravin, které upravuje od výroby až po uvedení do ob hu.

Zákon stanovuje povinnosti podnikatel  p i výrob  potravin a tabákových výrobk  a

jejich uvád ní do ob hu a upravuje dozor nad dodržováním povinností vyplývajících

z tohoto zákona. Tento zákon je komplexní úpravou dané problematiky, který je

dopln n  vyhláškami Ministerstva zem lství a Ministerstva zdravotnictví, které

uvád jí konkrétní podmínky a údaje k jednotlivým ustanovením zákona – pro skupiny

potravin, dále hygienické, mikrobiologické, chemické požadavky, limity rizikových

látek atd. Zákon o potravinách obsahuje ve své rozsáhlé materii také ustanovení

související s výrobou medu, jeho uvád ním do ob hu a státním dozorem nad

dodržováním povinností v oblasti této komodity.

  Provozovatelé potraviná ských podnik  jsou povinni dodržovat ur itá pravidla,

která jim ukládá § 3 zákona. Vedle požadavk  na hygienu výroby, na jakost, zdravotní

nezávadnost a technologii výroby jsou to také požadavky na technologická za ízení, na

materiály a p edm ty, které p icházejí do styku s potravinami (viz p íloha . 5).

Potraviny musejí být p ed uvedením do ob hu také ádn  zabaleny a ozna eny. Co se

týká obal , mohou být používány pouze takové, které „chrání potravinu p ed

znehodnocením a znemož ují zám nu nebo zm nu obsahu bez otev ení nebo zm ny

72 Vyhláška . 136/2004 Sb., § 80/4.
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obalu, odpovídají požadavk m na p edm ty a materiály p icházející do p ímého styku

s potravinami a senzoricky ani jiným zp sobem neovlivní potravinu.“73 Med  se  vždy

balí tak, aby byla zachována jeho kvalita, v tšinou do sklenic, které musí být isté (bu

nové, nebo již použité ale sterilizované). Ozna ení potravin se musí ídit § 6 zákona. Co

se tý e medu, musí být ozna en etiketou s uvedením obchodní firmy a sídlem výrobce,

druhem medu, množstvím, datem minimální trvanlivosti, zp sobem skladování a

ípadn  možnými nežádoucími ú inky pro alergiky na v elí produkty. Po tom, co jsou

potraviny ádn  zabaleny a ozna eny, neznamená to ješt , že budou automaticky

uvedeny do ob hu. Musí se jednat o potraviny zdravotn  nezávadné, jejich ozna ení

nesmí být klamavé, nesm jí být neznámého p vodu a nesm jí mít prošlé datum

použitelnosti. „Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uvád ny do

ob hu, jsou-li takto ozna eny a jsou-li zdravotn  nezávadné.“74 Státní  dozor  nad

dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají orgány ve ejného

zdraví, orgány veterinární správy, Státní zem lská a potraviná ská inspekce a

Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem lský. Státní veterinární správa v rámci

dozoru nad výrobou a zpracováním medu provádí kontroly výrobních provoz . Ob asné

závady se vyskytují nap íklad ve zna ení medu, p ítomnosti reziduí antibiotik i

ídavku cukru do medu. Inspekto i med v obchodech kontrolují pravideln . V roce

2004 zjistili, že spole nost JSG Food, která je tuzemským nejv tším obchodníkem s

medem, falšovala med a p idávala do n j cukr. Firma ale tvrdila, že jde o konkuren ní

boj a že med nebyl zdravotn  závadný a cht la se bránit u soudu. Nicmén  v roce 2008

bylo u této spole nosti op t zjišt no 8 vzork  falšovaného medu. Je tedy otázkou, zda

jde skute  jen o konkuren ní boj a spole nost JSG Food je jen ob tním beránkem.

Tajemník eského svazu v ela  Milan Peroutka ale p esto, že v tšina z nevyhovujících

med  m la uvedenou jako zemi p vodu eskou republiku, tvrdí, že tuzemský med je

kvalitn jší než dovozový.  „Je otázka, jestli jde opravdu o medy, které pocházejí z eské

republiky, anebo je v nich p idaný med z jiných zemí. Státní veterinární ústav v Jihlav

totiž loni kontroloval eské a moravské v ela e a nezjistil žádné závady," uvedl

73 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích . 110/1997 Sb., § 5.
74 Zákon o potravinách  a tabákových výrobcích  . 110/1997 Sb., § 10/2.
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Peroutka.75 Zjistí – li orgány dozoru porušení povinností, ukládají pokuty podle

závažnosti porušení. Tyto pokuty mohou dosáhnout výše až 3 milion  korun.

