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Sdělení Komise Parlamentu a Radě

Dne 18.11.2010 bylo vydáno sdělení 
„Společná zemědělská politika do roku 
2020 – řešení budoucích problémů v 
oblasti potravin, přírodních zdrojů a 
územního plánování“. 

Současně bylo presentováno v Evropském 
parlamentu.

Dne 19.11.2010 byla provedena 
presentace na zastoupení EU v Praze



Základní cíle

Efektivní produkce potravin 
Udržitelná politika z hlediska 

ochrany přírodních zdrojů a boj 
proti klimatickým změnám
Zachování územní rovnováhy a 

rozmanitosti venkova



Hlavní výzvy

 Postupná náprava nejnaléhavějších 
nedostatků

 Posun k ekologičtější, spravedlivější, 
efektivnější a účinnější SZP 

 Odklon od podpory příjmů a tržních 
opatření směrem k ŽP 

 Zachování dvoupilířového systému 
 Opuštění historického principu



Přímé platby

 Odmítnutí flat rate
 Postupné přerozdělení a lepší cílení
 Spravedlivé platby však neznamenají 

stejné
 Podpora pouze aktivních zemědělců
 Zastropování s tím, že by měl brán ohled 

na pracovní místa a jejich udržení



Tržní opatření

Zefektivnění a zjednodušení
Lepší fungování potravního řetězce
Zrušení všech intervenčních cen a 

exportních subvencí
Ponechání možnosti pro řešení krizí



Rozvoj venkova

 Plné začlenění aspektů životního 
prostředí

 Reakce na změny klimatu
 Inovace
 Podpora místních trhů a přímého prodeje
 Podpora začínajících a mladých 

zemědělců
 Nástroje pro řízení rizik



100% výše přímých plateb

Graf 1 - Současná úroveň PP/ha (2013, resp. 2016 pro Rumunsko a Bulharsko)
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Stropy-teoretické dopady (250 €/ha)

 100 000 €
 200 000 €
 300 000 €
 Progresivní degrese
100 000 – 200 000 € - 10 %
200 000 – 300 000 € - 25 %
Nad 300 000 € - 45 %



Stropy PP a dopady pro ČR

limit 100 000 € 200 000 € 300 000 € Progresivní 

Snížení 
objemu 
financí

529 mil. 
€

351 mil. 
€

234 mil. 
€

152 mil. 
€

Počet 
podniků

2060 1500 960 2060

% 
přímých 
plateb

59 % 39 % 26 % 17 %



Přímé platby dle parity kupní síly 
EUR/ha

ČR 205 Slovensko 198

Belgie 314 Itálie 298

Německo 292 Portugalsko 246

Dánsko 399 Rakousko 297

Francie 312 Maďarsko 192

UK 282 Polsko 195

Bulharsko 142 Rumunsko 172



Přímé platby dle HDP na obyvatele 
v paritě kupní síly (EUR/ha)

ČR 224 Slovensko 200

Belgie 319 Itálie 281

Německo 325 Portugalsko 211

Dánsko 332 Rakousko 355

Francie 300 Maďarsko 175

UK 328 Polsko 161

Bulharsko 113 Rumunsko 128



1. Scénář

 Spravedlivější rozdělení PP(avšak 
neměnit současný systém)

 Zjednodušení systému tržních opatření
 Posílení risk managementu 
 Plné odpojení plateb od produkce
 Venkovský rozvoj  - zvýšení podpory 

„Nových příležitostí“ (klima, energie)



2. Scénář více vyvážený, cílený a 
udržitelný systém podpory

Systém přímých plateb
 Základní sazba jako podpora příjmu
 Povinné dodatečné zelené platby na 

jednoduchém každoročním základě
 Doplňková platba kompenzující zvláštní 

přírodní podmínky
 Dobrovolná podpora specifických sektorů a 

regionů, spojený s produkcí (ala čl. 68) 
 Nový režim pro malé podniky
 Zastropování pro základní sazbu 



Velikosti podniků
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2. Scénář více vyvážený, cílený a 
udržitelný systém podpory

Tržní opatření - zlepšit a zjednodušit současný 
stav 

Venkovský rozvoj: 
• Zlepšení současného systému se zaměřením 

na životní prostředí, restrukturalizaci a 
inovace, podpora regionálních aktivit

• Posílit stávající možnosti risk managementu
• Redistribuce zdrojů mezi ČS na základě 

objektivních kriterií
• Nejpravděpodobnější scénář



3. Scénář – zrušení podpory trhu a 
příjmů
 Plná liberalizace
 Postupné zrušení PP v současné podobě
 Zavedení limitovaných plateb za veřejné zboží 

– public goods a znevýhodněné přírodní 
podmínky

 Zrušení všech tržních opatření, ponechání 
možnosti zasáhnout v případě disturbancí a 
krizí

 Zaměření na klimatické a environmentální 
problémy 



Dopady - liberální scénář - změna příjmů farmy – farm 
income oproti 1. scénáři

změna změna
EU 15 -21% EU 10 -29%
ČR -38% SK -32%
BE -34% IT -13%
DE -29% PT -18%
DK -37% AT -18%
FR -26% HU -26%
UK -36% PL -28%
BU -29% RU -27%



Porovnání EU 27



EAFRD rozhodnutí č. 545/2009 (€/ha)

EAFRD národní EAFRD národní

ČR 116,03 30,79 AT 180,33 170,07

DE 75,53 36,18 PL 123,67 35,25

FR 39,43 22,45 SK 147,30 41,73

NL 44,27 28,35 HU 130,41 43,89

EU 27 79,67 42,90 UK 40,85 38,48



Podíl os v % (4. osa neuvedena)

1. 
osa

2. 
osa

3. 
osa

1. 
osa

2. 
osa

3. 
osa

ČR 23,25 53,81 17,58 AT 13,79 72,38 6,47

DE 27,95 41,79 22,70 PL 41,74 32,21 19,92

FR 35,07 51,90 6,76 SK 32,60 48,47 13,97

NL 29,89 29,74 29,82 HU 45,87 32,53 13,39

BE 53,39 32,83 7,41 UK 10,55 76,18 7,54



Průběh diskuze v EP dne 18.11.2010

 co je aktivní farmář, souhlas s podporou 
aktivních zemědělců

 většinový souhlas se stropy plateb na 
farmu, proti nebyl ani jeden příspěvek

 jak bude definována minimální platba jako 
garance spravedlivého příjmu zemědělce

 souhlas s cílenou zvláštní podporou 
malých farmářů

 potřeba podpory mladých a začínajících 
zemědělců



Pokračování diskuze

 silný a zásadní požadavek, aby dovozy 
zemědělských komodit z třetích zemí 
podléhaly stejným pravidlům pěstování a 
výroby jako musí plnit zemědělci a 
zpracovatelé v EU

 potřeba ochrany zemědělství v EU proti 
světu (kritika jednání s MERCOSUREM 
ohledně dovozů hovězího) 

 volání po řešení vyváženého vztahu 
s obchodem

 co s mlékem – rušení kvót a jak dál s cukrem



Pokračování diskuze

 požadavek na snižování byrokracie
 konstatování, že flat rate nebude
 otázka řízení rizik, ve sdělení chybí větší důraz
 ponechání možnosti intervencí a řešení minimálních 

cen, regulace trhů – ponechání tržních opatření
 podpora dvou pilířů SZP
 není to žádná revoluce, chybí odvaha
 jak řešit ve vztahu k WTO
 kritika přechodného období ze strany polského 

europoslance



Reakce komisaře Ciolose

 jedná se o otevřený orientační dokument
 definice budou řešeny v návrzích 

legislativy ( polovina roku 2011)
 přechodné období cca 3-5 let na 

spravedlivější platby
 zavedení možnosti couplovaných plateb 

v rámci 1. pilíře na rozhodnutí ČS 



Reakce komisaře Ciolose

 LFA budou vlastně rozděleny, v 1. pilíři nechat 
flexibilitu k platbám za znevýhodnění, tím 
vlastně možnost zvýšení plateb za 
znevýhodnění, jinak klasické LFA a AEO v 2. 
pilíři, i zde větší flexibilita. V otázce LFA a 
podpory znevýhodněných oblastí nevyplynulo 
zcela jasné dělení, spíše pan komisař mluvil 
velmi obecně a mlhavě

 Presentace na zastoupení EU nepřinesla více 
objasnění



Proč dbát na postoje Europoslanců

 Podle Lisabonské smlouvy má EP 
spolurozhodování, dříve měl jen poradní hlas 
a vydával stanovisko

 Ve sdělení jsou již zahrnuty myšlenky ze 
zprávy zemědělského výboru EP z léta 2010. 

 Lobbing by měl jít více cestou EP, např. 
poslanec Fajmont, který se chlubí prací pro 
zemědělce, na jednání nebyl. Žádný český 
europoslanec v diskuzi nevystoupil
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Jaká hlediska by měla budoucí SZP 
zohledňovat

Ekonomické Sociální Environmentální

Tržní orientace Stabilita příjmů farmy Udržitelný rozvoj z hlediska 
ŽP

Konkurenceschopnost Životaschopnost 
venkova Biodiversita

Rozpočtové náklady Zaměstnanost Očekávání z hlediska ŽP

Efektivnost transferu 
financí Distribuce plateb Voda

Administrativní zátěž Zjednodušení Ostatní

Náklady zemědělců Implementační 
pravidla

Kompatibilita s požadavky 
WTO

Náklady veřejné správy Lepší cílení podpor Koherence s cíli ostatních 
politik



Cross compliance a národní 
kontroly v ÚKZÚZ 

Ing. Robert Mareš
ÚKZÚZ

Odbor zemědělské inspekce
Oddělení zemědělské inspekce Praha



Kontroly cross compliance v ÚKZÚZ 

• Kalová směrnice - 86/278/EHS
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. č. 382/2001 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

• Nitrátová směrnice - 91/676/EHS
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech

• Agroenvironmentální opatření (AEO)  
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

• Podzemní vody
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách



Faktory pro výběr subjektů ke kontrole 
nitrátové směrnice

• Subjekty hospodařící ve zranitelných oblastech

• Vzdálenost půdních bloků od vodních toků

• Svažitost půdních bloků                            

• Znečištění vod dusičnany

• Existence chovu hospodářských zvířat

• Hustota živočišné výroby

• Ochranná pásma vodních zdrojů

• Ekologické / konvenční zemědělství

• Výsledky předchozích kontrol



Faktory pro výběr subjektů ke kontrole 
kalové směrnice

• Vzdálenost od ČOV

• Hodnoty pH

• Zatížení půd těžkými kovy

• Chráněné území

• Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách

• Výsledky předchozích kontrol



Subjekty vybírány na základě rizikové analýzy 
a náhodného výběru



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 1:

Bylo používání kalů podloženo zpracovaným 

Programem použití upravených kalů na zemědělské 

půdě?

Způsob kontroly:

• Předložení programu o použití upravených kalů a jeho hodnověrnost

• Předložení evidence o hnojivech (kalech) použitých na ZP

• Fyzická kontrola na místě



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 2:                 

Byl dodržen zákaz použití kalu?    

Způsob kontroly:

• Fyzická kontrola na místě

• Předložení evidence o kalech použitých na ZP



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 3:

Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha?

Způsob kontroly:

• Porovnání záznamů v evidenci o hnojivech (kalech) použitých na ZP 
se skutečně přijatým množstvím kalů

• Posouzení použité dávky sušiny kalů na 1 ha zemědělské půdy 

• Fyzická kontrola na místě



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 4:

Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly 

splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a 

rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke 

vzniku škody na zemědělské půdě nebo okolních   

pozemcích?

Způsob kontroly:

• Porovnání mezních hodnot koncentrací rizikových látek a 

prvků stanovených vyhláškou s laboratorně zjištěnými hodnotami 
(evidenční list pro použití kalů)



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 5:

Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených 

kalech použitých na zemědělské půdě?

Způsob kontroly:

Ověření záznamů o použití kalů v předložené evidenci o 

hnojivech (kalech) použitých na ZP





Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 1:

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek 

v období zákazu hnojení?               

Způsob kontroly:

• Fyzická kontrola na místě

• Posouzení záznamů v  evidenci o hnojivech použitých na ZP



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 2:

Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity

stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.?

Způsob kontroly:

• Výpočet přívodu N k jednotlivým plodinám dle záznamů v evidenci o 
hnojivech použitých na ZP a porovnání se stanovenými limity v 
Nařízení vlády



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 3:
Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v  použitých 
organických, organominerálních a statkových hnojivech
v průměru zemědělského podniku?

Způsob kontroly:
• Výpočet množství N v produkovaných statkových hnojivech (podle stavu  a 

druhu chovaných zvířat) – pozor je počítáno s příjmem a výdejem
• Zjištění množství N v použitých organických hnojivech a kalech (evidence o 

hnojivech, dodací listy atd.)
• Výpočet průměrného množství N použitého na 1 ha obhospodařované 

výměry za kalendářní rok (pozor provádí se odečet výměry ploch 
nevhodných k aplikaci)



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 4:

Odpovídají jímky a nádrže kapacitně minimálně 

čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci 

močůvky a hnojůvky (při doložitelném uvedení do 

oběhu nebo jiném využití 2-měsíční produkci) a jsou 

dostatečná pro uskladnění v období zákazu hnojení?

Způsob kontroly:

• Výpočet skutečné produkce statkových hnojiv (dle počtu a druhu chovaných 
zvířat + technologie ustájení) – zahrnuje se příjem a výdej statkových hnojiv

• Porovnání skutečných kapacit skladovacích prostor s vypočtenou produkcí



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 5:
Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, 
slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se  
sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod 
nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m?

Způsob kontroly:
• Výběr produkčních bloků z LPIS a posouzení záznamů o 

pěstované plodině v předložené evidenci o hnojivech použitých na
ZP

• Fyzická kontrola na místě



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 6:

Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné

nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry?

Způsob kontroly:

• Výběr produkčních bloků z LPIS a posouzení záznamů v předložené 
evidenci o hnojivech použitých na ZP (pozor pokud toto lze v 
evidenci posoudit)

• Fyzická kontrola na místě



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 7:
Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, 
přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu, vyšší než 5
cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm
přes den nerozmrzá?

Způsob kontroly:
• Fyzická kontrola na místě s využitím 

dat hydrometeorologických stanic







Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 1:
Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek v období zákazu hnojení?

Kontrolovaný požadavek č. 2:
Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin 
(kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na 
pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí 
s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí 
ve vzdálenosti menší než 25 m?

Vysvětleno v rámci kontroly hospodaření ve zranitelných oblastech



Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 3:

Jsou v blízkosti vod udržovány ochranné nehnojené 

pásy v šířce 3 m od břehové čáry?

Vysvětleno v rámci kontroly hospodaření ve zranitelných oblastech

Kontrolovaný požadavek č. 4:

Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?

Způsob kontroly:

• Fyzická kontrola na místě



Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 5:
Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, 
přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm 
nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes 
den nerozmrzá?

Vysvětleno v rámci kontroly hospodaření ve zranitelných oblastech



Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 6:

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek 

na orné půdě se svažitostí nad 12°, s výjimkou tuhých 

statkových hnojiv a  tuhých organických hnojiv  

zapravených do půdy do 24 hod po jejich použití?

Splnění požadavku je prokazováno:

• Posouzení záznamů v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP

• Fyzická kontrola na místě



• Kontrola podzemních vod
• NK 2/1 Byl vypracován a při kontrole předložen schválený 

havarijní plán obsahující všechny náležitosti? 

• SMR 2/1 Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich 
vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení 
jejich prostředí? 

• SMR 2/2 Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska 
ochrany vod? 

• SMR 2/3 Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou 
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny 
zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování 
ropných látek?

• SMR 2/4 Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní 
systém pro zjišťování únikuskladovaných ropných látek? 



Kontrola nařízení ES č.183/2005

Nařízení EP a Rady (ES) č.178/2002

Nařízení EP a Rady (ES) č.183/2005

HYK - Hygiena krmiv CC

NK 11/1 Spolupracuje provozovatel při kontrole? 

SMR11/8 Je provozovatel krmivářského podniku řádně registrován ÚKZÚZ? 

NK 11/2 Požádal provozovatel o registraci všech svých provozů? 

NK 11/3 Oznámil provozovatel změnu nebo zrušení provozu? 

