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Ústřední evidence včelařů - hlášení počtu včelstev 
k 1.9.2020 
 

Vážení chovatelé včel, 
 

opět po roce mi dovolte abych Vás informoval o povinnosti zaslat do ústřední evidence včelařů 
„Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ (dále jen „Hlášení“) k 1.9.2020. Tuto povinnost Vám 
ukládá vyhláška č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 

 V tomto článku Vám předávám informace související s „Hlášením“ a o změnách, které jsou 
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pro letošní rok připraveny.  
 

Roční závěrka včelařů v ústřední evidenci 
 

Roční závěrka včelařů v ústřední evidenci je proces, v rámci kterého se pro všechny 
registrované včelaře k datu spuštění závěrky generují přehledy stanovišť včelstev. 
Vygenerované přehledy Vám odesíláme a jsou pro Vás podkladem k zaslání „Hlášení“ k 1.9. 
daného kalendářního roku. 

V rámci roční závěrky také dochází ke zrušení registrace včelařů, kteří nám za poslední 3 roky 
v řadě nezaslali „Hlášení“ k 1.9. 

Pokud Vám pošta tento přehled z nějakého důvodu nedoručí, nezbavuje Vás to povinnosti 
„Hlášení“ zaslat.  

 

Termín odesílání „Hlášení“ do ústřední evidence 
 

„Hlášení“ je o počtu včelstev a umístění stanoviště k 1.9.2020. Proto  jej do ústřední evidence 
zasílejte až počínaje 1.9.2020.  Dříve zaslané hlášení  bude do systému zaevidováno až 
1.9.2020. 

 

Vyplnění hlášení přes WEB  formulář 
 

I v letošním roce bude k dispozici možnost vyplnit a odeslat „Hlášení“ do ústřední evidence 
prostřednictvím WEB formuláře bez nutnosti zřizovat si přístup na Portál farmáře. V loňském 
roce tento způsob využilo 14 366 včelařů (26 % z celkového počtu přijatých hlášení) za rok 2019.   
Výhodu tohoto způsobu hlášení vidíme v tom, že: 

• je okamžikem uložení zaevidováno v ústřední evidenci 

• hlášení není třeba odesílat poštou ani e-mailem 

• ukládá se z formálního hlediska jen správné hlášení 
 

Na splnění povinnosti v zaslání „Hlášení“ tedy spotřebujete jen zlomek Vašeho času. 
 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze zaslat jen „Hlášení“ k 1.9.2020. 
 

Odeslat „Hlášení“ prostřednictvím WEB formuláře lze pouze do 30.11.2020. 
Od 1.12.2020 bude přihlášení do formuláře  zablokováno.  
 

URL adresa WEB formuláře : https://eagri.cz/HlaseniVcely  
 

Provedení roční závěrky 
 

Stejně jako v loňském roce, i letos bude roční závěrka provedena až počátkem měsíce srpna. 
Doručení vašich přehledů do poštovních nebo e-mailových schránek tedy očekávejte až 
v 1.polovině srpna.  

Znovu opakujeme, že pokud Vám z nějakého důvodu nebude přehled doručen, nezbavuje Vás 
to povinnosti „Hlášení“ zaslat.  V tomto případě se obraťte na pracoviště ÚE včelařů a přehled 
Vám zašleme znovu po ověření adresy.  

https://eagri.cz/HlaseniVcely
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Rozesílání přehledů včelstev do e-mailových schránek 
 

Vám včelařům, kteří jste nám dali souhlas k zaslání přehledů včelstev z roční závěrky do  
evidovaných e-mailových schránek, bude zaslán e-mail s odkazem na vyplnění hlášení přes 
WEB formulář.  Ve WEB formuláři bude přehled registrovaných stanovišť dostupný i před 
1.9.2020. Tento přehled nahrazuje opis registrovaných stanovišť v minulých letech zasílaný 
v příloze e-mailu.    
 
Aktualizace a odeslání hlášení bude možné až od 1.9.2020 včetně. 
 
 

Přehled bude rozesílán z e-mailové schránky MZe :  vcelari@mze.cz  
 

! Na tuto e-mailovou adresu neodepisujte.  
 

Pro případnou komunikaci použijte e-mailovou schránku ÚE včelařů, tj. uevcely@cmsch.cz 
 
Aktuálně je Vás 22 900 z celkového počtu registrovaných včelařů 64 357. 

 

Registrace nových včelařů 
 

Nový včelař je zaregistrován na základě zaslaného „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ 
do ústřední evidence včelařů. Formulář hlášení je ke stažení na stránkách www.cmsch.cz.  

Případně si vyžádejte zaslání formuláře u odpovědné pracovnice ČMSCH Evy Zelenkové 
(tel.: 257 896 210), napište si o něj na e-mailovou  adresu uevcely@cmsch.cz, nebo se obraťte 
na naši informační službu (tel.: 257 896 212, 257 896 335, 257 896 264).    

 
 

Libor Nožina 
vedoucí odboru ústřední evidence 

www.cmsch.cz 
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