Med, který je jedním z v elích produkt , adíme mezi potravinu živo išného

vodu, jejíž hlavní surovinou p i výrob  jsou suroviny živo išného p vodu. Aby byla

tato sladká v elí pochoutka nezávadná a mohla být uvád na do ob hu, musí spl ovat

veškerá kritéria zdravotní nezávadnosti stanovená zákonem a vyhláškou. Dne 20.

prosince 2001 byla zve ejn na v Ú edním v stníku Evropských spole enství Sm rnice

Rady 2001/110/ES vztahující se k medu. lenské státy byly povinny uvést svoje

národní právní p edpisy do souladu s komunitárním právem a zakázat obchodování

s výrobky, které neodpovídají požadavk m sm rnice. Do eského právního ádu byla

sm rnice 2001/110/ES transponována vyhláškou . 76/2003 ze dne 6. b ezna 2003,

kterou se stanoví požadavky pro p írodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a

sm si kakaa s cukrem, okoládu a okoládové bonbony, ve zn ní vyhlášky . 43/2005

Sb. Vyhláška nabyla ú innosti dne 1. kv tna 2004. Tato vyhláška nahradila vyhlášku .

336 z roku 1997 a provedla n které zásadní zm ny, n které možná k  nevoli mnohých

ela .

V této nové vyhlášce Ministerstva zem lství je v oddílu 2, §7 stanovena

definice medu, kdy se medem rozumí „potravina p írodního sacharidového charakteru,

složená p evážn  z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzym  a pevných ástic

zachycených p i sb ru sladkých š áv kv  rostlin (nektar), vým šk  hmyzu na povrchu

rostlin (medovice), nebo na živých ástech rostlin v elami, které sbírají, p etvá ejí,

kombinují se svými specifickými látkami, usklad ují a nechávají dehydratovat a zrát

v plástech.“76 Med m že být azen do n kolika skupin a to jak podle zp sobu jeho

získávání, tak podle jeho p vodu. V tšina medu je v sou asné dob  získávána

vytá ením. Existuje ale také med pláste kový, který v ely nanosily do malých kousk

plastu a ten se pak s t mito pláste ky prodává. Hodn  oblíben je tento druh medu v

75 Z lánku „Inspekce odhalila v medu antibiotika a sulfoamidy“, zdroj www.cukrar.cz/show.asp?id=701.
76 Vyhláška . 76/2003, kterou se stanoví požadavky pro p írodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový
prášek a sm si kakaa s cukrem, okoládu a okoládové bonbony §7 a).

http://www.cukrar.cz/show.asp?id=701.
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USA, kde se lidé domnívají, že tento med nem že byt falšován. Ve vyhlášce je uveden

také med lisovaný, vykapaný z plást , med filtrovaný, tj. med se sníženým obsahem

pylových zrn a med pastový, jehož krystalizace byla technologicky ovlivn na. Dalším

ležitým hlediskem pro za azení med  do skupin je jejich p vod. Z tohoto hlediska

rozlišujeme med kv tový a medovicový. V ely zpracovávají jak nektar, tak medovici

stejným zp sobem a vým šky n kolika svých žláz také p idávají p i každém p etvá ení

nektaru a medovice na med. Velmi se ale liší obsah nejr zn jších aromatických látek,

fytoncid , éterickych olej , barviv, organických kyselin, enzym  atd., ale rozdílný je i

pom r jednotlivých základních cukr  a obsah vyšších cukr  v jednotlivých medech.

Všechny tyto látky mají vliv na konzistenci medu, jeho barvu, chu , v ni i vzhled.

Podle konzistence lze pak medy rozd lit na tekuté, krystalické a rosolovité. Do medu

nesmí být p idávány (s výjimkou jiného druhu medu) žádné jiné látky. Mohlo by totiž

dojít ke zm  p irozeného složení medu, což je nežádoucí. Požadavky na jakost medu

z hlediska smyslového, chemického a fyzikálního jsou uvedeny v p íloze 3 vyhlášky

(viz p íloha .6).