NK 11/4 Je provozovatel registrovaný k vykonávání všech svých činností? 

NK 11/5 Jsou primární produkty používané v prvovýrobě chráněny před kontaminací a 
znehodnocením při dopravě, skladování a manipulaci s nimi? 

SMR11/9 Odebírá prvovýrobce krmiva jen z provozů řádně registrovaných ÚKZÚZ? 



NK 11/6 Udržuje prvovýrobce v čistotě zařízení pro výrobu, přepravu a nebo 
skladování krmiv? 

SMR11/10 Je prováděno pravidelné čištění a vhodná desinfekce zařízení a vybavení 
používaných k výrobě krmiv a ke krmení zvířat?

NK 11/7 Zavedl prvovýrobce opatření pro kontrolu kontaminace? 

NK 11/8 Zabránil prvovýrobce v možné míře nebezpečí kontaminace krmiv zvířaty či 
hmyzem? 

NK 11/9 Zabezpečil prvovýrobce oddělené skladování a manipulaci s odpady a 
nebezpečnými látkami tak, aby předešel kontaminaci?

SMR11/11Jsou krmiva skladována ve vhodných prostorách (suché, čisté, bez škůdců) a 
jsou odděleně skladovány chemické látky, odpady a další nebezpečné a zakázané látky, 
medikovaná krmiva, doplňková krmiva, a jiná krmiva tak, aby bylo zabráněno 
kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno?

NK 11/10 Provádí prvovýrobce ve skladových prostorech dezinfekci, dezinsekci a 
deratizaci? 

NK 11/11 Vede prvovýrobce záznamy o opatřeních zavedených pro kontrolu rizik? 



NK 11/12 Vede prvovýrobce záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin 
a biocidních přípravků? 

NK 11/13 Vede prvovýrobce záznamy o použití geneticky modifikovaného osiva? 

NK 11/14Vede prvovýrobce záznamy o každém výskytu škůdců a chorob, které 
mohou ovlivnit bezpečnost primárních produktů? 

NK 11/15 Vede prvovýrobce záznamy o analýzách vzorků primárních produktů 
významných z hlediska bezpečnosti krmiv? 

SMR11/12 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby 
byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva ?

SMR11/13 Jsou krmiva, vyráběná výhradně pro dané hospodářství, míchána bez 
použití doplňkových látek nebo premixů, s výjimkou látek pro silážování?

NK 11/16 Dodržuje prvovýrobce ochrannou lhůtu u krmiv, u kterých je stanovena? 
NK 11/17 Používá provovýrobce krmiva, u kterých prošlo datum minimální 
trvanlivosti, bez přezkoušení jejich jakosti? 

NK 11/18 Používá provovýrobce k výrobě krmiv nebo ke krmení zvířat zakázané 
látky nebo produkty,krmiva, která obsahují cizí předměty nebo živé skladištní škůdce? 
SMR 11/14 Vede prvovýrobce záznamy o každém použití přípravků na ochranu 
rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a o výsledcích analýz 
vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva? 



Kontrola nařízení ES č.999/2001

Nařízení EP a Rady (ES) č.999/2001

ZKR - Zkrmování živočišných bílkovin

SMR12/1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení přežvýkavců živočišnými 
bílkovinami a krmivy tyto bílkoviny obsahující?

SMR12/2 Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování 
živočišných bílkovin a krmiv tyto bílkoviny obsahující?



Průběh kontroly cross
compliance

 Průběh kontroly – řízen zákonem č. 552/1992 o státní kontrole a 
nařízením Komise (ES) č. 796/2004.  

 Oznámení o kontrole – max. 14 dnů, běžná praxe 
v ÚKZÚZ cca 3 - 5 dnů

 Zahájení kontroly na místě – předložení  služebního průkazu a 
písemného pověření ke kontrole



Průběh kontroly cross
compliance

 Provedení kontroly – kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění 
– popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání 
stejnopisu protokolu kontrolované osobě)

 Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu
– do 5 dnů

 Řízení o námitkách – rozhodnutí do 15 dnů



Průběh kontroly cross
compliance

 Zpráva o kontrole – vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení 
případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, 
opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení 
kontroly

 Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, 
hodnotí pouze míru porušení



Hlavní kritéria hodnocení nedodržení požadavků

Rozsah
malý, střední, velký 

Závažnost
malá, střední, velká

Trvalost
porušení trvalé / odstranitelné

Úmysl
Porušení úmyslné / nedbalostní

Opakování
Stejné porušení ve třech po sobě následujících letech



EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ      

OZ - Obecné otázky

EZ 1/1Nepoužívá ekofarma jako suroviny, přísady, krmivo, přípravky na 
ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní 
rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata k ekologické produkci, 
které jsou GMO nebo produkty získané z GMO či získané za použití GMO?

EZ 1/2 Nepoužívají se na ekofarmě minerální dusíkatá hnojiva? EZ 1/3 
Užívá ekofarma vlastnící hospodářská zvířata také zemědělskou půdu 
zařazenou do ekologického zemědělství?

EZ- Uveďte, které oblasti jsou u kontrolovaného subjektu předmětem 
kontroly- RP, PO, POP,ÚZ, SOU, OP



RP - Rostlinná produkce

EZ 1/4 Odpovídá Seznam obhospodařovaných ploch na ekofarmě Výkazu 
obhospodařovaných ploch (LPIS)?

EZ 1/5Využívá ekofarma k ekologické rostlinné produkci způsoby obdělávání a 
pěstitelské postupy, které zachovávají nebo zvyšují obsah organických látek v půdě, 
zvyšují stabilitu půdy a její biologickou rozmanitost a předcházejí zhutnění a erozi 
půdy?

EZ 1/6Udržuje a zvyšuje ekofarma úrodnost a biologickou aktivita půdy víceletým 
střídáním plodin, včetně luštěnin a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo a 
používáním chlévské mrvy či organických materiálů, pokud možno kompostovaných, 
z ekologického zemědělství?

EZ 1/7 V případě použití hnojiv a pomocných půdních látek byla použita pouze 
povolená hnojiva a pomocné půdní látky? (Hospodářské subjekty si musejí uschovat 
osvědčení o nutnosti použít takové hnojivo nebo látku).

EZ 1/8 V případě použití povolených hnojiv jsou k dispozici záznamy o datu použití, 
typu a množství hnojiva a o pozemcích, na které bylo hnojivo aplikováno?



EZ 1/9 Byl dodržen roční limit dusíku ze statkových hnojiv 170 kg na 
hektar zemědělsky využité půdy?

EZ 1/10 Je při skladování hnojiv živočišného původu zamezeno znečištění 
vod? EZ 1/11 V případě použití přípravků na ochranu rostlin byly použity 
jen povolené přípravky? (Hospodářské subjekty si musejí uschovat
osvědčení o nutnosti použít takový přípravek).

EZ 1/12 V případě použití povolených přípravků na ochranu rostlin jsou k 
dispozici záznamy o datu použití, důvodu ošetření, typu přípravku a 
způsobu ošetření?

EZ 1/13 Jsou k dispozici záznamy o datu sklizně, typu a množství
ekologické rostlinné výroby, případně rostlinné výroby v období přechodu, 
v tunách nebo kg?

EZ 1/14Pokud jsou na ekofarmě používána osiva nebo vegetativní 
rozmnožovací materiál nezískané ekologickým způsobem produkce, bylo 
uděleno povolení k používání takového osiva či materiálu?



PO - Přechodné období

EZ 1/54 Pokud se na ekofarmu dovezla zvířata, která nebyla chována 
ekologicky a živočišné produkty se měly prodávat jako ekologické, bylo u 
těchto zvířat dodrženo minimální stanovené období přechodu?

POP - Popis jednotky EZ

EZ 1/55

Má ekofarma vypracován aktuální celkový popis jednotky, zařízení a/nebo 
činnosti, a to včetně všech praktických opatření přijatých za účelem zajištění 
dodržování pravidel ekologické produkce a včetně bezpečnostních opatření a 
opatření týkajících se čištění přijatých pro snížení rizika kontaminace 
nepovolenými produkty nebo látkami?



ÚZ - Účetní záznamy 
EZ 1/56 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit 
dodavatele a pokud je odlišný, i prodejce nebo vývozce produktů?
EZ 1/57 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit povahu 
a množství ekologických produktů dodaných do jednotky a jejich užití, 
popřípadě složení krmných směsí? 
EZ 1/58 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit povahu 
a množství ekologických produktů skladovaných v hospodářské jednotce? 
EZ 1/59 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit povahu, 
množství a příjemce (s výjimkou konečných spotřebitelů) jakýchkoliv 
produktů, které opustily hospodářskou jednotku či skladovací zařízení? 



SOU - Souběžná produkce

EZ 1/60 Pokud zemědělský podnik hospodaří v režimu souběžné 
produkce, udržuje hospodářský subjekt pozemky, zvířata a produkty 
využívané pro ekologickou produkci nebo z ní získané odděleně od
ostatních pozemků, zvířat a produktů využívaných pro konvenční 
produkci nebo z ní získaných a vede o tomto odpovídající záznamy
dokazující toto oddělení? 
EZ 1/61 Pokud zemědělský podnik hospodaří v režimu souběžné 
produkce, jsou v režimu ekologické produkce pěstovány odrůdy odlišné 
od odrůd pěstovaných v režimu konvenční produkce, resp. chovány jiné 
druhy hospodářských zvířat než v režimu konvenční produkce? 



OP - Označování produktů z EZ

EZ 1/62 Jsou ekologické produkty nebo produkty z přechodného období 
označovány v souladu s požadavky? Požadavek neporušen EZ 1/63 
Nebylo zjištěno neoprávněné nebo klamavé označování produktů, které 
nesplňují podmínky pro označování produktů, potravin, rozmnožovacího 
materiálu a krmiv podle NR č.834/2007 a zákona č. 242/2000 Sb.? 



Dotazy

Ing. Robert Mareš

E-mail: robert.mares@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz
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Legislativní požadavky platné pro oblast: veřejné 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin – Legislativa 
Evropského společenství 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ze dne 
28. ledna 2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky ý y p y
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. 
ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. 
května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 
některých přenosných spongiformních encefalopatiíněkterých přenosných spongiformních encefalopatií

2



Legislativní požadavky platné pro oblast veřejné zdraví  Legislativní požadavky platné pro oblast veřejné zdraví, 
zdraví zvířat a zdraví rostlin – Národní legislativa

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči

327/2004 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a 
dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin

166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči 

291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, 
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování 
(monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek 
k t i jí í h   ěž b  ži čiš é d kt  hl  být šk dli é kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé 
pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

3



GAEC 2011GAEC 2011

1. Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské 
kultury orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7°, zajistí y p j p p j j
po sklizni plodiny založení porostu následné plodiny, nebo uplatní 
alespoň jedno z níže uvedených opatření:

a) strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, popřípadě 
jeho dílu minimálně do 30 listopadu jestliže to není v rozporu sjeho dílu minimálně do 30. listopadu, jestliže to není v rozporu s 
bodem 2, nebo

b) půda zůstane zorána, popřípadě podmítnuta za účelem zasakování 
vody minimálně do 30 listopadu jestliže operace není v rozporu svody minimálně do 30. listopadu, jestliže operace není v rozporu s 
bodem 2.

4



GAEC 2011GAEC 2011

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, 
označené v evidenci půdy jako

a, silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat 
širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója 
a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené 
ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; 
v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka p p ý p
půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v 
případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,
mírně erozně ohrožená zajistí že širokořádkové plodinymírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny 
kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou 
zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

5



GAEC 2011GAEC 2011

3. Žadatel na minimálně 20 % jím užívané výměry půdních bloků, popřípadě 
jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře 
tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného

ůkalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně:
a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v 

minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z 
chovu drůbeže kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar Přichovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar. Při 
plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin 
(např. slámy) podle jiného právního předpisu není stanovena minimální 
dávka nebo

b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části,
v termínu minimálně od 31. května do 31. července příslušného kalendářního
roku porostem jedné z následujících plodin, popřípadě jejich směsí:p j j p p p p j j
jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá,
hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev
do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav

6
v porostu nepřesáhne 50 %.



GAEC 2011GAEC 2011

4. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
pálit bylinné zbytky.

5. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo 
přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění 
podmínky bodu 7.

6 Ž d t l ší ří d ě šk dí k ji é k d h6. Žadatel nezruší, případně nepoškodí krajinné prvky a druh 
zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození 
krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se 
souhlasem příslušného orgánusouhlasem příslušného orgánu.

7



GAEC 2011GAEC 2011

7. Žadatel zajistí na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu 
ří l š éh k l dář íh k k l k í b dk lépříslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé 

rostliny tohoto druhu. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku 
velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v 
ůběh ří l š éh k l dář íh kprůběhu příslušného kalendářního roku.

8. Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
d h ěděl ké k lt t í t d h ěděl ké k ltdruh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury 
orná půda.

9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním 
bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost
vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

8



GAEC 2011GAEC 2011

10.Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastníkem nebo    
provozovatelem zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel 
platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemnímiplatné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 
vodami v souladu s jiným právním  předpisem.

9



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

SMR 1
1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku 

vodní tok a niva ?vodní tok a niva ?
2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné 

pásy a jiná rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem ?
3. Nedošlo k úmyslnému usmrcování nebo k odchytu ptáků y y p

jakýmkoliv způsobem, k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich 
hnízd a vajec nebo k odstraňování hnízd, k úmyslnému vyrušování 
ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat….

SMR 2
4. Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do 

povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí ?
5. Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod ?
6. Jsou nejméně 1x za 5let, pokud není technickou normou nebo 

výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti 
t bí ád ží č ý h kl d á í ý h lát k ?

10
potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek ?



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

(7.-13.  Použití kalů na zemědělské půdě)

SMR 4SMR 4
14.Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období 

zákazu hnojení?
15. Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené y y p j j ý p y y

v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ?
16.Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých 

organických, organominerálních a statkových hnojivech v 
průměru zemědělského podniku ?

17.Odpovídají jímky a nádrže kapacitně minimálně čtyřměsíční 
produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky (při 
doložitelném uvedení do oběhu nebo jiném využití 2-měsíční 
produkci) a jsou dostatečná pro uskladnění v období zákazu
hnojení ?

11



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

18.Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, 
slunečnice, 
sója bob brambory apod ) na pozemcích se sklonem nad 7°sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7 , 
které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich 
nachází ve vzdálenosti menší než 25 m ?

19.Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné 
nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry ?

20. Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, 
přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo 
promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den p , p p y y p
nerozmrzá ? 

21.  Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné 
12lokality ? (SMR 5)



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

SMR 6-8
22. Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední 

evidenci ?evidenci ?
23. Je založen a veden registr prasat v hospodářství ?
24. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata ?
25 N b l h dář t í jiště ikd č á íř t ?25. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata ?
26. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata, na která nebyly vydány 

průvodní listy skotu pověřenou osobou ?
27. Je založen a veden stájový registr ?
28. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná 

v ústřední evidenci ?v ústřední evidenci ?
29. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata ?
30. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná 

13v ústřední evidenci ?



Cross compliance kontroly podmíněnostiCross compliance- kontroly podmíněnosti

SMR 1-8 : od 2009 (životní prostředí + evidence zvířat)

SMR 9- 15: od 2011 (zdraví zvířat, rostlin, sledovatelnost SMR 9 15: od 2011 (zdraví zvířat, rostlin, sledovatelnost 
potravin)

SMR 16-18: od 2013 (welfare)SMR 16-18: od 2013 (welfare)
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Požadavky platné veřejné zdraví, zdraví zvířat a y j
zdraví rostlin

9. Státní rostlinolékařská správa (SRS)

Ú10. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a   
léčiv (USKVBL)

11. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

12. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský   
(UKZUZ)

13.-15. Státní veterinární správa (SVS)

15



9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS ?9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS ?

Nesmí být použit nepovolený (neregistrovaný prostředek)
Seznam povolených POR 

požadované dokumenty:

d kl d ák ří ků h tli ý hdoklad o nákupu přípravků na ochranu rostlin a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin (dodací listy, faktury)

předložení evidence o příjmu a výdeji přípravků (skladovápředložení evidence o příjmu a výdeji přípravků (skladová  
evidence)- pokud se skladuje

používání přípravků na ochranu rostlinpoužívání přípravků na ochranu rostlin

16



9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS ?

