Včelstva v LPIS
6.3.2018 (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/vcelstva-v-lpis.html)
Od 5. 3. 2018 je na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to
zobrazování stanovišť včelstev. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.
Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích
včelstev, a to v souladu se všemi právními předpisy. Základem pro zavedení tohoto přehledu je evidence
vedená v Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradišťko, a to jednak podle ustanovení § 23
(Povinnosti chovatelů) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a
o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a podle § 80 (Hlášení počtu včelstev a
umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku) a následných ustanovení vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským
zákonem. Tato podmínka stanovená plemenářským zákonem pro chovatele včel je současně zahrnuta v § 51
odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být
aplikace postřiků provedena, a minimálně 48 hodin před provedením této aplikace, musí zemědělec oznámit
dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku. Není již potřeba docházet na obecní úřady.
Údaje sloužící k zobrazení
obrázcích.
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Z evidence vyplývá pro včelaře:
- odpadá povinnost hlásit umístění včelstev na obecním úřadě;
- odpadá povinnost 5 dnů předem hlásit přesun včelstva na jiné stanoviště (zejména kočování);
- nově má povinnost hlásit umístění včelstva ČMSCH - do ÚE (ústřední evidence). Může to udělat jako
doposud registrační lístkem na začátku září nebo prostřednictvím Portálu farmáře
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-szif/. Uvádí parcelní číslo, u digitální parcely bude
vybrána a automaticky v EUP (Evidence umístění provozoven) evidována parcela, u ostatních definiční bod
parcely.
- kočující včelař musí hlásit do ÚE s dostatečným předstihem (nejlépe týden) záměr přesunout včelstva;
Z evidence vyplývá pro zemědělce:
- nemá smysl chodit na obecní úřad kvůli umístění včelstev;
- min. 48 hodin před použitím POR (prostředků ochrany rostlin) nebezpečných pro včely informovat
včelaře v okruhu 5 km od hrany DPB (dílu půdního bloku), informaci najde v LPIS nebo ve veřejném iLPIS
- pokuta za neohlášení a poškození včelstev je až 4 mil. Kč (zvyšuje se ze 2)
V případě, že přesun včelstva nebyl včas (nebo vůbec) ohlášen, nemá včelař nárok na náhradu škody
způsobené postřikem na včelách.
Ing. J. Petr:
Absolvoval jsem proceduru registrace včelaře do Portálu farmáře a mám nyní možnost aktualizovat údaje
o svém stanovišti včelstev přímo bez nutnosti hlášení na ÚE ČMSCH. Domnívám se však, že pro běžné
hobby-včelaře je to zbytečné. Museli byste navštívit nejbližší pracoviště SZIF - v našem případě Svitavy
http://www.szif.cz/cs/szif-ro-hk?portalAction=lpisDetail&lpisID=svitavy - a po registraci byste měli
možnost pracovat zase jen se svými stanovišti, případně byste mohli svá přihlašovací data poskytnout
někomu, kdo by to evidoval za Vás. Z toho dovozuji, že by se to vyplatilo maximálně ZD Dolní Újezd
a kočujícím včelařům. Ostatním bohatě stačí, když se žádostí o dotaci 1.D. odevzdají hlášení na ČMSCH
a změny během roku hlásí mě nebo přímo na ČMSCH (uevcely@cmsch.cz).

Chovatelé mají možnost si dělat roční hlášení a změny v evidenci včelstev přes Portál farmáře.
Informace dostupné na stránkách www.cmsch.cz
Odkaz na portál:
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-naportal-eagri.html
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