Velkým rozdílem mezi starou a novou vyhláškou je absolutní zatajení

echodných forem typ  medu a to kategorie med  smíšených. Fakt, kdy se rozlišují jen

medy kv tové a medovicové je pro v tšinu odborník  zcela nep ijatelný.  Každý v ela

ví, že med smíšený je zcela typickou kategorií med  mající své charakteristické

vzhledové, ale p edevším chu ové vlastnosti. Nová vyhláška tento fakt zcela ignoruje a

smíšené medy rozd luje rovnom rn  do obou zbývajících skupin – med  kv tových a

medovicových, když za kv tové považuje medy s vodivostí až do 80 mS.m–1 a

medovicové už od 80 mS.m–1.77 Spot ebitel je tedy myln  informován. Jeho šance, že

si koupí ist  kv tový nebo medovicový med je velmi malá a už v bec nemluv  o

ípadné koupi medu smíšeného. Jistým zp sobem to vy ešila norma eský Med, která

byla p ijata v roce 1999 a stanovila zp ísn né parametry, kterým musí vyhov t med s

ochrannou známkou „ eský med“. Smyslem této normy je chránit kvalitní produkci

77 P íloha . 3 k vyhlášce . 76/2003 Sb., tabulka 2.
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eských v ela  na trhu, který je z velké ásti zahlcen dovozem nekvalitního medu s

nízkou úrovní biologických ú ink  a asto i s obsahem antibiotik.  Tato norma p ipouští

ozna it za med medovicový jen ten, jehož cukry vykazují vždy pravoto ivou optickou

aktivitu, tzn., že otá í rovinu polarizovaného sv tla doprava, a to i po rozšt pení všech

jeho cukr .  Med je mezi lidmi velmi oblíben nejen jako sladidlo ale asto i jako lék.

Pravidelnou konzumací medu se lidé mohou zbavit nap íklad pylových alergií. Med

výrazn  posiluje imunitu, p sobí protizán tliv , zlepšuje trávení, spánek, zvyšuje

výkonnost, posiluje srdce a v neposlední ad  je zdrojem okamžité energie. V Anglii je

med dokonce uveden na listin  lék . V R je spot eba medu 0,7 kg na 1 obyvatele za

rok, což je zhruba 3krát až 4krát mén  než ve vysp lých evropských zemích.

Shrnutí: V eském právním ádu se musím v novat jak normám soukromoprávním,

tak ve ejnoprávním, které se dotýkají v ela ství. V rámci norem soukromoprávních jsou

pro v ela e nejd ležit jší ty, které se dotýkají vztah  mezi sousedy, z nichž jeden je

ela  a také normy upravující náhradu škody. Obecn  platí, že se vzájemná práva a

povinnosti v ela  a nev ela ídí ustanoveními ob anského zákoníku. Chovatel v el

by m l již p i umís ování v elstev na svém pozemku dbát na to, aby jeho v ely

neobt žovaly souseda nad míru p im enou pom m. Pokud se soused cítí v elami

nep im en  ohrožován, má n kolik možností, jak se v této situaci bránit.

Nejrozumn jší, nejrychlejší a také nejlevn jší je dle mého názoru samoz ejm  pokus o

dohodu se sousedem. Pokud k dohod  nedojde, nabízí právní ád oficiální prost edky

ešení takovýchto nep íjemností, a to ve správním nebo v soudním ízení.

ely jsou stejn  jako lidé, ostatní zví ata a životní prost edí ohrožovány

znými škodlivými vlivy. Zákon o rostlinoléka ské pé i se zabývá problematikou

používání p ípravk  na ochranu rostlin ve venkovním prost edí ošet ovateli porost ,

jejich právy a povinnostmi a také snižováním škod zp sobených škodlivými initeli na

rostlinách a rostlinných produktech. Vedle povinností ošet ovatel  porost  musí ur ité

povinnosti dodržovat i sám chovatel v el, aby zabránil p ípadným škodám. Proto si

myslím, že je velice d ležitá spolupráce v ela  a zem lc  a také dodržování

íslušných právních p edpis  je také velmi d ležité, aby bylo možné p ípadné škody na

elách v budoucnu snížit na minimum.

Na v elu, jakožto hospodá ské zví e, se také vztahují ustanovení Veterinárního



56

zákona, která se zabývají pé í o jejich zdraví. Chovatel musí dbát na zajišt ní takového

prost edí a podmínek pro v ely, které vyhovují jejich pot ebám a musí sledovat jejich

zdravotní stav a v p ípad  pot eby jim zajistit veterinární pé i. V n kterých

ustanoveních tohoto zákona vidí n kte í v ela i problém, proto by se možná

zákonodárci p i p ípadné novele tohoto zákona mohli t mito problematickým

ustanoveními zabývat.