Zákon 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči- § 31

Přípravek, s výjimkou přípravků, které jsou určeny k použití podle § 44 a 
§ 45, souběžných přípravků podle § 53 a přípravků povolených k použití 
podle § 37 odst 2podle § 37 odst. 2

může být uváděn na trh a používán, je-li registrován 
rostlinolékařskou správourostlinolékařskou správou.

Uváděním přípravku na trh je každá dodávka za úplatu nebo bezúplatná, 
s výjimkou dodávek určených k uskladnění po němž následuje vývoz zs výjimkou dodávek určených k uskladnění, po němž následuje vývoz z 
území Evropských společenství nebo likvidace; dovoz přípravku na 
území Evropských společenství se rovněž považuje za uvádění na trh.

17



9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS?9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS?

18



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti y p ý p p p p y p
škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen 
na obalu ?

soulad s návodem k použití přípravku a použitím 
přípravku pro povolené plodiny a proti škodlivému p p p p p y p
organismu (rozsah použití

kontrola dokumentů (evidence používání  doklad o kontrola dokumentů (evidence používání, doklad o 
nákupu případně skladová evidence

k t l  d  b l d d ž  h žití ( l á l di  kontrola zda byl dodržen rozsah použití (povolená plodina 
x škůdce

19



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny y p ý p p p p y
proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je 
označen na obalu?

326/2004 Sb. § 49
(1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, sstanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, s 
výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely výzkumu a 
vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití, b) nesmí být 
postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí a zvířat, vod, 
včel, zvěře, vodních organismů a půdních organismů, uvedenými v 
návodu k použití, c) nesmí být poškozeny rostliny na pozemcích 
mimo pozemek, na němž se provádí aplikace

(2) podrobnosti použití přípravku k hubení škodlivých obratlovců 
stanoví prováděcí právní předpis

20



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti y p ý p p p p y p
škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen 
na obalu?

(3) Používání přípravků při podnikání musí být evidováno 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem;způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem;
evidenční doklady musí být uchovávány po dobu 
nejméně 5 let a musí být poskytnuty rostlinolékařské 
správě na její žádost. Rostlinolékařská správa je povinna p j j p j p
zajistit ochranu poskytovaných údajů a zamezit přístupu třetích 
osob k nim. Údaje o souhrnné spotřebě účinných látek 
vykazované ve vztahu k územní jednotce nejsou chráněny

(4) na používání přípravků se vztahují ustanovení o odborné 
způsobilosti pro zacházení s přípravky (§ 86)

21



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti 
š é ú ž čškodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen 
na obalu?

22



9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství  které 9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které 
nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?

zjišťování zda nebyla překročena max. povolená dávka 
(z evidence přípravků na ochranu rostlin)( p p )

§ 31 (4) přípravek musí být používán v souladu s podmínkami 
stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním 
předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxepředpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe 
v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin

§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, 
s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely 
výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikacivýzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití

23
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití



9/3 B l lik ý ří k žit  ž t í  kt é 9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které 
nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?
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9/4 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v 
souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro 
použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů 
podzemních vod nebo vodárenských nádrží?

zjišťování zda nebyla překročena max. povolená dávka 
(z evidence přípravků na ochranu rostlin)( p p )

§ 31 (4) přípravek musí být používán v souladu s podmínkami 
stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním 
předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxepředpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe 
v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin

§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, 
s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely 
výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikacivýzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití

25
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití



9/4 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v 
so lad  s pok n  k ochraně od a b lo dodrženo ome ení pro souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro 
použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů 
podzemních vod nebo vodárenských nádrží?
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9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

předložení evidence používání prostředků na ochranu rostlin 
(kontrola se zaměří na zvláš´t nebezpečné a nebezpečné pro(kontrola se zaměří na zvláš t nebezpečné a nebezpečné pro 
přípravky pro včely a suchozemské obratlovce

SRS bude ověřovat pouze to, zda při aplikaci přípravku p , p p p p
na OR bylo postupováno v souladu s pokyny k ochraně 
včel, zvěře a vodních organismů, aby nedošlo k jejich 
úhynu

pokud bylo v této věci zahájeno správní řízení- vyhodnocení při 
plánované kontrole cross compliance se provede pouze poplánované kontrole cross compliance se provede pouze po 
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
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9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

§31, odst. 4
4) přípravek musí být používán v souladu s podmínkami stanovenými 
rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním předpisem, a to podle 
označení a při dodržení zásad správné praxe v ochraně rostlin popřípadě ioznačení a při dodržení zásad správné praxe v ochraně rostlin, popřípadě i 
zásad integrované ochrany rostlin

§51, odst. 4 
(4) vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v 
rámci podnikání (dále jen "uživatel pozemku") a hodlá na něm používat 
přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků 
uvedených v odstavci 1

a) projednat opatření k ochraně včel (odstavec 10) s chovateli včel, jejichž 
stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být 
aplikace provedena (dále jen "dotčení chovatelé včel"), a s místně příslušným p p ( j ) p ý
obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, 
jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení
b) projednat opatření k ochraně zvěře (odstavec 10) s oprávněným 
uživatelem honitby

28
uživatelem honitby.



9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

326/2004 Sb. §51
(5) Uživatelé pozemků při jednání podle odstavce 4 a

a) dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně 
prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k 
ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem 
ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, 
způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace 
přípravků uvedených v odstavci 1 písm. a)

b) dotčení uživatelé honitby jsou povinni se vzájemně 
prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k 
ochraně zvěře odpovídajících místním poměrům zejména se zřetelemochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem 
k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke krmení zvěře, 
druhům zvěře a způsobu informování o době aplikace přípravků, jejichž 
použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské

29
použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské 
obratlovce



9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

326/2004 Sb. §51

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel(6) Zjistí li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí li uživatel 
honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k 
úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to 
neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy.p p g p y

Veterinární správa +  rostlinolékařská správa ► místní šetření ( příp. 
zajistí odběr vzorků) ► informování chovatele včel nebo uživatele honitby 
nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku vyšetření. 
Záznam výsledku místního šetření + výsledek vyšetření vzorků poskytne 
rostlinolékařské správě a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby 
nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva (pokud jsou dotčené 
osoby)
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9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?
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9/6 Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo y p p p , y
k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní 
blok, na němž se prováděla aplikace?

zamezit zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se provádí 
aplikace

bude SRS ověřovat pouze to, zda při aplikaci přípravku na OR 
nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, na němž 

á ěse prováděla aplikace

Legislativní základ: 326/2004 Sb. §31, odst 4 a § 49 odst. 1, písm. Cg § , § , p

§ 49 c) nesmí být zasaženy rostliny mimo pozemek, na němž se 
provádí aplikaceprovádí aplikace
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9/6 Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo y p p p , y
k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní 
blok, na němž se prováděla aplikace?
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cross compliance - požadavky kontrolované Ústavem y
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
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10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 
produkujícím potraviny zakázané látky?

Vyhláška 291/2003 Sb. o zákazu podávání některých látek zvířatům, 
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování 
(monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek 
kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé 
pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

§ 3 zákaz níže uvedených látek (vyjímky jsou přesně specifikovány) 

a) uváděny do oběhu thyreostatické látky, stilbeny, deriváty 
tilb ů  j ji h li  t  17 b t t di l  j h  t   stilbenů, jejich soli a estery, 17-beta-estradiol a jeho estery a 

beta agonisté pro účely jejich podávání zvířatům, jejichž maso či 
jiné produkty jsou určeny k výživě lidí, nejde-li o podání za účelem 
uvedeným v § 5 odst 1 písm b) a c)uvedeným v § 5 odst. 1 písm. b) a c)

b) podávány hospodářským zvířatům nebo živočichům vodního 
hospodářství látky uvedené pod písmenem a), jakož i látky s 
estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem
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10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 
produkujícím potraviny zakázané látky?

(1) V rámci léčebného ošetření je možno podávat
a) hospodářským zvířatům registrované veterinární léčivé 

přípravky obsahující testosteron a progesteron včetně derivátůpřípravky obsahující testosteron a progesteron včetně derivátů 
těchto látek, které mohou být v organizmu v místě podání snadno 
hydrolyzovány na výchozí sloučeniny (vlastní léčivé látky). Tyto 
veterinární léčivé přípravky musí splňovat požadavky stanovené p p y p p y
zvláštním právním předpisem2) na jejich uvádění do oběhu a mohou být 
podávány pouze jednoznačně identifikovaným hospodářským zvířatům, 
a to injekčně, anebo v případě léčby ovariálních dysfunkcí ve formě 
vaginálních spirál (nikoli implantací)

b) koňovitým perorálně registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující allyltrenbolon anebo beta agonisty, a to v souladu s rozhodnutím 

i t io registraci

c) kravám při telení registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující beta agonisty a to injekčně za účelem vyvolání tokolýzy
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10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 
produkujícím potraviny zakázané látky?

Rozsah 
malý střední velký 

jediné zvíře ošetřené v chovu do 5% ošetřených zvířat v chovu nad 5% ošetřených zvířat v chovujediné zvíře ošetřené v chovu do 5% ošetřených zvířat v chovu nad 5% ošetřených zvířat v chovu
2 5 10 

 
Závažnost 

malá střední  velká 
 
x 

 
x 

 
ano 

0 0 10 
 

Trvalost 
ne ano 

x ano 
0 10 
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10/2 Nejsou v hospodářství přechovávány a vlastněny j y y
zakázané látky nebo přípravky?

(5) Chovatelé nesmí vlastnit ani přechovávat veterinární 
léčivé přípravky uvedené v odstavci 1 písm. c).

thyreostatické látky

stilbeny

deriváty stilbenů, jejich soli a estery

17-beta-estradiol a jeho estery

beta agonistébeta agonisté
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10/2 Nejsou v hospodářství přechovávány a vlastněny j y y
zakázané látky nebo přípravky?

Rozsah 
malý střední velký 

Množství  přípravků s obsahem látek 
s estrogenním, gestagenním či 

Množství  přípravků s obsahem látek s estrogenním, 
gestagenním či androgenním účinkem, v chovech 

Přítomnost thyreostatik a stilbenů 
v hospodářství. Přítomnost přípravků g , g g

androgenním účinkem, v chovech zvířat, 
u kterých mohou být takové přípravky 

podávány, převyšuje dávky pro ošetření 
daných zvířat v rámci příslušné léčebné 

g g g ,
zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, 
několikanásobně převyšuje dávky pro ošetření daných 
zvířat v rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými 

záznamy 

p p p
s obsahem 17-beta estradiolu, beta 

agonistů, látek s androgenním, 
gestagenním či estrogenním působením 
v hospodářství, kde není povoleno jejich 

Závažnost 
malá střední velká

kůry doložené úplnými záznamy použití.
2 5 8 

 

malá střední velká
 
x 

 
x 

 
ano 

0 0 10 
 

Trvalost
ne ano

x  ano 
0 10
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  ká ý h legálního ošetření přípravkem s obsahem zakázaných 
látek?

166/1999 Sb. § 19 odst 2
(2) Zvířata, jimž byly podány doplňkové látky, léčivé přípravky a další 

přípravky zanechávající nežádoucí rezidua v živočišnýchpřípravky zanechávající nežádoucí rezidua v živočišných 
produktech, mohou být využívána k získávání nebo výrobě 
produktů určených k výživě lidí až po uplynutí ochranné lhůty 
stanovené výrobcem nebo schválené příslušným orgánem. Jde-li o ý p ý g
léčivé přípravky, které byly použity v případě nepředpokládaném 
rozhodnutím o jejich registraci, anebo jde-li o neregistrované léčivé 
přípravky, u kterých není uvedena ochranná lhůta, mohou být zvířata 
takto využívána po uplynutí nejméně

a) 28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků,a) 28 dnů, jde li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků,
b) 7 dnů, jde-li o mléko a vejce,
c) 500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se   

zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů.
40
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  legálního ošetření přípravkem s obsahem 
zakázaných látek?

291/2003 Sb. § 8

(1) Ch á íř č ě h ý h íř i hž dál čí á(1) Chovná zvířata, včetně chovných zvířat, u nichž se nadále nepočítá 
s využíváním jejich reprodukčních schopností, kterým byly podány 
registrované veterinární léčivé přípravky uvedené v § 5 nebo 6 za 
podmínek v nich stanovených a u kterých byla dodržena ochranná lhůtapodmínek v nich stanovených a u kterých byla dodržena ochranná lhůta 
stanovená v rozhodnutí o registraci, mohou být uváděna do oběhu a 
jejich maso může být opatřeno označením zdravotní nezávadnosti. 
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  ká ý h legálního ošetření přípravkem s obsahem zakázaných 
látek

(2) S vysoce hodnotnými koňmi, zejména závodními, sportovními nebo 
cirkusovými, anebo s koňmi určenými k plemenitbě či pro výstavy, jimž byly z 
důvodů uvedených v § 5 podány registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující allyltrenbolon nebo beta agonisty, lze obchodovat ještě před 
uplynutím ochranné lhůty, pokud byly splněny podmínky pro podání těchto 
přípravků a pokud jsou druh a datum ošetření uvedeny ve veterinárnímpřípravků a pokud jsou druh a datum ošetření uvedeny ve veterinárním 
osvědčení nebo v průkazu koně.

(3) Živočišné produkty pocházející od zvířat, kterým byly podány v souladu s 
ustanoveními této vyhlášky registrované veterinární léčivé přípravky obsahující 
látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem anebo beta 
agonisty, mohou být uváděny do oběhu k lidské spotřebě, pokud veterinární 
léčivé přípravky podané těmto zvířatům odpovídají požadavkům § 7 a pokudléčivé přípravky podané těmto zvířatům odpovídají požadavkům § 7 a pokud 
před poražením těchto zvířat byly dodrženy ochranné lhůty.
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  legálního ošetření přípravkem s obsahem 
zakázaných látek

Rozsah 
malý střední velký 

Do 1% ošetřených zvířat v chovu od 1% do 10% ošetřených zvířat v chovu nad 10% ošetřených zvířat v chovu 
2 5 10

 
Závažnost 

malá střední  velká 

x x ano 
0 0 10 

 

Trvalost 
ne ano 

 
x

 
anox ano

0 10 
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10/4 Jsou dodržována omezení s souvislosti s 
legálním použitím zakázaných látek?

166/1999 Sb §19

(3) Doplňkové látky a léčivé přípravky, které mají hormonální, 
thyreostatický nebo beta adrenergní účinek, nesmí být uváděny do 
oběhu a podávány zvířatům uvedeným v odstavci 1, s výjimkou případů 
t ý h ádě í á í ř d istanovených prováděcím právním předpisem.
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10/4 Jsou dodržována omezení s souvislosti s legálním g
použitím zakázaných látek?

291/2003 § 5

(1) V rámci léčebného ošetření je možno podávat
a) hospodářským zvířatům registrované veterinární léčivé přípravky 

obsahující testosteron a progesteron včetně derivátů těchto látek, 
které mohou být v organizmu v místě podání snadno hydrolyzovány 
na výchozí sloučeniny (vlastní léčivé látky). Tyto veterinární léčivé 
přípravky musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem2) na jejich uvádění do oběhu ….

b) koňovitým perorálně registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující allyltrenbolon anebo beta agonisty, a to v souladu s 
rozhodnutím o registracirozhodnutím o registraci

c) kravám při telení registrované veterinární léčivé přípravky obsahující 
beta agonisty a to injekčně za účelem vyvolání tokolýzy

45
beta agonisty, a to injekčně za účelem vyvolání tokolýzy



10/4 Jsou dodržována omezení s souvislosti s legálním g
použitím zakázaných látek?

Rozsah 
malý střední velký 

do 1%  zvířat v chovu, jichž se problém 
ýká

od 1% do 10% zvířat v chovu, jichž se problém týká nad 10%  zvířat v chovu, jichž se 
blé ýkátýká problém týká

1 3 5 
 

ZávažnostZávažnost
malá střední  velká 

neúplné vedení záznamů, záznamy 
nedostupné na místě 

aplikace přípravků zootechnikem v případě aplikace 
vyžadující veterináře (článek 4), nebo nedostatečná 

identifikace zvířat 

ošetření bez vědomí veterináře, nebo 
absence záznamů 

1 3 51 3 5
 

Trvalost 
ne ano 

x ano 
0 5 
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11. A cross compliance - požadavky kontrolované y
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
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11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 
látek a pesticidů?

