
 
 
 

 

Státní veterinární správa 

Oddělení ochrany zvířat - MVDr. Pavel Texl 

120 56 Praha 2, Slezská 7/100 

                    V Českých Budějovicích 30. 9. 2014 

Návrh PSNV-CZ, o. s., na úpravy v legislativní oblasti upravující tlumení varroózy a mor včelího plodu 

Doporučujeme pro diskutovanou verzi legislativní úpravy začlenit pro širší diskuzi tyto úpravy a body: 

1. Povinné označování stanovišť včelstev mimo intravilán obcí (s uvedením registračního čísla 

chovatele a stanoviště). 

 

2. Povinné hlášení kromě kočování také u přesunu včelstev, nákupu, zřízení nového stanoviště v rámci 

okresu, kraje i mimo území kraje, na příslušný okresní inspektorát KVS. 

 

3. Vyjmutí varroózy z nebezpečných nákaz včel. Po více jak třiceti letech výskytu a povaze nákazy je 

to změna, která je logická. Varroóza je v naší legislativě jedinou nebezpečnou nákazou, kterou trpí 

celá populace chovaného zvířete, s nepřetržitým výskytem a navíc přírodní ohniskovostí. Také 

vydávání MVO v případě varroózy postrádá praktický význam a zbytečně zatěžuje výkon veterinární 

správy.  

 

4. Metodiku tlumení varroózy přeformulovat jako „doporučující“ tak, jak je tomu v mnohých 

včelařsky vyspělých státech Evropy. Direktivní přístup není na místě, jelikož neprovedení nařízených 

ošetření není prokazatelné a vymahatelné. Konečná a hlavní odpovědnost za zdravotní stav 

včelstev je pouze na chovateli.  

 

5. Opustit povinné vyšetření směsné zimní měli stanoviště pro nerelevantnost u nástavkového 
včelaření a zavádějící predikci intenzity varroózy pro nastávající sezónu. 
 

6. Důraz na budování vztahu včelař – stát, resp. veterinární správa. Není již dále udržitelné fungování 

jakýchkoliv občanských sdružení jako mezičlánků. Je velmi důležité začít budovat pozici orgánů 

veterinární správy jako hlavního partnera v oblasti nemocí včel, ať již v oblasti preventivní, 

osvětové, tak při praktickém řešení nákaz. 

 

7. V oblasti prevence a tlumení výskytu moru včelího plodu ponechat stávající znění; je příliš brzy na 

vyhodnocení provedených legislativních úprav v praxi.  

 

Jsme připraveni uvedené body podpořit argumenty na avizované schůzce u kulatého stolu na Vašem 

pracovišti. 

S pozdravem 

Ing. Petr Texl, ředitel PSNV-CZ, o. s. 