Chov v el, stejn  jako jiných hospodá ských zví at, slouží k  užitku lidí.

Chovatel se snaží dosáhnout co nejvyšších medových výnos  a k tomu pot ebuje mít

edevším zdravá v elstva. Proto dochází k zám rnému rozmnožování v el ur itého

plemene, aby byly zachovány jejich požadované znaky.

Vedle výše zmín ných zákon  musí chovatel dodržovat ur itá zákonem

stanovená pravidla také p i výrob  medu. Požadavky na výrobu, ozna ení, balení medu

jsou uvedeny v zákon  o potravinách. Tento zákon spole  s p íslušnou provád cí

vyhláškou (která po své novelizaci doznala zna ných zm n), ukládá v ela m

povinnosti, které musejí být dodrženy, aby mohl med být uveden do ob hu. Dodržování

chto pravidel kontroluje Státní zem lská a potraviná ská inspekce a Úst ední

kontrolní a zkušební ústav zem lský. P i porušení povinností mohou kontrolní orgány

ukládat sankce. Obliba medu mezi lidmi je velká, avšak v jeho spot eb  stále

zaostáváme za vysp lými evropskými státy. M žeme si pouze klást otázku pro  tomu

tak je.
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ZÁV R

ela ství má dávnou a bohatou tradici již od dob antiky a starého ecka.

V této dob  vznikaly první zákony vztahující se k chovu v el. V ely byly zpo átku

považovány pouze za zví ata divoká, až postupem asu za aly být domestikovány a

tím pádem bylo pot eba upravit právo majitele roje k jeho v elám. Nejv tší význam

v tehdejší právní úprav  p ipisuji patent m Marie Terezie, které v první ad

prohlásily chov v el za svobodný a osvobodily ho od daní a poplatk . Tyto patenty

ovšem z hlediska rozvoje v ela ství nep isp ly lidovému chovu v el a zamlouvaly se

edevším vrchnosti – p evážn  zrušením práva v ela  na meda ská sdružení.

která ustanovení t chto patent  z stávala v platnosti i po vydání obecného

ob anského zákoníku z roku 1811 (ABGB). Navzdory pozd jším pokus m o

sjednocení právní úpravy v ela ského práva nedošlo k vytvo ení žádného

ela ského kodexu. Právní normy týkající se v ela ství z staly roztroušeny

v  jednotlivých  zákonech  až  do  sou asné  doby.  P ikláním  se  k  názoru  té  skupiny

ela ské ve ejnosti, která zastává názor, že roztroušenost právní úpravy ve

ela ství není problémem z nejv tších a pot eba vypracování jednotného

ela ského  kodexu  není  pro  v ela e  prioritou  íslo  jedna.  Pokud  v ela m  iní

orientace ve v tším množství p edpis  problém, mohou využít služeb eského svazu

ela , kde jim odborníci na slovo vzatí jist  poradí, která ustanovení jednotlivých

právních p edpis  využít k ešení díl ích problém . Dále se v ela i spoustu

užite ných rad a pravidel dozv dí v asopise V ela ství, který považuji za velice

užite ný a pot ebný pro každého v ela e. V tomto asopise jsou v ela m

poskytovány jak praktické rady, tak rady a upozorn ní týkající se zm n právní

úpravy.

V žádné z evropských zemí, ani ve Spojených státech amerických není v ela ské

právo upraveno v jediném zákonu. Ani Evropská unie neupravuje v ela ství v jediné

sm rnici, i na ízení. Dle mého názoru upravuje právní ád eské republiky

ela ské právo jak v oblasti ve ejnoprávní, tak soukromoprávní relativn

komplexn  a srozumiteln , jediným problémem je mnohost p edpis , které se

ela ství dotýkají.
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Soukromoprávní úprava v ela ství je obsažena v ob anském zákoníku . 40/1964