NR 178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřeběb) nevhodnou k lidské spotřebě

Při posouzení  se berou v úvahu:
) b klé d í k žití t i tř bit l k ždé fá ia) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi

výroby, zpracování a distribuce a

b) informace poskytnuté spotřebiteli včetně informací na štítku nebob) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo
dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit
škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na
zdraví
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11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 
látek a reziduí pesticidů?

NR 178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin

Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se berou 
v úvahu

a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky
dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která ji konzumuje, ale
také na zdraví dalších generací

b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky

c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů jeli potravinac) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina       
pro tuto skupinu spotřebitelů určena
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11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 
látek a reziduí  pesticidů?

NR 178/2002 Článek 17 Povinnosti

1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech

fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, 

aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, 

které se týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.
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11/2 Je potravina prostá škůdců a  bez známek 
mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým 
okem?

NR 178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřeběb) nevhodnou k lidské spotřebě

Při posouzení  se berou v úvahu:
a) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázia) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi
výroby, zpracování a distribuce a

b) informace poskytnuté spotřebiteli včetně informací na štítku nebob) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo
dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit
škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na
zdraví.
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11/2 Je potravina prostá škůdců a a bez známek 
ik biál íh  k ž í či lí ě idit l é hý  mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým 

okem?

178/2002 Článek 17 Povinnosti

1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech

fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, 

aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, 

které se týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.
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11/3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými 11/3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými 
látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
ze dne 28. ledna 2002,kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin

178/2002 Článek 17 Povinnosti
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11/4 Je provozovatel potravinářského podniku 
h  id tifik t k ždéh  d d t l  i   schopen identifikovat každého dodavatele surovin a 

látek určených k přimísení do potravin?

Článek 18 Sledovatelnost

2. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí být
schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala potravinu, krmivo
hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku která je určena k přimísení dohospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k přimísení do
potraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá, že do nich bude
přimísena
za tímto účelem zavedou tito provozovatelé systémy a postupy, které
umožní, aby tyto informace byly na požádání poskytnuty příslušným
orgánům.orgánům.
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11/5 Je provozovatel potravinářského podniku 
schopen identifikovat každého odběratele svých 
produktů?

Článek 18 Sledovatelnost

3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků zavedou

systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, kterým byly

dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na požádání

příslušným orgánům
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11/6 Je zajištěno takové označení nebo identifikace 11/6 Je zajištěno takové označení nebo identifikace 
produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost ?

Článek 18 Sledovatelnost

4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být

uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem označeny

nebo identifikovány pomocí související dokumentace nebo souvisejících

údajů podle odpovídajících požadavků stanovených ve specifičtějších

předpisech s cílem umožnit jejich sledovatelnost
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11/7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o 
t  ž  jí  d k á  d d á t i  či i  b l  tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla 
bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný 
dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19, odst. 1 Stažení potraviny z trhu
Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá /má důvod se domnívat, 
že :

potravina, kterou dovezl, vyprodukoval,
zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na 
bezpečnost potravin, - neprodlené stažení dotyčné potraviny z trhu

pokud tato potravina již není pod přímou kontrolou tohoto provozovatele -
uvědomí  příslušné orgány. 
Pokud je pravděpodobné že se mohl dostat ke spotřebiteli- potřeba 
úči é ř é i f tř bit l dů d j h t ž í ří d ěúčinné a přesné informace spotřebitele o důvodu jeho stažení, případně 
převzetí již dodaných produkty spotřebitelů, případně další opatření
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11/7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o 
t  ž  jí  d k á  d d á t i  či i  b l  tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla 
bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný 
dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19, odst. 2

Provozovatel potravinářského podniku odpovědný za maloobchodní 
nebo distribuční činnost, která nemá vliv na balení, označování, 
bezpečnost nebo neporušenost potraviny, zahájí v mezích své 
činnosti postupy, jimiž se z trhu stahují výrobky nesplňující 
požadavky na bezpečnost potravin, a přispívá k bezpečnosti 

t i tí ž ř dá ý é i f b t é k l d á ípotraviny tím, že předá významné informace nezbytné ke sledování 
potraviny, přičemž spolupracuje na opatřeních producentů, 
zpracovatelů, výrobců nebo příslušných orgánů
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11/7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o 
tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla 
bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný 
dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19, odst. 3
Provozovatel potravinářského podniku 
neprodleně uvědomí
příslušné orgány, pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že 
potravina, kterou uvedl na trh, může být škodlivá pro lidské zdraví.

Provozovatel uvědomí příslušné orgány o opatřeních, která přijal
s cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele a nebrání žádnés cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele, a nebrání žádné
osobě ani žádnou osobu neodrazuje od toho, aby v souladu
s vnitrostátními právními předpisy a právní praxí spolupracovala
s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému s potravinou nebo 
toto riziko zmenšit či vyloučit.
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11. B cross compliance - požadavky kontrolované 11. B cross compliance požadavky kontrolované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským
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11 /8 J  k i  d bí á  j   ů  kt é j  11 /8 Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou 
řádně registrovány?    

NR 178/2002 článek 15, odst. 4 Požadavky na bezpečnost potravin
4. Krmivo, které je v souladu se zvláštními předpisy Společenství
upravujícími bezpečnost krmiv se považuje za bezpečné z hledisekupravujícími bezpečnost krmiv, se považuje za bezpečné z hledisek,
na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství

NR 178/2002 článek 17 odst 1 PovinnostiNR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby 
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se p y p y p y p p ,
týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků

NR 183/2005 článek 5 Zvláštní povinnosti
6. Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci čerpají a užívají krmivo 
pouze z provozoven, které jsou registrovány nebo schváleny v souladu s 
tímto nařízením
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11 /8 J  k i  d bí á  j   ů  kt é j  11 /8 Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou 
řádně registrovány? – návrh hodnotící tabulky   
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11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů 
a dalších nebezpečných a zakázaných látek  medikovaných krmiv  a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, 
doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci 
zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou 
udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?

NR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby ý y, p j p , , y
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají 
jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků
NR 183/2005 článek 5 Zvláštní povinnostiNR 183/2005 článek 5 Zvláštní povinnosti

a) doprava, skladování a manipulace s primárními produkty v 
í tě d kmístě produkce;

b) přepravní operace pro dodávku primárních produktů z místa    
produkce do provozu

) í há í k i ýh d í ž d k ý h l t í hc) míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních   
hospodářství bez použití doplňkových látek nebo premixů
doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek k silážování 
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11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 
látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, 
medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv……

KRMENÍ
1. Skladování
Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných
produktů zakázaných jako krmivo. Skladovací prostory a kontejnery 
musí být udržovány čisté a suché a v případě potřeby musí být přijata ý y p p p y ý p j
vhodná opatření k hubení škůdců. Skladovací prostory a kontejnery 
musí být pravidelně čištěny, aby se předešlo nežádoucí křížové 
kontaminaci.
Osivo musí být řádně skladováno tak, aby nebylo přístupné 
zvířatům.
Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různéMedikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různé 
kategorie nebo druhy zvířat musí být skladováno tak, aby se snížilo 
riziko, že bude zkrmeno zvířaty, kterým není určeno.
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11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 
látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, 
medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv……

2. Rozvoz
Systém rozvozu krmiva v hospodářství musí zajišťovat, aby bylo 
správné krmivo odesláno do správného místa určenísprávné krmivo odesláno do správného místa určení. 

Při rozvozu a krmení musí být s krmivem zacházeno tak, aby se zajistilo, 
že nedojde ke kontaminaciže nedojde ke kontaminaci
z kontaminovaných skladovacích prostor a vybavení. 

S nemedikovanýmiS nemedikovanými
krmivy musí být manipulováno odděleně od krmiv medikovaných, 

aby se předešlo kontaminaci. Dopravní prostředky a krmné zařízení y p p p y
hospodářství musí být čištěny v pravidelných intervalech, zejména 
pokud se používají k dodávkám a rozvozu medikovaného krmiva.
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11 /9 návrh hodnotící tabulky
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

NR 178/2002 článek 18 Sledovatelnost

1 Ve všech fázích výroby zpracování a distribuce je nutné1. Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce je nutné 
zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci 
potravin a jakékoli jiné látky, která je určena k přimísení do 
potraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá že do nich budepotraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá, že do nich bude 
přimísena

2 Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí2. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí 
být schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala 
potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která 
je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž seje určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž se 
předpokládá, že do nich bude přimísena. Za tímto účelem zavedou 
tito provozovatelé systémy a postupy, které umožní, aby tyto 
informace byly na požádání poskytnuty příslušnýmy y p p y y p ý
orgánům. 67



11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 
zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, 
kterým byly dodány jejich výrobky Tyto informace poskytnou nakterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na 
požádání příslušným orgánům

4 Potraviny nebo krmivo které jsou uváděny nebo mohou být4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být
uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem  
označeny nebo identifikovány pomocí související dokumentace 
nebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavkůnebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavků   
stanovených ve specifičtějších předpisech s cílem umožnit jejich  
sledovatelnost

5. Předpisy pro uplatňování požadavků tohoto článku pro jednotlivá
odvětví mohou být přijaty postupem podle čl. 58 odst. 2.
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 
zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, 
kterým byly dodány jejich výrobky Tyto informace poskytnou nakterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na 
požádání příslušným orgánům

4 Potraviny nebo krmivo které jsou uváděny nebo mohou být4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být
uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem  
označeny nebo identifikovány pomocí související dokumentace 
nebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavkůnebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavků   
stanovených ve specifičtějších předpisech s cílem umožnit jejich  
sledovatelnost

5. Předpisy pro uplatňování požadavků tohoto článku pro jednotlivá
odvětví mohou být přijaty postupem podle čl. 58 odst. 2.
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

NR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby ý y, p j p , , y
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají 
jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků

NR 178/2002 Článek 5 Obecné cíle
1. Potravinové právo sleduje jeden nebo více obecných cílů vysoké
úrovně ochrany lidského života a zdraví a ochrany zájmů spotřebitelů, 
č t ě ti éh j d á í b h d t i i ří dě hl dň jvčetně poctivého jednání v obchodu s potravinami, a popřípadě zohledňuje 

ochranu zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin
a ochranu životního prostředí
PŘÍLOHA I ČÁST A Požadavky na krmivářské podniky na úrovni prvovýroby y p y p ý y
krmiv podle čl. 5, odst. 1
e) zdroji a množství každého příjmu krmiva a místu určení a 
množství každého výdeje krmiva.
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?
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11 /11 Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na 
ochranu rostlin  biocidních produktů  geneticky ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky 
modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz 
vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?

NR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
NR 178/2002 Článek 5 Obecné cíle
4 V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou4. V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou 

odpovídající opatření, zejména:

g) k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcíchg) k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcích
odebraných z primárních produktů či na jiných vzorcích, které jsou
významné z hlediska bezpečnosti krmiv

II. Vedení záznamů
2. Provozovatelé krmivářských podniků musí zejména vést záznamy o:
a) každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidů;) p p p ;
b) použití geneticky modifikovaného osiva;
NR 178/2002 Článek 20
Odpovědnost za krmivo: provozovatelé krmivářských podnikůOdpovědnost za krmivo: provozovatelé krmivářských podniků
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11 /11 Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na 
ochran  rostlin  biocidních prod ktů  genetick  modifiko aného ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného 
osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených 
na bezpečnost krmiva?

Soulad s MLR
1. Produkty zahrnuté v příloze I nesmějí obsahovat od doby svého
uvedení na trh jako potraviny nebo krmiva anebo od doby předloženíuvedení na trh jako potraviny nebo krmiva anebo od doby předložení
zvířatům ke krmení žádná rezidua pesticidů 

převyšujícíp y j

a) MLR pro tyto produkty stanovené v přílohách II a III;
b) 0,01 mg/kg pro ty produkty, pro které není v přílohách II nebo III
stanoven žádný zvláštní MLR, 
nebo pro účinné látky neuvedené
v příloze IV, jestliže nejsou stanoveny odlišné standardní hodnoty
pro účinnou látku, přičemž se vezmou v úvahu obvyklé dostupné
analytické metody. 
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11 /11 návrh hodnotící tabulky
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12 /1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských 

Č

12 /1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských 
zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy tyto bílkoviny 
obsahujícími?

NR 999/2001 Článek 7 Zakázaná krmiva

1. Zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno.
2 Zák dl d t 1 šiř j ěž ji á íř t ž2. Zákaz podle odstavce 1 se rozšiřuje rovněž na jiná zvířata než

přežvýkavce, a pokud jde o krmení těchto zvířat, omezuje se na
produkty živočišného původu podle přílohy IV.

PŘÍLOHA  IV  KRMIVA  - Rozšíření zákazu podle čl. 7 odst. 1

Zákaz podle čl. 7 odst. 1 se rozšiřuje na krmeníp j
a) farmových zvířat, s výjimkou masožravých kožešinových zvířat, těmito
látkami:zpracovanými živočišnými bílkovinami, želatinou pocházející z 
přežvýkavců, krevními produkty, hydrolyzovanými bílkovinami, difosforečnanem
á tý t if f č á tý ži čiš éhvápenatým a trifosforečnanem vápenatým živočišného

původu („difosforečnan vápenatý a trifosforečnan vápenatý“),
vi) krmivy obsahujícími bílkoviny uvedené v podbodech i) až v);
b) přežvýkavců živočišnými bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto ) p ý ý y j y
bílkoviny. 75



12 /2 Dodržuje provozovatel podmínky odděleného 
skladování živočišných bílkovin a krmiv tyto bílkoviny 
obsahujících?

NR 999/2001 Článek 7 Zakázaná krmiva

1 Zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno1. Zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno
2. Zákaz podle odstavce 1 se rozšiřuje rovněž na jiná zvířata než

přežvýkavce, a pokud jde o krmení těchto zvířat, omezuje se na
produkty živočišného původu podle přílohy IV.

PŘÍLOHA  IV  KRMIVA  - Rozšíření zákazu podle čl. 7 odst. 1
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11. C cross compliance - požadavky kontrolované y
Státní veterinární správou
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11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za

a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřeběb) nevhodnou k lidské spotřebě

3. Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se
berou v úvahu

a) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi
výroby, zpracování a distribuce a
b) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebob) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo
dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit
škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na
d ízdraví. 78



11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin
4. Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se
berou v úvahu
a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé 

účinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která jiúčinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která ji 
konzumuje, ale také na zdraví dalších generací;

b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky
c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů jeli potravinac) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina
pro tuto skupinu spotřebitelů určena.
5. Při rozhodování o tom, zda potravina není vhodná k lidské
spotřebě, se bere v úvahu skutečnost, zda není potravina s ohledem
na své zamýšlené použití nepřijatelná pro lidskou spotřebu z důvodu
kontaminace cizorodými nebo jinými látkami nebo z důvoduhniloby,kontaminace cizorodými nebo jinými látkami nebo z důvoduhniloby,
kažení nebo rozkladu. 79



11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin
6. Pokud je nebezpečná potravina součástí dávky, šarže nebo 
á ilk i ř ý h d j é k i b d íd jí í hzásilky potravin zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících 

stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potraviny v dané 
dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné, pokud důkladné 
š tř í káž ž i t jí důk t ž b t k dá kšetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že zbytek dávky, 
šarže nebo zásilky není
bezpečný

7. Potravina, která je v souladu se zvláštními předpisy Společenství
upravujícími bezpečnost potravin, se považuje za bezpečnou z 
hledisek, na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství.
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11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin

8 Sk č ž i lň j d í k láš í h ř d i ů8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky zvláštních předpisů
použitelných pro tuto potravinu, nebrání příslušným orgánům přijímat
vhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu stažení

t h k d i t jí dů d d ř í ž d t tz trhu, pokud existují důvody pro podezření, že navzdory tomuto
souladu není potravina bezpečná.

9 Neexistují li žádné zvláštní předpisy Společenství považuje se9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se
potravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normami 
vnitrostátního potravinového práva členského státu, na jehož území je
uvedena na trh pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňoványuvedena na trh, pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňovány,
aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
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11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin

8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky zvláštních předpisů
použitelných pro tuto potravinu, nebrání příslušným orgánům přijímat
vhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu staženívhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu stažení
z trhu, pokud existují důvody pro podezření, že navzdory tomuto
souladu není potravina bezpečná.

9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se
potravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normamipotravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normami 
vnitrostátního potravinového práva členského státu, na jehož území je
uvedena na trh, pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňovány,
aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy a zejména její články 28 a 30aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
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Kontrolované požadavky 11/13 až 11/15 NR 178/2002  Kontrolované požadavky 11/13 až 11/15 – NR 178/2002. 
článek 14 

11 /13
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta p j , ý y
u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 
96/23/EHS nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad 
stanovený maximální reziduální limit?

11 /14
Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární 
správy v době kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný správy v době kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný 
status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně 
prostého brucelózy ovcí a koz

11 /15
Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární 
správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný 
t t  h dář t í úř d ě téh  t b k ló  k t ?status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?
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11 /14 návrh hodnotící tabulky
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11 /15 návrh hodnotící tabulky
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Kontrolované požadavky 11/16 až 11/18 – NR 178/2002. 
článek 14  a článek 17, odst 1

11 /16
Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která 
ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?

11 /17
Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se 
vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho 
jakosti?

11 /18
Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní 
nezávadnost nebo jakost?

Člá k 17 P i tiČlánek 17 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech 
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby 
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva které sepotraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se 
týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.
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11 /17 návrh hodnotící tabulky
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11 /18 návrh hodnotící tabulky
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12 /3
Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt TSE, a to 
neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?

NR 999/2001Kontrola a eradikace TSE Článek 11: Oznámení

Aniž je dotčena směrnice 82/894/EHS (1), zajistí členské státy, aby
všechna zvířata podezřelá z infekce TSE byla ihned oznámena 
příslušnému orgánu (pozn. V případě ČR se jedná o Státnípříslušnému orgánu (pozn. V případě ČR se jedná o Státní 
veterinární správu) 
Členské státy pravidelně informují sebe navzájem a Komisi
o oznámených případech TSEo oznámených případech TSE.
(Příslušný orgán neprodleně přijme opatření podle článku 12 tohoto
nařízení společně se všemi ostatními nezbytnými opatřeními.
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12 /4
Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce 
TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy 
výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření 
provedené příslušnou krajskou veterinární správu?

NR 999/2001Článek 12 Opatření při podezření na TSE

1. Zvířata podezřelá z infekce TSE jsou buď úředně omezena
v pohybu do doby, než jsou známy výsledky klinických
a epizootologických vyšetření která provádějí příslušné orgány neboa epizootologických vyšetření, která provádějí příslušné orgány, nebo
za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření.
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12 /5
Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce 
TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro 
laboratorní vyšetření?

NR 999/2001Článek 12 Opatření při podezření na TSE

2. Rozhodne-li příslušný orgán, že nelze vyloučit možnost infekce
TSE, je zvíře, je-li ještě naživu, usmrceno; jeho mozek a 
všechny ostatní tkáně, které určí příslušný orgán, se odstraní avšechny ostatní tkáně, které určí příslušný orgán, se odstraní a 
pošlou úředně schválené laboratoři, národní referenční 
laboratoři podle čl. 19 odst. 1 nebo referenční laboratoři 
Společenství podle čl. 19 odst. 2 na vyšetření pomocí testovacích p p y p
metod podle článku 20.
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12 /5
Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce 
TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro 
laboratorní vyšetření?
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12 /6
B l  š h  čá ti těl  íř t  d ř léh   i f k  TSE Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE 
ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo 
odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 ?

NR 999/2001 Článek 12 Opatření při podezření na TSE

3. Všechny části těla zvířete podezřelého z infekce se buď   
ponechávají pod úředním dohledem do doby než jeponechávají pod úředním dohledem do doby, než je  
stanovena  negativní diagnóza,nebo se zlikvidují v souladu s 
nařízením (ES) č.  1774/2002.
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12 /7
Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE  Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, 
které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením 
(ES) č. 1774/2002?

NR 999/2001Článek 13 Opatření při potvrzení výskytu TSE

1. Je-li úředně potvrzen výskyt TSE, je třeba co nejdříve přijmout
tato opatření:

a) všechny části těla zvířete se zlikvidují v souladu s nařízením 
(ES) č. 1774/2002, kromě materiálu ponechaného pro účely 
záznamů v souladu s přílohou III kapitolou B tohoto nařízení;záznamů v souladu s přílohou III kapitolou B tohoto nařízení;
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12 /8
Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich  která byla Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla 
identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně 
odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002?

NR 999/2001Článek 13, odst. 1 Opatření při potvrzení výskytu TSE

c) všechna ohrožená zvířata a produkty z nich podle přílohy VII 
bodu 2 tohoto nařízení, která byla identifikována šetřením podle 
písmene b) tohoto odstavce se usmrtí a zlikvidují v souladu spísmene b) tohoto odstavce, se usmrtí a zlikvidují v souladu s 
nařízením (ES) č. 1774/2002.

103



12 /8 návrh hodnotící tabulky

104



12 /9
Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty y p p y
živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, 
na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom 
na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?

NR 999/2001Článek 13 Opatření při potvrzení výskytu TSE

2. Do provedení opatření podle odst. 1 písm. b) a c) je hospodářství,
ve kterém bylo zvíře přítomno při potvrzení výskytu TSE, pod 
úředním dohledem a veškerý pohyb zvířat vnímavých k TSE a 
produktů živočišného původu, které z nich byly získány, z 
hospodářství nebo do něj je podmíněn schválením příslušného 
orgánu, aby bylo umožněno rychlé vysledování a identifikace 
dotyčných zvířat a produktů živočišného
původu. Existují-li doklady, že hospodářství, kde bylo postižené 
zvíře přítomno při potvrzení TSE, pravděpodobně není 
hospodářstvím, kde bylo zvíře infikováno TSE, může příslušný orgán 
rozhodnout, že pod úředním dohledem budou obě hospodářství 
nebo pouze hospodářství, kde bylo zvíře infikováno.
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12 /10
J  ádě   t h k t  i  iti íh  íř t  k h t  Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty 
vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka 
doprovázena příslušným veterinárním osvědčením? 

NR 999/2001 Článek 15 Živá zvířata, jejich sperma, embrya a 
vajíčka

1. Uvádění na trh nebo případně vývoz skotu, ovcí nebo koz a jejich
spermatu, embryí a vajíček podléhá podmínkám podle přílohy VIII nebo
v případě dovozu podmínkám podle přílohy IX Živá zvířata a jejichv případě dovozu podmínkám podle přílohy IX. Živá zvířata a jejich
embrya a vajíčka jsou doprovázena příslušným veterinárním 
osvědčením podle předpisů Společenství v souladu s článkem 17 nebo 
v případě dovozu článkem 18.v případě dovozu článkem 18.

2. Uvádění na trh první generace potomstva, spermatu, embryí
a vajíček zvířat, která jsou podezřelá z TSE nebo u kterých je TSEj , j p ý j
prokázána, podléhá podmínkám podle přílohy VIII kapitoly B.

3. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 3 může být působnost
odstavců 1 a 2 rozšířena na jiné druhy zvířat 4 Prováděcí pravidla k tomuto článku mohouodstavců 1 a 2 rozšířena na jiné druhy zvířat.4. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou 
být přijata v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. 107
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12 /11
J  ádě   t h  h jí í  t  j ji h Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich 
embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním 
osvědčením?

NR 999/2001 Článek 15 Živá zvířata, jejich sperma, embrya a 
vajíčka

1. Uvádění na trh nebo případně vývoz skotu, ovcí nebo koz a jejich
spermatu, embryí a vajíček podléhá podmínkám podle přílohy VIII nebo
v případě dovozu podmínkám podle přílohy IX. Živá zvířata a jejich
embrya a vajíčka jsou doprovázena příslušným veterinárním 
osvědčením podle předpisů Společenství v souladu s článkem 17 nebo 
v případě dovozu článkem 18.

2. Uvádění na trh první generace potomstva, spermatu, embryí
a vajíček zvířat, která jsou podezřelá z TSE nebo u kterých je TSE
prokázána podléhá podmínkám podle přílohy VIII kapitoly Bprokázána, podléhá podmínkám podle přílohy VIII kapitoly B.

3. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 3 může být působnost
odstavců 1 a 2 rozšířena na jiné druhy zvířat.4. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou 
bý řij l d d ý čl 24 d 2být přijata v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. 109
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13/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt 
slintavky a kulhavky  a to neprodleně při závažném slintavky a kulhavky, a to neprodleně při závažném 
podezření nebo pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění 
krajské veterinární správy?

14/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt 
následujících nákaz, a to neprodleně při závažném podezření nebo 
pozitivním zjištění: 
1. vezikulární stomatitida, 2. vezikulární choroba prasat, 3. mor 

ý ř ž ý ů á ískotu, 4. mor malých přežvýkavců, 5. nodulární dermatitida skotu, 
6. horečka údolí Rift, 7. katarální horečka ovcí, 8. neštovice ovcí 
a koz, 9. africký mor prasat, 10. enzootická hemoragická choroba 
j l itý h b ji til ěd ě í k j ké t i á í á ?jelenovitých nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy?

15/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt katarální 15/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt katarální 
horečky ovcí, a to neprodleně při závažném podezření nebo 
pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění krajské veterinární 
správy?

111
p y



13/1 a 14/1 a 15/1

166/1999 § 11
(1) Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, 
svodu a prodeji zvířat jakož i další osoby které přicházejí dosvodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do 
styku se zvířaty, živočišnými produkty nebo jejich vzorky a které 
vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou 
rozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskyturozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskytu 
nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, 
jsou povinni neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu 
nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření.nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření.

112



13/1 návrh hodnotící tabulky

113



14/1 návrh hodnotící tabulky

114
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

PŘÍLOHA I : PRVOVÝROBA
Část :  Obecné hygienické předpisy pro prvovýrobu a související 
postupypostupy

a) přeprava, skladování produktů prvovýroby a manipulace s 
nimi v místě výroby za předpokladu, že tyto činnosti podstatněnimi v místě výroby za předpokladu, že tyto činnosti podstatně   
nemění  jejich povahu

b) přeprava živých zvířat, pokud je to nezbytné pro dosažení ) p p ý , p j y p
cílů tohoto nařízení 

c) v případě produktů rostlinného původu, produktů rybolovu) y
a zvěřiny přeprava produktů prvovýroby, jejichž povaha 
nebyla podstatně změněna, z místa výroby do provozu.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

PŘÍLOHA I : PRVOVÝROBA: II. Hygienické předpisy

2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné míry2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné míry
zajistit, aby byly produkty prvovýroby chráněny před kontaminací
(vzhledem k pozdějšímu zpracování)

3 Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2 musí3. Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2, musí 
provozovatelé potravinářských podniků dodržovat příslušné právní 
předpisy  Společenství a vnitrostátní právní předpisy týkající se omezování 
rizik v prvovýrobě a souvisejících postupech, včetně

a) opatření pro zabránění kontaminaci z ovzduší, půdy, vody, krmiv,
hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků na ochranu
rostlin a biocidů a kontaminaci ze skladování odpadů, manipulace
s nimi a jejich odstraňování

b) opatření týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
a zdraví rostlin, která mají dopad na lidské zdraví, včetně programů
pro monitorování a kontrolu zoonóz a původců zoonóz. 117



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

4. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří chovají, sbírají 
nebo loví zvířata nebo vyrábějí živočišné produkty prvovýroby, 
musí podle potřeby přijmout vhodná opatření k tomu, aby

a) udržovali v čistotě zařízení používaná v souvislosti s prvovýrobou
a souvisejícími postupy, včetně zařízení používaných ke skladování
krmiva a manipulace s ním, a je-li to nezbytné, po vyčištění jep , j y , p y j
vhodným způsobem dezinfikovali

b) udržovali v čistotě vybavení, kontejnery, přepravní klece, vozidla
l idl j li t b t é čiště í j h d ý ů ba plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným způsobem

dezinfikovali;

c) v nejvyšší možné míře zajistili čistotu zvířat odeslaných nac) v nejvyšší možné míře zajistili čistotu zvířat odeslaných na 
porážku,
a je-li to nezbytné, čistotu hospodářských zvířat

d) ží li it b či t d j li t b t é k id) používali pitnou nebo čistou vodu, je-li to nezbytné k prevenci 
kontaminace; 118



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

e) zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s potravinami
a jejich proškolení pokud jde o zdravotní rizikaa jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika

f) v nejvyšší možné míře zabránili kontaminaci způsobené zvířaty
a škůdci

g) skladovali odpady a nebezpečné látky a manipulovali s nimi tak, abyg) p y p y p , y
nedošlo ke kontaminaci

h) zabránili zavlečení a rozšíření nakažlivých chorob přenosných nah) zabránili zavlečení a rozšíření nakažlivých chorob přenosných na
člověka prostřednictvím potravin, včetně přijetí předběžných opatření
při zavádění nových zvířat a hlášení podezření na propuknutí takové
choroby příslušnému orgánu 119



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

i) přihlédli k výsledkům příslušných analýz vzorků odebraných u 
zvířat nebo jiných vzorků které jsou důležité pro lidské zdraví; azvířat nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro lidské zdraví; a

j) používali přísady do krmiv a veterinární léčivé přípravky správně, 
jak to vyžadují příslušné právní předpisyjak to vyžadují příslušné právní předpisy.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

5. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo   
sklízejí rostlinné produkty, musí podle potřeby přijmout vhodná   
opatření k tomu, aby

a) udržovali v čistotě zařízení, vybavení, kontejnery, přepravní bedny,
vozidla a plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným
způsobem dezinfikovali

b) zajistili, je-li to nezbytné, hygienickou výrobu, přepravu a   
kl d á í tli ý h d ktů j ji h či t tskladování  rostlinných produktů a jejich čistotu

c) používali pitnou nebo čistou vodu, je-li to nezbytné k prevenci      
kontaminacekontaminace

d) zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s          
potravinami a jejich proškolení pokud jde o zdravotní rizikapotravinami a jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

e) v nejvyšší možné míře zabránili kontaminaci způsobené zvířaty a 
škůdci

f) skladovali odpady a nebezpečné látky a manipulovali s nimi     
tak aby nedošlo ke kontaminacitak,  aby nedošlo ke kontaminaci

g) přihlédli k výsledkům příslušných analýz vzorků odebraných      
z rostlin nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro lidské   
zdraví

h) používali přípravky na ochranu rostlin a biocidy správně, jak    
to vyžadují příslušné právní předpisy
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Pokyny pro správnou hygienickou praxi- informace o 

á í k t i říkl d k t i těžký i komezování kontaminace například mykotoxiny, těžkými kovy a     
radioaktivními látkami

použití vody, organických odpadů a hnojiv

správném a vhodném použití přípravků na ochranu rostlin asprávném a vhodném použití přípravků na ochranu rostlin a  
jejich  sledovatelnosti

správném a vhodném použití veterinárních léčivých přípravků a  
přísad do krmiv a o jejich sledovatelnosti
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Pokyny pro správnou hygienickou praxi informace o 

ří ě kl d á í žití l d t l ti k ipřípravě, skladování, použití a sledovatelnosti krmiv

řádném odstraňování uhynulých zvířat, odpadů a podestýlky

tř í h h ř d l č í k žli ý h h bopatřeních pro ochranu před zavlečením nakažlivých chorob 
přenosných na člověka 

postupech, praxi a metodách pro zajištění hygienického p p p p j yg
způsobu výroby potravin, manipulace s nimi, jejich balení, 
skladování a přepravy, včetně účinného čištění a regulace 
škůdců

opatřeních týkajících se čistoty zvířat určených k porážce a  
hospodářských zvířat

opatřeních týkajících se vedení záznamů.opatřeních týkajících se vedení záznamů.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. 
dubna 2004 o hygieně potravin

II. Hygienické předpisy

2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné 

míry zajistit aby byly produkty prvovýroby chráněny předmíry zajistit, aby byly produkty prvovýroby chráněny před 

kontaminací s přihlédnutím k jejich pozdějšímu zpracování.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. 
dubna 2004 o hygieně potravin