Sb., jehož ustanovení týkající se sousedských práv a náhrady škody se vztahují i na

ela e. Ve spojitosti se soudní judikaturou poskytuje ob anský zákoník v ela m

dostate ný návod jak a kde v elstva chovat, aby p edešli p ípadným spor m se

sousedy a vyvarovali se škodám zp sobeným v elami. V sou asné dob  pracuje

Ministerstvo spravedlnosti R na rekodifikaci soukromého práva. V jejím rámci se

ipravuje také nový ob anský zákoník, a proto mohou v ela i o ekávat také zm ny

v ustanoveních dotýkajících se v ela ství. Tyto zm ny pravd podobn  nebudou pro

ela e nijak zásadní. Navrhovaný ob anský zákoník reaguje na pot ebu zm ny v

soukromém právu a také klade d raz jak na demokratické právní tradice, tak

i na principy a standardy soukromého práva v Evrop . V ustanoveních ob anského

zákona .40/1964 Sb. se objevuje pojem „nad míru p im enou pom m“, který je

pro v ela e d ležitý z hlediska spor  se sousedy týkajícími se vnikání v el na okolní

pozemky. Tento pojem je dle mého názoru p íliš vágní a zákonodárci by se v rámci

návrhu nového zákona mohli pokusit tento pojem blíže specifikovat, ímž by došlo

ke sjednocení výkladu tohoto pojmu.

Ve ejnoprávní zákony upravující v ela ství se zabývají p edevším ochranou v el

i aplikaci p ípravk  nebezpe ných pro v ely, veterinární pé í v chovu v el a

pravidly pro výrobu a prodej medu.

- Co se týká veterinární pé e, narážíme na rozlad nost n kterých v ela

edevším v souvislosti se za azením varroázy mezi nebezpe né nákazy. Opat ení

proti této nemoci stanovená veterinárním zákonem musejí všichni v ela i dodržovat

povinn  pod hrozbou sankcí. Mnohým se tato opat ení zdají až nep im en  p ísná a

argumentují právní úpravou jiných stát , kde takováto pravidla neplatí. V ela i by si

ale  m li  uv domit,  že  jen  tímto  zp sobem  se  dá  zabránit  rozsáhlým  ztrátám  na

elstvech v souvislosti s touto nemocí. Já osobn  se p ikláním k takovéto p ísn jší

právní úprav  než k ponechání možnosti pouze fakultativního lé ení nemocných

el.

- V oblasti ochrany v el p ed aplikací p ípravk  nebezpe ných pro v ely

upravené zákonem o rostlinoléka ské pé i došlo oproti minulé právní úprav

edevším ke zm  v komunikaci chovatel  v el a ošet ovatel  porost , kdy
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v sou asné dob  je povinností ošet ovatele zjistit si p ed aplikací p ípravk  pro

ely nebezpe ných nebo zvláš  nebezpe ných stanovišt  v elstev v okruhu 5

kilometr  od zamýšleného post iku a spole  s chovatelem zajistit opat ení

k ochran  v el. Ochrana v el proti post ik m je v tomto zákon  podle mého názoru

upravena dostate  podrobn , dochází zde postupem asu pouze k drobným

zm nám v definici n kterých pojm , úprav  ší ky pásma, ve kterém musejí

ošet ovatelé hlásit zamýšlené post iky a korekcím data o oznámení stanovišt

elstev.

- Pravidla pro výrobu a prodej medu, jako jednoho z nejvýznamn jších

elích produkt , jsou upravena v zákon  o potravinách a v p íslušné vyhlášce. Tato

pravidla jsou z mého pohledu pom rn  p ísná a mnohým v ela m, z nichž v tšina

se v ela ení v nuje pouze jako velkému koní ku, pom rn  komplikují život. Ve

vyhlášce . 76/2003 Sb., spat uji velký nedostatek v rozlišení medu pouze na med

kv tový a medovicový. Ve vyhlášce došlo k absolutnímu zatajení p echodných forem

typ  medu a to kategorie med  smíšených, ímž je dle mého názoru klamán spot ebitel,

který med kupuje. Co se týká t chto problematických ustanovení vyhlášky, byla bych

pro návrat k p vodní úprav , a to znovuzavedení p echodných forem typ  medu.

Význam v el pro p írodu byl, je a z stane nenahraditelný. Sv í o tom skute nost,

že v dob , kdy kvete nejv tší po et rostlin, tedy na ja e, není zde žádný jiný hmyz v tak

velkém po tu, aby byl schopen využít nabízené dary p írody a zajistit tak opylení. V

sou asné dob  a jist  také v budoucnu bude zájem o v ela ení a zvyšování po tu

elstev. Význam v ela ství nar stá v posledních letech, kdy se v zem lské

velkovýrob  zvyšují požadavky na zajišt ní vyšších hektarových výnos  p i výrob

zem lských produkt .
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íloha . 1

Zápis z místního šet ení hromadného úhynu v el a podez ení na

otravu v d sledku aplikace p ípravku na ochranu zem lských

plodin.78

1) Den, hodina, místo šet ení:

2) Místní šet ení svolal a ídí zástupce p íslušného okresního inspektorátu Krajské
veterinární správy (KVS):

za ú asti zástupce Státní rostlinoléka ské správy:

Další ú astníci šet ení:

Poškození chovatelé:

edstavitel ZO eského svazu v ela :

Za ošet ovatele porostu:

(Uve te celá jména a adresy ú astník , u zástupce organizace, která provád la ošet ení,
jeho pracovní za azení.)