II. Hygienické předpisy

3. Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2, musí 
t lé t i ář ký h d iků d d ž t ří l š éprovozovatelé potravinářských podniků dodržovat příslušné 

právní předpisy Společenství a vnitrostátní právní předpisy 
týkající se omezování rizik v prvovýrobě a souvisejících 
postupech včetněpostupech, včetně

a) opatření pro zabránění kontaminaci z ovzduší, půdy, vody, 
krmiv, hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků nakrmiv, hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků na 
ochranu rostlin a biocidů a kontaminaci ze skladování odpadů, 
manipulace s nimi a jejich odstraňování

b) opatření týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a zdraví rostlin, která mají dopad na lidské zdraví, včetně 
programů pro monitorování a kontrolu zoonóz a původců zoonóz.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 p p y ( )
ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv 

PŘÍLOHA III SPRÁVNÉ POSTUPY KRMENÍ ZVÍŘAT
CHOV NA PASTVINÁCH

spásání pastvin a polí musí být řízeno tak, aby byla 
minimalizována kontaminace potravin živočišného původu v 
důsledku fyzikálních, biologických nebo chemických riziky , g ý ý

v případě potřeby se dodržuje přiměřená doba odpočinku, než 
se hospodářským zvířatům umožní spásání pastvin a polí a 
zbytků po sklizni, a odpočinek mezi střídáním pastvy, aby se 
minimalizovala biologická křížová kontaminace hnojem v 
případě, že tento potenciální problém existuje, a aby se zajistilo, 
že budou dodrženy doby nepoužívání zemědělských 
chemických přípravků.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 p p y ( )
ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv 

Požadavky na vybavení pro ustájení a krmení
jednotka živočišné výroby musí být navržena tak, aby bylo možné ji 
přiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné vybavenípřiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné vybavení 
zařízení musí být čištěny pečlivě a pravidelně, aby se předešlo 
hromadění rizik. Chemikálie používané k čištění a dezinfekci musí 
být používány v souladu s návodem a skladovány odděleně od ý p y y
krmiva a prostor pro krmení.
musí být zaveden systém pro potírání škůdců, aby bylo zamezeno 
přístupu škůdců do jednotky živočišné výroby v zájmu minimalizace p p j y ý y j
možnosti kontaminace krmiva a podestýlky nebo zvířat.
budovy a krmné vybavení musí být udržovány v čistotě. Musí být 
zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje,zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje, 
odpadního materiálu a ostatních možných zdrojů kontaminace 
krmiva.
krmivo a podestýlka používané v živočišné výrobě musí býtkrmivo a podestýlka používané v živočišné výrobě musí být 
často vyměňovány a nesmí zplesnivět. 128



Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

12/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

168/2010 Sb. 
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověkana člověka

464/2009 Sb.
vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

150/2010 Sb. 
zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

112/2010 Sb. 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření
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Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

111/2010 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastechp y p p ý ý
s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

87/2010 Sb. 
N ří í lád t í ěkt ý h d í k k t á í l tbNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na 
krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

86/2010 Sb. 86/2010 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým 
podporám

490/2009 Sb. 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví požadavky na akreditaci a

130
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a 
dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh



Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

480/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím 
nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
ěkt ý h dněkterých podpor

78/2010 Sb.
Nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č 79/2007 Sb o podmínkáchNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření

58/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách 
pěstování geneticky modifikované odrůdy

28/2010 Sb  28/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
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Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

14/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku 
na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů 

479/2009 Sb.

p p ý j
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor

478/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na 
ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích 
ří í hzařízeních
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Základní požadavky welfare hospodářských zvířat §1a,odst.1

Stáje musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, 

technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, 

t l t l ti í lhk t d h k t l ů ětl íteplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a 

hlučnost byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé.
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Základní požadavky welfare hospodářských zvířat §1b,písm.2

umožnit denní kontrolu zdravotního stavu kondice a pohodyumožnit denní kontrolu zdravotního stavu, kondice a pohody 
hospodářských zvířat

umožnit denní kontrolu stavu technického a technologickéhoumožnit denní kontrolu stavu technického a technologického     
zařízení

zabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vnik-nutí jinýchzabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vnik nutí jiných     
zvířat

umožnit mechanickou očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, ,

134



464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Základní požadavky welfare hospodářských zvířat §1b,písm.2

ž it t i á í š tř í š tř í dá í lát k íř tůumožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a   
odběr vzorků

ž č ě í ě é ář á ířumožnit vyčlenění odděleného prostoru pro hospodářská zvířata   
vyžadující mimořádnou péči, zvířata poraněná, nemocná nebo      
podezřelá z nákazyp y

umožnit bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s   
chovem zvířat a údržbou zařízeníchovem zvířat a údržbou zařízení
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Požadavky na podlahy v ustájení §1b,písm.4

musí odpovídat hmotnosti hospodářských zvířat

musí v místech ustájení snižovat na minimum rizika uklouznutí amusí v místech ustájení snižovat na minimum rizika uklouznutí a 
nesmí vyvolávat u hospodářských zvířat zranění, když se s nimi 
hospodářská zvířata dostanou do kontaktu2b),

roštové musí mít roštnice s odpovídající pevnou nášlapnou 
plochou a šířkou štěrbin podle druhu, věkové kategorie a 
hmotnosti zvířat, šířka štěrbin musí zabraňovat vsunutí končetiny , y
hospodářského zvířete, hrany roštnic musí být neostré, bez 
odštěpů s minimálním převýšením roštnic.
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Požadavky na rampy, lávky, můstky atd. v ustájení §1b,písm.5

protiskluzovou úprava povrchu + bočním hrazením

výškové nerovnosti nesmí přesáhnout 0,2 m a šířka mezer v 
podlaze nebo mezi dvěma podlahami musí zabránit vsunutí 
končetiny hospodářského zvířete 

rampy, lávky a můstky nesmějí být pro prasata, telata a koně 
t ější ž úh l 20° tj 36 4 % k h i tál í i ěstrmější než úhel 20°, tj. 36,4 % k horizontální rovině

pro ovce a skot vyjma telata než úhel 26° 34', tj. 50 % k 
horizontální rovině pokud je sklon strmější než 10° tj 17 6 % khorizontální rovině. pokud je sklon strmější než 10°, tj. 17,6 % k 
horizontální rovině, rampy, lávky a můstky musí být 
konstruovány tak, aby zvířata mohla bez rizika nebo potíží vyjít 
nahoru či sejít dolů
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Požadavky na materiál používaný k výrobě ustájení , atd. v ustájení 
§1b písm 6§1b,písm.6

nesmí být  škodlivý pro zvířata a musí být vhodné pro důkladné 
čistění a dezinfekcičistění a dezinfekci. 

ustájení a instalace pro zajištění bezpečnosti hospodářských zvířat 
musí být konstruovány a udržovány tak, aby neměly ostré okraje či 
hrany nebo výčnělky, jež by mohly zvířata zranit.
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: skot (§2)

welfare telat u zákazu individuálního ustájení telat se doplňujewelfare telat, u zákazu individuálního ustájení telat se doplňuje 
vyjímka pokud jsou telata chována se svými matkami z důvodu 
kojení, další ustanovení se týkají výživy telat

Změny, doplnění v ustanoveních: prasata (§3)

doplněna ustanovení týkající se výběhových chovů, doplněna a p ý j ý ý p
změněna ustanovení týkající se welfare prasnic a prasniček, 
welfare selat
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: ovce a kozy (§4)
zrušuje se zákaz používání pletiva k ohrazení pozemků, kde 
ovce rodí

extenzivní podmínky chovu v případě příznivé ho počasí- provedení 
zevrubné kontroly zvířat a zařízení pro chov zvířat nejméně jedenkrát 
týdně.  musí se provádět častěji, je-li pohoda ovcí nebo koz ohrožena 
(porody, po ostříhání nebo koupeli, v době zvýšeného nebezpečí 
napadení mouchami nebo predátory , významných změny v 
ří í h b ji ý h d í křízení chovu nebo jiných podmínek

biologická potřeba vody je u ovcí a koz kryta každodenně – podávání 
vody v dostatečném množství a náležité kvalitě nebo je jimvody v dostatečném množství a náležité kvalitě, nebo je jim 
podáváno krmivo s dostatečným obsahem vody. Možná je i 
kombinace obou způsobů. Pouze krmivo s dostatečným 
množstvím vody nelze podávat u ovcí a koz v laktaci
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: § 6 Minimální standardy pro 
ochranu kachen, hus a krůt

prohlídek hejna nebo skupiny kachen, hus nebo krůt nesmí docházet ke 
b t č é hl k b š í Při lk é hlíd h j b k izbytečnému hluku nebo rušení. Při celkové prohlídce hejna nebo skupiny 

kachen, hus nebo krůt se zvláštní pozornost musí věnovat tělesné 
kondici/chování/dýchání/stavu opeření/očí/kůže/zobáku/končetin/běháků 
/drápů, přítomnosti vnějších parazitů, kvalitě trusu, spotřebě potravy a 

d ří ů tkůvody a přírůstkům.

podlaha o dostatečné ploše k odpočívání všech zvířat současně , suchá 
drolivá podestýlka. 

krmné a napájecí zařízení musí být navrženo, zkonstruováno, umístěno, 
obsluhováno a udržováno s max. prevencí kontaminace krmiva a vody, s 
dostatečným přístupem zvířat, optimální kvalita vodyý y
pokud je volného výběhu musí být s přístřeškem pro všechna zvířata

snášková hnízda pro kachny a plochy pro odpočinek pro kachny a husy 
nesmí být tak vysoko nad podlahou, snášková hnízda pro husy musí být 
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: § 6 Minimální standardy pro 
ochranu kachen, hus a krůt

velikost prostoru pro kachny, husy a krůty vzhledem k velikosti, věku apod

dospělé krůty se nesmí chovat v klecích, s výjimkou snáškového období, 
zákaz perforované podlahy

kachny a husy nesmí být nošeny hlavou dolů /zdvihány pouze za nohy musíkachny a husy nesmí být nošeny hlavou dolů /zdvihány pouze za nohy, musí 
být podepírány rukou umístěnou pod jejich tělem a paží kolem jejich těla tak, 
aby křídla zůstala u těla. Těžší kusy musí být nošeny jednotlivě., krůty mohou 
být nošeny pouze jednotlivě a za obě nohy, malé krůty musí být drženy za 
obě nohy nebo musí být opřeny o paži a tělo osoby provádějící odchyt Většíobě nohy nebo musí být opřeny o paži a tělo osoby provádějící odchyt. Větší 
krůty musí být nošeny za jednu nohu a úhlopříčně položené křídlo.

nejpozději do 21 dnů věku kachen, hus nebo krůt musí být optimální světelný 
režim musí se dodržovat 24hodinový cyklus s nepřerušovanými periodamirežim , musí se dodržovat 24hodinový cyklus s nepřerušovanými periodami 
tmy trvajícími cca 8 hodin.

ze živých kachen a hus se nesmí vyškubávat nezralé peří, včetně 
prachového peří
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

§ 11
Požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných 
na maso, obsah záznamů o chovu kuřat chovaných na maso, obsah , ý ,
údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat 
osobě uvedené v § 20 písm. s) zákona
§11a
Požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení 
dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na maso
při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2p y g
§11b
Kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, která překračuje 
hustotu 39 kg/m2, a to maximálně o 3 kg/m2hustotu 39 kg/m , a to maximálně o 3 kg/m
§11c
Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání 
osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 
254/2001 Sb  o vodách ě ě ěkt ý h ák ů ( d í 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů

případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito 
látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je y j
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit 
tato opatření:

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen 
„havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému 

á í úř ůž á ívodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, 
projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke 
schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému 
t ké ř dá j d j h h t ítaké předá jedno jeho vyhotovení
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 
254/2001 Sb  o vodách ě ě ěkt ý h ák ů ( d í 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů

4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo 
nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve 
větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno sevětším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 
zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, 
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do 
kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního , g y ý
zařízení. 

Další povinnosti
a) umístit zařízení v němž se závadné látky používají zachycujía) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, 
skladují, zpracovávají nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodaminežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami

b) používat jen takové zařízení (způsob) při zacházení se závadnými 
látkami které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, 
včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku 
závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy;závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; 
sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku 
závadných látek do podzemních vod

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo 
výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně 
ů bilé b k š t tě t t bí b ád ží č ý hzpůsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených 

pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných 
látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků 
bezodkladně provádět jejich včasné opravybezodkladně provádět jejich včasné opravy
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

e) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro 
zjišťování úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat nazjišťování úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat na 
žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního 
prostředí

f) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti 
nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru.

opatření podle odstavce 4 se přiměřeně vztahují i na použité 
obaly závadných látek.
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150/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Definice přirozeného koryta vodního toku (§ 44, odst. 2, 
odst. 3.)odst 3 )

2) Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, 
které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchovýchkteré vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových 
vod a dalších přírodních faktorů nebo provedením opatření k 
nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které může 
měnit svůj směr podélný sklon a příčný profilměnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil

3) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku nebo o tom, 
d j d á ři é k t d íh t k h d í t ězda se jedná o přirozené koryto vodního toku, rozhodne místně 

příslušný vodoprávní úřad .
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14/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o 
ů b ý čt á k á í tř b í d ě l ézpůsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v 

cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské 
prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.

nárok na vrácení spotřební daně ve 

výši 60 % v Kč pro minerální oleje 
podle § 45 odst. 1 písm. b) a podle § 45 odst. 2 písm. j) zákona a ve 
výšivýši 

85 % v Kč pro minerální oleje
§ 45 odst 2 písm c) zákona (směsná motorová nafta)§ 45 odst. 2 písm. c) zákona (směsná motorová nafta)
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B č t t iBezpečnost potravin

Chemické nebezpečí

živočišné
mykotoxiny – aflatoxiny (ořechy), Ochratoxin A (cereálie), 
fusariové
toxiny (obiloviny) patulin (jablka)toxiny (obiloviny), patulin (jablka)
aditivní látky, agrochemikálie – pesticidy , veterinární farmaka
kontaminanty z obalových materiálů, z výroby
toxické látky vznikající při výrobě- např. vznik akrylamidu při 
tep. úpravě
látky vyvolávající individuální nežádoucí reakce (alergeny)y y j ( g y)
těžké kovy, perzistentní organické polutanty (PCB, hormony...)
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B č t t i ifik b číBezpečnost potravin- specifikace nebezpečí

biologická nebezpečí 
mikroorganismy (antroponózy, zoonózy, toxikogenní
mikroorganismy – bakterie,g y ,
plísně), parazité, škůdci

fyzikální nebezpečífyzikální nebezpečí 
mechanické nečistoty (šroubky, střepy, vlasy,
části obalů, prach, kamínky, omítka, kosti, úlomky skořápky )
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu ve (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu ve 
vztahu k hygieně potravin

pro zajištění bezpečnosti potravin od prvovýroby až po uvedení 
na trh nebo vývoz včetně je nezbytný integrovaný přístup. Každý 
provozovatel potravinářského podniku v celém potravinovémprovozovatel potravinářského podniku v celém potravinovém
řetězci by měl zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
potravin

rizika pro potraviny existující na úrovni prvovýroby by měla být 
identifikována a vhodným způsobem omezována, aby bylo 
zajištěno dosažení cílů tohoto nařízení. Avšak v případě, kdyzajištěno dosažení cílů tohoto nařízení. Avšak v případě, kdy 
provozovatel potravinářského podniku dodává malá množství 
vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo 
místnímu maloobchodu, je vhodné chránit veřejné zdraví , j j
vnitrostátním právem především z důvodu úzkého vztahu 
výrobce a spotřebitele
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

všeobecné použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních
bodů (HACCP) na prvovýrobu dosud není proveditelné. Pokyny
pro správnou praxi by měly podpořit používání vhodných 
hygienických postupů. Podle potřeby by však měly být tyto pokyny
doplněny zvláštními hygienickými pravidly pro prvovýrobu.
Hygienické požadavky na prvovýrobu a související postupy by
se měly lišit od požadavků na jiné postupy

ačkoli by se požadavek zavést postupy založené na zásadách
HACCP ěl h d d čátk t h t ý b b dHACCP neměl hned od počátku vztahovat na prvovýrobu, bude
možnost jeho rozšíření jednou ze součástí přezkumu, které
Komise provede v rámci následného provádění tohoto nařízení.