3) Ozna ení stanoviš  poškozených v elstev s uvedením vzdálenosti od ošet ovaných
porost :

4) Den a hodina ošet ení porostu, teplota vzduchu, síla a sm r v tru, p ípadn  srážky,
obla nost apod.:

5) Ozna ení ošet ovaného pozemku - ošet ovaná kultura, vým ra, ozna ení, zda byl
porost kvetoucí* (v p ípad , že porost nebyl kvetoucí, je t eba zjistit, zda p ípravek
nemohl být vzhledem k pov trnostním podmínkám zanesen na kvetoucí porost v okolí
ošet ované kultury.):

6) Zp sob aplikace p ípravku:  pozemní/ letecký

7) Použitý chemický p ípravek (druh, název, koncentrace, atd.), d vod ošet ení:

78 Www.beedol.cz/wp-content/uploads/2009/06/otrava-vcel.pdf.

http://Www.beedol.cz/wp-content/uploads/2009/06/otrava-vcel.pdf.
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8) P esný název ošet ovatele porostu (název organizace, sídlo, jméno odpov dného
pracovníka):

9) Rozsah škody:

(Uvede se, kdy byly pozorovány první p íznaky otravy a jaké, po et postižených
elstev, oslabení v elstev v po tu plást , procentuáln , p ípadn  jiné stanovení

oslabení v elstev, nap . zvláš  létavky a zvláš  ostatní v ely, dle místních podmínek
edpokládaný ušlý medný výnos v d sledku škod na v elách, atd.)

10) Odb r vzork  uhynulých v el a ošet ených rostlin:  byl/ nebyl proveden

(Odb r vzork  se neprovádí, jestliže nejsou pochybnosti o p in  úhynu v souvislosti
s použitím p ípravku.)

Vzorky v p edepsaném množství odebral pracovník okresního inspektorátu KVS:

V p ípad , že vzorky byly odebrány a odeslány jinou osobou, uve te kým a z jakého
vodu vzorky neodebral pracovník KVS:

Vzorky byly zaslány k vyšet ení dne: ……………. odbornému ústavu:

11) Vyjád ení ú astník  místního šet ení (zejména ošet ovatele porostu, a to p edevším,
zda uznává odpov dnost za škodu a jaké by navrhoval ešení náhrady škod):

12) Vyjád ení pracovníka inspektorátu KVS, zda bude provád t opakovaná místní
šet ení s ur itým asovým odstupem vzhledem k tomu, že proces otravy u v el ješt
probíhá a rozsah škod tedy nelze v sou asné dob  stanovit:

Razítko KVS a podpis:

Razítko SRS a podpis:

podpisy ostatní ú astník :

*) za kvetoucí se porost považuje, když na 1 m2 kvetou více než dv  rostliny v etn
plevel . Za kvetoucí porost se považuje též porost navšt vovaný v elami v dob
výskytu medovice nebo mimokv tního nektaru
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Otravy si nikdo nep eje!79

proto je d ležité

mít nahlášená stanovišt  v elstev na obecním ú ad

mít pro v ely udržovaný istý zdroj vody, aby nelétaly na post ik jako na rosu

t, že za kvetoucí porost se považuje plocha,kde jsou více než 2 kvítky na

tvere ním metru

i ošet ení rostlin se opravdu ídit návodem použitého p ípravku

t, že sm si p ípravk  na ochranu rostlin a hnojiv, i herbicid  a fungicid

jsou n kdy daleko jedovat jší než p ípravky samotné

t, že laborato  n kdy nedokáže jedovatou látku prokázat, proto p i

pozorování p íznak  otravy je d ležit jší zápis než vzorky

zjistit, kdo st íkal, kde a ím

zápis musí být v cný podepsaný všemi zú astn nými, s výhodou též

nestrannými sv dky

po ídit fotodokumentaci nebo film pro doložení skute nosti, že porost kvetl

vzorky odebírat „ú edn “, nejlépe s veteriná em a s ú edníkem rostlinoléka ské zprávy,
kte í v dí, jak na to

79 Tit ra D., V ela ství 2/2007.
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stský ú ad ……………..

Odbor životního prost edí

……………………………….