Je však vhodné, aby členské státy vedly provozovatele na úrovni
prvovýroby k tomu, aby takové zásady uplatňovali v nejvyšší
možné míře
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

udržování  veškerých zařízeních a vybaveních   
používaných  v chovu, včetně přepravních zařízeních, p ý , p p ,
klecí a vozidel

udržovat čistotu zvířat odeslaných na porážku v max. 
míře, čistotu hospodářských zvířat

používání pitné nebo čisté vody (pokud je nezbytné 
vzhledem k prevenci kontaminace)

zajistit zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících 
 t i is potravinami
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

základní ustanovení

primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatelprimární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel 
potravinářského podniku

požadavek na zajištění bezpečnosti potravinového řetězce už odpožadavek na zajištění bezpečnosti potravinového řetězce už od 
prvovýroby

požadavek na dodržování chladícího řetězce u potravin, které p p ,
nelze skladovat při okolní teplotě

všeobecné používání postupů založených na zásadách HACCP + 
dodržování zásad správné zemědělské praxe
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

v max. možné míře zajistit ochranu před kontaminací ostatními 
zvířaty a škůdci

skladovat odpady a nebezpečné látky tak aby nedošlo ke 
kontaminaci

zabránit zavlečení a rozšiřování chorob nakažlivých na člověka 
prostřednictvím potravin (dodržování principů karantény a 
hlášení chorob)hlášení chorob)

vyhodnocení analýz vzorků ve vztahu k lidskému zdraví

používání veterinárních přísad a přípravků dle příslušných 
legislativních předpisů
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo      
která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň

v identifikaci kritických kontrolních bodů na úrovních, v nichž           
je kontrola nezbytná pro předcházení riziku, pro jeho vyloučení   
nebo pro jeho omezení na přijatelnou úroveň

ve stanovení kritických limitů v kritických kontrolních 
b d h kt é hl d ř d há í id tifik ébodech, které s ohledem na předcházení identifikovanému    
riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení oddělují přijatelnost a    
nepřijatelnost

ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů   
kritických kontrolních bodech
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, 
že kritický kontrolní bod není zvládáný

ve stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování 
účinného fungování opatření

ve vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti 
potravinářského podniku, jejichž účelem je prokázat účinné 
používání opatření

při každé změně výrobku, procesu nebo fáze přezkoumají 
t lé t i ář ký h d iků t t t dprovozovatelé potravinářských podniků tento postup a provedou 

v něm nezbytné změny.
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

Cíl: zdravotní nezávadnost výrobků

Hl í t d  lý i ik (k lit ti í k tit ti í)Hlavní metoda: analýza rizik (kvalitativní, kvantitativní)

Nebezpečí: biologická, chemická, fyzikální

Kritické body: monitoring nebezpečí ve výrobě

C CC k k iti ké f k á áCharakter. CCP: znaky, kritické meze, frekvence,nápravná 
opatření

ČČinnosti v CCP: monitoring, ověřovací postupy
(ověřování metod sledování, ověřovánífunkce systému, interní 
audit ČSN EN 19011)
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

Postup založený na zásadách HACCP je použití principů 

HACCP, tzn. že provozovatel je schopen doložit, že zná 

všechna zdravotní nebezpečí která se mohou v procesu jímvšechna zdravotní nebezpečí, která se mohou v procesu jím 

prováděné výroby potravin uplatnit a že tato nebezpečí 

ovládá tzv. ovládacími opatřeními (postupy, které zaručují, že 

bí ři í dá d ě á d i )vyrobí, připraví a podá zdravotně nezávadnou potravinu)
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

Systém tvoří sedm zásad:

1. Vypracování analýzy nebezpečí a stanovte jejich rizika
2. Stanovení  kritických bodů
3 č í ý ů3. Určení kritických limitů
4. Určení způsobu monitoringu (kontrola kritických bodů)
5 Určení nápravných opatření5. Určení nápravných opatření
6. Určení postupy ověřování, kterými se potvrdí, že je   

systém účinný
7. Zvolení způsobu dokumentace všech plánovaných postupů 

a záznamů
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HACCP v zemědělské prvovýrobě 

Nask ladněn í  nových  zv í řat

U s t á j e n í

( Ve n kov n í  v ý běh  a  p a s t ev n í  m a n a g e m e n t )

N a p á j e n í  a  k r m e n íp j
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HACCP v zemědělské prvovýrobě 

Ve te r i ná r n í  péče

O b e c n ě  c h o v  z v í ř a t

P ř í p r a v a  n a  p ř e p r a v u

Shromažďování  a skladování statkových hnojiv

Ods t r aněn í  uhynu l ých  zv í řat

163



Odk  d jOdkazy, zdroje

www.mze.cz
www.szpi.cz
www.srs.cz
www.svscr.cz

k bl /www.uskvbl.cz/
www.ukzuz.cz
www.eurlex.euwww.eurlex.eu
www.esipa.cz
www.google.cz
Haccp in agriculture: practical guide (third edition), 
Campden BRI, 2009
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Děkuji Vám za pozornost !Děkuji Vám za pozornost !

UniConsulting, s.r.o.
Ctiněveská 2159
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel : +420 281 970 520        Tel.: +420 281 970 520        
Fax: +420 281 973 735
E-mail: uniconsulting@uniconsulting.czE mail: uniconsulting@uniconsulting.cz
Web:   www.uniconsulting.cz



Cross compliance a národní 
kontroly v ÚKZÚZ 

Ing. Robert Mareš
ÚKZÚZ

Odbor zemědělské inspekce
Oddělení zemědělské inspekce Praha



Kontroly cross compliance v ÚKZÚZ 

• Kalová směrnice - 86/278/EHS
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. č. 382/2001 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

• Nitrátová směrnice - 91/676/EHS
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech

• Agroenvironmentální opatření (AEO)  
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

• Podzemní vody
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách



Faktory pro výběr subjektů ke kontrole 
nitrátové směrnice

• Subjekty hospodařící ve zranitelných oblastech

• Vzdálenost půdních bloků od vodních toků

• Svažitost půdních bloků                            

• Znečištění vod dusičnany

• Existence chovu hospodářských zvířat

• Hustota živočišné výroby

• Ochranná pásma vodních zdrojů

• Ekologické / konvenční zemědělství

• Výsledky předchozích kontrol



Faktory pro výběr subjektů ke kontrole 
kalové směrnice

• Vzdálenost od ČOV

• Hodnoty pH

• Zatížení půd těžkými kovy

• Chráněné území

• Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách

• Výsledky předchozích kontrol



Subjekty vybírány na základě rizikové analýzy 
a náhodného výběru



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 1:

Bylo používání kalů podloženo zpracovaným 

Programem použití upravených kalů na zemědělské 

půdě?

Způsob kontroly:

• Předložení programu o použití upravených kalů a jeho hodnověrnost

• Předložení evidence o hnojivech (kalech) použitých na ZP

• Fyzická kontrola na místě



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 2:                 

Byl dodržen zákaz použití kalu?    

Způsob kontroly:

• Fyzická kontrola na místě

• Předložení evidence o kalech použitých na ZP



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 3:

Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha?

Způsob kontroly:

• Porovnání záznamů v evidenci o hnojivech (kalech) použitých na ZP 
se skutečně přijatým množstvím kalů

• Posouzení použité dávky sušiny kalů na 1 ha zemědělské půdy 

• Fyzická kontrola na místě



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 4:

Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly 

splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a 

rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke 

vzniku škody na zemědělské půdě nebo okolních   

pozemcích?

Způsob kontroly:

• Porovnání mezních hodnot koncentrací rizikových látek a 

prvků stanovených vyhláškou s laboratorně zjištěnými hodnotami 
(evidenční list pro použití kalů)



Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Kontrolovaný požadavek č. 5:

Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených 

kalech použitých na zemědělské půdě?

Způsob kontroly:

Ověření záznamů o použití kalů v předložené evidenci o 

hnojivech (kalech) použitých na ZP





Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 1:

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek 

v období zákazu hnojení?               

Způsob kontroly:

• Fyzická kontrola na místě

• Posouzení záznamů v  evidenci o hnojivech použitých na ZP



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 2:

Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity

stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.?

Způsob kontroly:

• Výpočet přívodu N k jednotlivým plodinám dle záznamů v evidenci o 
hnojivech použitých na ZP a porovnání se stanovenými limity v 
Nařízení vlády



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 3:
Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v  použitých 
organických, organominerálních a statkových hnojivech
v průměru zemědělského podniku?

Způsob kontroly:
• Výpočet množství N v produkovaných statkových hnojivech (podle stavu  a 

druhu chovaných zvířat) – pozor je počítáno s příjmem a výdejem
• Zjištění množství N v použitých organických hnojivech a kalech (evidence o 

hnojivech, dodací listy atd.)
• Výpočet průměrného množství N použitého na 1 ha obhospodařované 

výměry za kalendářní rok (pozor provádí se odečet výměry ploch 
nevhodných k aplikaci)



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 4:

Odpovídají jímky a nádrže kapacitně minimálně 

čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci 

močůvky a hnojůvky (při doložitelném uvedení do 

oběhu nebo jiném využití 2-měsíční produkci) a jsou 

dostatečná pro uskladnění v období zákazu hnojení?

Způsob kontroly:

• Výpočet skutečné produkce statkových hnojiv (dle počtu a druhu chovaných 
zvířat + technologie ustájení) – zahrnuje se příjem a výdej statkových hnojiv

• Porovnání skutečných kapacit skladovacích prostor s vypočtenou produkcí



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 5:
Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, 
slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se  
sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod 
nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m?

Způsob kontroly:
• Výběr produkčních bloků z LPIS a posouzení záznamů o 

pěstované plodině v předložené evidenci o hnojivech použitých na
ZP

• Fyzická kontrola na místě



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 6:

Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné

nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry?

Způsob kontroly:

• Výběr produkčních bloků z LPIS a posouzení záznamů v předložené 
evidenci o hnojivech použitých na ZP (pozor pokud toto lze v 
evidenci posoudit)

• Fyzická kontrola na místě



Ochrana vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů

Kontrolovaný požadavek č. 7:
Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, 
přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu, vyšší než 5
cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm
přes den nerozmrzá?

Způsob kontroly:
• Fyzická kontrola na místě s využitím 

dat hydrometeorologických stanic







Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 1:
Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek v období zákazu hnojení?

Kontrolovaný požadavek č. 2:
Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin 
(kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na 
pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí 
s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí 
ve vzdálenosti menší než 25 m?

Vysvětleno v rámci kontroly hospodaření ve zranitelných oblastech



Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 3:

Jsou v blízkosti vod udržovány ochranné nehnojené 

pásy v šířce 3 m od břehové čáry?

Vysvětleno v rámci kontroly hospodaření ve zranitelných oblastech

Kontrolovaný požadavek č. 4:

Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?

Způsob kontroly:

• Fyzická kontrola na místě



Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 5:
Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, 
přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm 
nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes 
den nerozmrzá?

Vysvětleno v rámci kontroly hospodaření ve zranitelných oblastech



Minimální požadavky v rámci agroenvironmentálních 
opatření (AEO)

Kontrolovaný požadavek č. 6:

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek 

na orné půdě se svažitostí nad 12°, s výjimkou tuhých 

statkových hnojiv a  tuhých organických hnojiv  

zapravených do půdy do 24 hod po jejich použití?

Splnění požadavku je prokazováno:

• Posouzení záznamů v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP

• Fyzická kontrola na místě



• Kontrola podzemních vod
• NK 2/1 Byl vypracován a při kontrole předložen schválený 

havarijní plán obsahující všechny náležitosti? 

• SMR 2/1 Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich 
vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení 
jejich prostředí? 

• SMR 2/2 Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska 
ochrany vod? 

• SMR 2/3 Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou 
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny 
zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování 
ropných látek?

• SMR 2/4 Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní 
systém pro zjišťování únikuskladovaných ropných látek? 



Kontrola nařízení ES č.183/2005

Nařízení EP a Rady (ES) č.178/2002

Nařízení EP a Rady (ES) č.183/2005

HYK - Hygiena krmiv CC

NK 11/1 Spolupracuje provozovatel při kontrole? 

SMR11/8 Je provozovatel krmivářského podniku řádně registrován ÚKZÚZ? 

NK 11/2 Požádal provozovatel o registraci všech svých provozů? 

NK 11/3 Oznámil provozovatel změnu nebo zrušení provozu? 

NK 11/4 Je provozovatel registrovaný k vykonávání všech svých činností? 

NK 11/5 Jsou primární produkty používané v prvovýrobě chráněny před kontaminací a 
znehodnocením při dopravě, skladování a manipulaci s nimi? 

SMR11/9 Odebírá prvovýrobce krmiva jen z provozů řádně registrovaných ÚKZÚZ? 



NK 11/6 Udržuje prvovýrobce v čistotě zařízení pro výrobu, přepravu a nebo 
skladování krmiv? 

SMR11/10 Je prováděno pravidelné čištění a vhodná desinfekce zařízení a vybavení 
používaných k výrobě krmiv a ke krmení zvířat?

NK 11/7 Zavedl prvovýrobce opatření pro kontrolu kontaminace? 

NK 11/8 Zabránil prvovýrobce v možné míře nebezpečí kontaminace krmiv zvířaty či 
hmyzem? 

NK 11/9 Zabezpečil prvovýrobce oddělené skladování a manipulaci s odpady a 
nebezpečnými látkami tak, aby předešel kontaminaci?

SMR11/11Jsou krmiva skladována ve vhodných prostorách (suché, čisté, bez škůdců) a 
jsou odděleně skladovány chemické látky, odpady a další nebezpečné a zakázané látky, 
medikovaná krmiva, doplňková krmiva, a jiná krmiva tak, aby bylo zabráněno 
kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno?

NK 11/10 Provádí prvovýrobce ve skladových prostorech dezinfekci, dezinsekci a 
deratizaci? 

NK 11/11 Vede prvovýrobce záznamy o opatřeních zavedených pro kontrolu rizik? 



NK 11/12 Vede prvovýrobce záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin 
a biocidních přípravků? 

NK 11/13 Vede prvovýrobce záznamy o použití geneticky modifikovaného osiva? 

NK 11/14Vede prvovýrobce záznamy o každém výskytu škůdců a chorob, které 
mohou ovlivnit bezpečnost primárních produktů? 

NK 11/15 Vede prvovýrobce záznamy o analýzách vzorků primárních produktů 
významných z hlediska bezpečnosti krmiv? 

SMR11/12 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby 
byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva ?

SMR11/13 Jsou krmiva, vyráběná výhradně pro dané hospodářství, míchána bez 
použití doplňkových látek nebo premixů, s výjimkou látek pro silážování?

NK 11/16 Dodržuje prvovýrobce ochrannou lhůtu u krmiv, u kterých je stanovena? 
NK 11/17 Používá provovýrobce krmiva, u kterých prošlo datum minimální 
trvanlivosti, bez přezkoušení jejich jakosti? 

NK 11/18 Používá provovýrobce k výrobě krmiv nebo ke krmení zvířat zakázané 
látky nebo produkty,krmiva, která obsahují cizí předměty nebo živé skladištní škůdce? 
SMR 11/14 Vede prvovýrobce záznamy o každém použití přípravků na ochranu 
rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a o výsledcích analýz 
vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva? 



Kontrola nařízení ES č.999/2001

Nařízení EP a Rady (ES) č.999/2001

ZKR - Zkrmování živočišných bílkovin

SMR12/1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení přežvýkavců živočišnými 
bílkovinami a krmivy tyto bílkoviny obsahující?

SMR12/2 Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování 
živočišných bílkovin a krmiv tyto bílkoviny obsahující?



Průběh kontroly cross
compliance

 Průběh kontroly – řízen zákonem č. 552/1992 o státní kontrole a 
nařízením Komise (ES) č. 796/2004.  