Hlášení trvalého stanovišt  v elstev80

Žádost  o  zaevidování v elstev na území m sta
podle § 51 zákona . 326/2004  Sb., o rostlinoléka ské pé i a dle § 6  vyhlášky . 327/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti zabezpe ení ochrany v el, zv e, vodních organism  a

dalších necílových organism  p i použití p ípravk  na ochranu rostlin

cho va tel

fyzická  osoba jméno a p íjmení

bytem

telefon

po et v elstev

umíst ní  chovu

V ……………  dne  : Podpis žadatele :

Doru eno dne : Podpis, razítko :

ílohy : jednoduchý plánek s ozna ením stanovišt  v elstev

80 Www.mikulov.cz/digitalAssets/104617_form_hlaseni_vcelstev.pdf.

http://Www.mikulov.cz/digitalAssets/104617_form_hlaseni_vcelstev.pdf.


69

íloha . 4

Žádost o poskytnutí náhrady škody, doklady a podklady, které se k
žádosti p ipojují dle p ílohy k zákonu . 115/200081

Žádost o poskytnutí náhrady škody na v elstvech a v ela ském za ízení

obsahuje:

—     jméno a p íjmení, rodné íslo a trvalý pobyt žadatele,

—     popis p in vzniku škody a uvedení rozsahu škody,

—     ozna ení živo icha, který škodu podle poznatk  žadatele zp sobil,

—     popis opat ení žadatele, které u inil k zabrán ní vzniku škody,

—     zp sob poskytnutí náhrady škody (výplata v hotovosti, p evodem na ú et,
poštovní poukázkou apod.).

K žádosti poškozený p ipojuje:

—     doklad o vlastnictví v elstev a v ela ského za ízení,

—     potvrzení vydané veterinárním léka em o p in  úhynu v elstev,

—     pop ípad  odborný nebo znalecký posudek o vzniku škody a její výši. P izná-li
krajský ú ad náhradu škody poškozenému, provede její výplatu

do ty  m síc  ode dne, kdy žádost od poškozeného obdržel, a zp sobem, který
poškozený ve své žádosti navrhl. Je nutné, aby poškozený splnil mimo ádn  krátkou
lh tu k uplatn ní žádosti o náhradu škody na místn  p íslušný krajský ú ad, jinak jeho
nárok ze zákona zaniká.

81 Machová J., Právo ve v ela ství, nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str. 53.
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Požadavky pro zpracování medu – MVDr. Ji í Drápal82

„Med ur ený k dalšímu zpracování (ošet ování) musí pocházet od v elstev prostých

edepsaných nákaz a v elstev, u kterých není uplat ováno žádné omezující opat ení a

med je posouzen orgánem veterinární správy jako vhodný pro lidskou výživu.

V závislosti na všeobecných hygienických podmínkách a s ohledem na charakter a

velikost musí mít provoz na ošet ení a zpracování medu samostatnou místnost nebo

odd lený prostor pro:

—     p íjem medu a jeho uložení do doby zpracování,

—     išt ní a dezinfekci transportních obal  s vhodným vybavením,

—     ztekucování medu s odpovídajícím za ízením,

—     vlastní zpracování medu,

—     išt ní a dezinfekci spot ebitelských obal ,

—     pln ní spot ebitelských obal , zna ení a jejich balení do transportních obal ,

—     skladování hotových výrobk  a expedici.

Provoz na zpracování medu musí mít samostatné místnosti pro skladování obal , pro

skladování dezinfek ních a istících prost edk  a sociální za ízení s odpovídajícím

hygienickým vybavením.“

82 Machová J., Právo ve v ela ství, nakladatelství ORAC s.r.o., první vydání 2001, str.. 95.
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íloha . 3 k vyhlášce . 76/2003 Sb.

Tabulka 1 – Smyslové požadavky

Med Konzistence a
vzhled

Chu Barva

kv tový mírn  až siln
viskózní, tekutý,

áste  až pln
krystalický

výrazn  sladká
až škrablavá

vodov istá až
s nazelenalým

nádechem, slab
žlutá až zlatav

žlutá
medovic
ový

mírn  až siln
viskózní, tekutý,

áste  až pln
krystalický

sladká,
pop ípad

ko en ná až
mírn

škrablavá

tmavohn dá
s nádechem

do ervenohn da

Tabulka 2 – Fyzikální a chemické požadavky

Požadavek
1.1.1.1.1.1.1.1.1Druh medu

kv tový medovico
vý

peka ský

(pr myslo
vý)

sou et obsah  fruktózy a
glukózy

(% hmot. nejmén )

60,0 45,0 –

obsah sacharózy

(% hmot. nejvýše)

5,01) 5,0 –

obsah vody

(% hmot. nejvýše)3)

20,0 20,0 23,0

kyselost

(mekv/kg nejvýše)

50,0 50,0 80

hydroxymethylfurfural

(mg/kg nejvýše)4)

40,0 40,0 –
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obsah ve vod
nerozpustných látek (%
hmot. nejvýše)2)

0,10 0,10 –

elektrická vodivost

(mS.m-1)5)

nejvýše
80,0

nejmén
80,0*

–

aktivita diastázy

(stup  podle Schadeho
nejmén )6)

8,0 8,0 –

* Pozn. vydavatele: chyba tisku ve Sbírce zákon  – správn  má znít „nejvýše 80,0“.

1) U medu kv tového jednodruhového akátového z kv  trnovníku akátu (Robinia
pseudoacacia), z tolice vojt šky (Medicago sativa), z banksie (Banksia menziesii),
z kopyšníku (Hedysarum), z blahovi níku (Eucalyptus camadulensis),  z Eucryphia
lucida, z Eucryphia milliganii,  z  citrus  (Citrus spp.) m že být obsah sacharózy
nejvýše 10,0 %; u levandulového medu (Lavandula spp.) a u medu z brutnáku
léka ského (Borago officinalis) ) že být obsah sacharózy nejvýše 15,0 %.

2) U medu lisovaného se p ipouští nejvýše 0,50 % hmotnostních ve vod  nerozpustných
látek.

3) U v esového (Caluna) medu a medu pr myslového m že být obsah vody nejvýše 23
%, u medu z v esu (Caluna) ur eného pro pr myslové ú ely m že být obsah vody
nejvýše 25 %.

4) U med  deklarovaného p vodu z region  s tropickým klimatem a sm si t chto med
že být obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.

5) Výjimky: planika (Arbutus unedo),  v esovec  (Erica), blahovi ník (Eucalyptus
camadulensis),  lípa  (Tilia spp.), v es obecný (Calluna vulgaris), Leptospermum,
Melaleuca spp.

6) U medu s p irozen  nízkým obsahem enzym  (citrusové medy) a obsahem HMF
nižším než 15 mg/kg m že být aktivita diastázy nejmén  3.
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LEGAL REGULATIONS OF BEEKEEPING

SUMMARY

Beekeeping is one of the oldiest hobbies all aroud the world. People used to breed bees

many many years ago and it caused a necessity to regulate  the relationships between

beekeepers and between beekeepers and the state by law. First proper beelaw originated

in the time of Marie Terezie in the 18th century. Later on was beekeeping regulated in

many fractional laws, but the most important was the Civil code, which we still use

nowadays. This code solves  the most important questions of beekeeping as the

possesion of bees and lhe liabilitity of beekeepers. The codes have to protect bees on

one  side  and  also  people  on  the  other  side.  Bees  have  to  be  protected  from  different

kinds of fertilizers which are often used to keep plants fresh and healthy. The planters

must  obey several rules and in case of breaking these rules they can be punished. If the

protection of people is concerned, the beekeepers must be careful where to put their

hives, so that the bees don´t disturbe other people too much. If the beedisturbing is

untolerable, the beekeeper can be brought to the court. The beekeepers have to take care

of  their  bees properly. They must be careful when they want to replace the hives, they

must protect the bees from the beediseases and if they find out a disease, their duty is to

report the appearance of this disease to relevant office which has to make several

arrangements to protect other bees from getting ill too. Bees are breeded to get some

special qualities eg. higher immunity  to beediseases. We can get many products from

these little flying animals eg. wax, propolis, beebread and honey. A lot of people use

honey as a sweetener because its taste is much better  than normal sugar. We can also

find several regulations for honey production. How to produce honey, how to mark it,

how to  pack  it,  store  it  and  sell  it.  Most  states  all  around the  world  regulate  the  basic

principles of beekeeping similarly in their nationale codes. Hopefuly, there will still be

enough  people loving bees who take care of  these little animals, so that we can eat as

much honey as we want.

Klí ová slova:  v ela ství – v ela ské právo – v ely

Key words:       beekeeping – beelaw - bees