 Oznámení o kontrole – max. 14 dnů, běžná praxe 
v ÚKZÚZ cca 3 - 5 dnů

 Zahájení kontroly na místě – předložení  služebního průkazu a 
písemného pověření ke kontrole



Průběh kontroly cross
compliance

 Provedení kontroly – kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění 
– popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání 
stejnopisu protokolu kontrolované osobě)

 Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu
– do 5 dnů

 Řízení o námitkách – rozhodnutí do 15 dnů



Průběh kontroly cross
compliance

 Zpráva o kontrole – vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení 
případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, 
opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení 
kontroly

 Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, 
hodnotí pouze míru porušení



Hlavní kritéria hodnocení nedodržení požadavků

Rozsah
malý, střední, velký 

Závažnost
malá, střední, velká

Trvalost
porušení trvalé / odstranitelné

Úmysl
Porušení úmyslné / nedbalostní

Opakování
Stejné porušení ve třech po sobě následujících letech



EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ      

OZ - Obecné otázky

EZ 1/1Nepoužívá ekofarma jako suroviny, přísady, krmivo, přípravky na 
ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní 
rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata k ekologické produkci, 
které jsou GMO nebo produkty získané z GMO či získané za použití GMO?

EZ 1/2 Nepoužívají se na ekofarmě minerální dusíkatá hnojiva? EZ 1/3 
Užívá ekofarma vlastnící hospodářská zvířata také zemědělskou půdu 
zařazenou do ekologického zemědělství?

EZ- Uveďte, které oblasti jsou u kontrolovaného subjektu předmětem 
kontroly- RP, PO, POP,ÚZ, SOU, OP



RP - Rostlinná produkce

EZ 1/4 Odpovídá Seznam obhospodařovaných ploch na ekofarmě Výkazu 
obhospodařovaných ploch (LPIS)?

EZ 1/5Využívá ekofarma k ekologické rostlinné produkci způsoby obdělávání a 
pěstitelské postupy, které zachovávají nebo zvyšují obsah organických látek v půdě, 
zvyšují stabilitu půdy a její biologickou rozmanitost a předcházejí zhutnění a erozi 
půdy?

EZ 1/6Udržuje a zvyšuje ekofarma úrodnost a biologickou aktivita půdy víceletým 
střídáním plodin, včetně luštěnin a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo a 
používáním chlévské mrvy či organických materiálů, pokud možno kompostovaných, 
z ekologického zemědělství?

EZ 1/7 V případě použití hnojiv a pomocných půdních látek byla použita pouze 
povolená hnojiva a pomocné půdní látky? (Hospodářské subjekty si musejí uschovat 
osvědčení o nutnosti použít takové hnojivo nebo látku).

EZ 1/8 V případě použití povolených hnojiv jsou k dispozici záznamy o datu použití, 
typu a množství hnojiva a o pozemcích, na které bylo hnojivo aplikováno?



EZ 1/9 Byl dodržen roční limit dusíku ze statkových hnojiv 170 kg na 
hektar zemědělsky využité půdy?

EZ 1/10 Je při skladování hnojiv živočišného původu zamezeno znečištění 
vod? EZ 1/11 V případě použití přípravků na ochranu rostlin byly použity 
jen povolené přípravky? (Hospodářské subjekty si musejí uschovat
osvědčení o nutnosti použít takový přípravek).

EZ 1/12 V případě použití povolených přípravků na ochranu rostlin jsou k 
dispozici záznamy o datu použití, důvodu ošetření, typu přípravku a 
způsobu ošetření?

EZ 1/13 Jsou k dispozici záznamy o datu sklizně, typu a množství
ekologické rostlinné výroby, případně rostlinné výroby v období přechodu, 
v tunách nebo kg?

EZ 1/14Pokud jsou na ekofarmě používána osiva nebo vegetativní 
rozmnožovací materiál nezískané ekologickým způsobem produkce, bylo 
uděleno povolení k používání takového osiva či materiálu?



PO - Přechodné období

EZ 1/54 Pokud se na ekofarmu dovezla zvířata, která nebyla chována 
ekologicky a živočišné produkty se měly prodávat jako ekologické, bylo u 
těchto zvířat dodrženo minimální stanovené období přechodu?

POP - Popis jednotky EZ

EZ 1/55

Má ekofarma vypracován aktuální celkový popis jednotky, zařízení a/nebo 
činnosti, a to včetně všech praktických opatření přijatých za účelem zajištění 
dodržování pravidel ekologické produkce a včetně bezpečnostních opatření a 
opatření týkajících se čištění přijatých pro snížení rizika kontaminace 
nepovolenými produkty nebo látkami?



ÚZ - Účetní záznamy 
EZ 1/56 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit 
dodavatele a pokud je odlišný, i prodejce nebo vývozce produktů?
EZ 1/57 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit povahu 
a množství ekologických produktů dodaných do jednotky a jejich užití, 
popřípadě složení krmných směsí? 
EZ 1/58 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit povahu 
a množství ekologických produktů skladovaných v hospodářské jednotce? 
EZ 1/59 Jsou k dispozici účetní doklady, které umožňují určit a ověřit povahu, 
množství a příjemce (s výjimkou konečných spotřebitelů) jakýchkoliv 
produktů, které opustily hospodářskou jednotku či skladovací zařízení? 



SOU - Souběžná produkce

EZ 1/60 Pokud zemědělský podnik hospodaří v režimu souběžné 
produkce, udržuje hospodářský subjekt pozemky, zvířata a produkty 
využívané pro ekologickou produkci nebo z ní získané odděleně od
ostatních pozemků, zvířat a produktů využívaných pro konvenční 
produkci nebo z ní získaných a vede o tomto odpovídající záznamy
dokazující toto oddělení? 
EZ 1/61 Pokud zemědělský podnik hospodaří v režimu souběžné 
produkce, jsou v režimu ekologické produkce pěstovány odrůdy odlišné 
od odrůd pěstovaných v režimu konvenční produkce, resp. chovány jiné 
druhy hospodářských zvířat než v režimu konvenční produkce? 



OP - Označování produktů z EZ

EZ 1/62 Jsou ekologické produkty nebo produkty z přechodného období 
označovány v souladu s požadavky? Požadavek neporušen EZ 1/63 
Nebylo zjištěno neoprávněné nebo klamavé označování produktů, které 
nesplňují podmínky pro označování produktů, potravin, rozmnožovacího 
materiálu a krmiv podle NR č.834/2007 a zákona č. 242/2000 Sb.? 



Dotazy

Ing. Robert Mareš

E-mail: robert.mares@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz



Děkuji Vám za pozornost



Křížové kontroly po roce 2011Křížové kontroly po roce 2011
Související legislativní požadavky

11



Legislativní požadavky platné pro oblast: veřejné 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin – Legislativa 
Evropského společenství 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ze dne 
28. ledna 2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky ý y p y
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. 
ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. 
května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 
některých přenosných spongiformních encefalopatiíněkterých přenosných spongiformních encefalopatií

2



Legislativní požadavky platné pro oblast veřejné zdraví  Legislativní požadavky platné pro oblast veřejné zdraví, 
zdraví zvířat a zdraví rostlin – Národní legislativa

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči

327/2004 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a 
dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin

166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči 

291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, 
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování 
(monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek 
k t i jí í h   ěž b  ži čiš é d kt  hl  být šk dli é kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé 
pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

3



GAEC 2011GAEC 2011

1. Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské 
kultury orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7°, zajistí y p j p p j j
po sklizni plodiny založení porostu následné plodiny, nebo uplatní 
alespoň jedno z níže uvedených opatření:

a) strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, popřípadě 
jeho dílu minimálně do 30 listopadu jestliže to není v rozporu sjeho dílu minimálně do 30. listopadu, jestliže to není v rozporu s 
bodem 2, nebo

b) půda zůstane zorána, popřípadě podmítnuta za účelem zasakování 
vody minimálně do 30 listopadu jestliže operace není v rozporu svody minimálně do 30. listopadu, jestliže operace není v rozporu s 
bodem 2.

4



GAEC 2011GAEC 2011

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, 
označené v evidenci půdy jako

a, silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat 
širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója 
a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené 
ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; 
v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka p p ý p
půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v 
případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,
mírně erozně ohrožená zajistí že širokořádkové plodinymírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny 
kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou 
zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

5



GAEC 2011GAEC 2011

3. Žadatel na minimálně 20 % jím užívané výměry půdních bloků, popřípadě 
jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře 
tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného

ůkalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně:
a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v 

minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z 
chovu drůbeže kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar Přichovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar. Při 
plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin 
(např. slámy) podle jiného právního předpisu není stanovena minimální 
dávka nebo

b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části,
v termínu minimálně od 31. května do 31. července příslušného kalendářního
roku porostem jedné z následujících plodin, popřípadě jejich směsí:p j j p p p p j j
jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá,
hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev
do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav

6
v porostu nepřesáhne 50 %.



GAEC 2011GAEC 2011

4. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
pálit bylinné zbytky.

5. Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo 
přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění 
podmínky bodu 7.

6 Ž d t l ší ří d ě šk dí k ji é k d h6. Žadatel nezruší, případně nepoškodí krajinné prvky a druh 
zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození 
krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se 
souhlasem příslušného orgánusouhlasem příslušného orgánu.

7



GAEC 2011GAEC 2011

7. Žadatel zajistí na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu 
ří l š éh k l dář íh k k l k í b dk lépříslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé 

rostliny tohoto druhu. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku 
velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v 
ůběh ří l š éh k l dář íh kprůběhu příslušného kalendářního roku.

8. Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu 
d h ěděl ké k lt t í t d h ěděl ké k ltdruh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury 
orná půda.

9. Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním 
bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost
vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

8



GAEC 2011GAEC 2011

10.Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastníkem nebo    
provozovatelem zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel 
platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemnímiplatné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 
vodami v souladu s jiným právním  předpisem.

9



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

SMR 1
1. Nedošlo k poškození nebo zničení významného krajinného prvku 

vodní tok a niva ?vodní tok a niva ?
2. Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné 

pásy a jiná rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem ?
3. Nedošlo k úmyslnému usmrcování nebo k odchytu ptáků y y p

jakýmkoliv způsobem, k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich 
hnízd a vajec nebo k odstraňování hnízd, k úmyslnému vyrušování 
ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat….

SMR 2
4. Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do 

povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí ?
5. Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod ?
6. Jsou nejméně 1x za 5let, pokud není technickou normou nebo 

výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti 
t bí ád ží č ý h kl d á í ý h lát k ?

10
potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek ?



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

(7.-13.  Použití kalů na zemědělské půdě)

SMR 4SMR 4
14.Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období 

zákazu hnojení?
15. Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené y y p j j ý p y y

v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ?
16.Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých 

organických, organominerálních a statkových hnojivech v 
průměru zemědělského podniku ?

17.Odpovídají jímky a nádrže kapacitně minimálně čtyřměsíční 
produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky (při 
doložitelném uvedení do oběhu nebo jiném využití 2-měsíční 
produkci) a jsou dostatečná pro uskladnění v období zákazu
hnojení ?

11



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

18.Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, 
slunečnice, 
sója bob brambory apod ) na pozemcích se sklonem nad 7°sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7 , 
které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich 
nachází ve vzdálenosti menší než 25 m ?

19.Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné 
nehnojené pásy v šířce 3m od břehové čáry ?

20. Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, 
přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo 
promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den p , p p y y p
nerozmrzá ? 

21.  Nedochází k poškození předmětu ochrany evropsky významné 
12lokality ? (SMR 5)



Zákonné požadavky na hospodaření-původní y
kontrolní body

SMR 6-8
22. Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední 

evidenci ?evidenci ?
23. Je založen a veden registr prasat v hospodářství ?
24. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata ?
25 N b l h dář t í jiště ikd č á íř t ?25. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata ?
26. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata, na která nebyly vydány 

průvodní listy skotu pověřenou osobou ?
27. Je založen a veden stájový registr ?
28. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná 

v ústřední evidenci ?v ústřední evidenci ?
29. Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy neoznačená zvířata ?
30. Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná 

13v ústřední evidenci ?



Cross compliance kontroly podmíněnostiCross compliance- kontroly podmíněnosti

SMR 1-8 : od 2009 (životní prostředí + evidence zvířat)

SMR 9- 15: od 2011 (zdraví zvířat, rostlin, sledovatelnost SMR 9 15: od 2011 (zdraví zvířat, rostlin, sledovatelnost 
potravin)

SMR 16-18: od 2013 (welfare)SMR 16-18: od 2013 (welfare)
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Požadavky platné veřejné zdraví, zdraví zvířat a y j
zdraví rostlin

9. Státní rostlinolékařská správa (SRS)

Ú10. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a   
léčiv (USKVBL)

11. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

12. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský   
(UKZUZ)

13.-15. Státní veterinární správa (SVS)
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9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS ?9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS ?

Nesmí být použit nepovolený (neregistrovaný prostředek)
Seznam povolených POR 

požadované dokumenty:

d kl d ák ří ků h tli ý hdoklad o nákupu přípravků na ochranu rostlin a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin (dodací listy, faktury)

předložení evidence o příjmu a výdeji přípravků (skladovápředložení evidence o příjmu a výdeji přípravků (skladová  
evidence)- pokud se skladuje

používání přípravků na ochranu rostlinpoužívání přípravků na ochranu rostlin

16



9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS ?

Zákon 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči- § 31

Přípravek, s výjimkou přípravků, které jsou určeny k použití podle § 44 a 
§ 45, souběžných přípravků podle § 53 a přípravků povolených k použití 
podle § 37 odst 2podle § 37 odst. 2

může být uváděn na trh a používán, je-li registrován 
rostlinolékařskou správourostlinolékařskou správou.

Uváděním přípravku na trh je každá dodávka za úplatu nebo bezúplatná, 
s výjimkou dodávek určených k uskladnění po němž následuje vývoz zs výjimkou dodávek určených k uskladnění, po němž následuje vývoz z 
území Evropských společenství nebo likvidace; dovoz přípravku na 
území Evropských společenství se rovněž považuje za uvádění na trh.
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9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS?9/1 Byl použitý přípravek povolen  SRS?
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9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti y p ý p p p p y p
škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen 
na obalu ?

soulad s návodem k použití přípravku a použitím 
přípravku pro povolené plodiny a proti škodlivému p p p p p y p
organismu (rozsah použití

kontrola dokumentů (evidence používání  doklad o kontrola dokumentů (evidence používání, doklad o 
nákupu případně skladová evidence

k t l  d  b l d d ž  h žití ( l á l di  kontrola zda byl dodržen rozsah použití (povolená plodina 
x škůdce

19



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny y p ý p p p p y
proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je 
označen na obalu?

326/2004 Sb. § 49
(1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, sstanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, s 
výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely výzkumu a 
vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití, b) nesmí být 
postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí a zvířat, vod, 
včel, zvěře, vodních organismů a půdních organismů, uvedenými v 
návodu k použití, c) nesmí být poškozeny rostliny na pozemcích 
mimo pozemek, na němž se provádí aplikace

(2) podrobnosti použití přípravku k hubení škodlivých obratlovců 
stanoví prováděcí právní předpis

20



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti y p ý p p p p y p
škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen 
na obalu?

(3) Používání přípravků při podnikání musí být evidováno 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem;způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem;
evidenční doklady musí být uchovávány po dobu 
nejméně 5 let a musí být poskytnuty rostlinolékařské 
správě na její žádost. Rostlinolékařská správa je povinna p j j p j p
zajistit ochranu poskytovaných údajů a zamezit přístupu třetích 
osob k nim. Údaje o souhrnné spotřebě účinných látek 
vykazované ve vztahu k územní jednotce nejsou chráněny

(4) na používání přípravků se vztahují ustanovení o odborné 
způsobilosti pro zacházení s přípravky (§ 86)

21



9/2 Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti 
š é ú ž čškodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen 
na obalu?

22



9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství  které 9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které 
nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?

zjišťování zda nebyla překročena max. povolená dávka 
(z evidence přípravků na ochranu rostlin)( p p )

§ 31 (4) přípravek musí být používán v souladu s podmínkami 
stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním 
předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxepředpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe 
v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin

§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, 
s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely 
výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikacivýzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití

23
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití



9/3 B l lik ý ří k žit  ž t í  kt é 9/3 Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které 
nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?

24



9/4 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v 
souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro 
použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů 
podzemních vod nebo vodárenských nádrží?

zjišťování zda nebyla překročena max. povolená dávka 
(z evidence přípravků na ochranu rostlin)( p p )

§ 31 (4) přípravek musí být používán v souladu s podmínkami 
stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním 
předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxepředpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe 
v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin

§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami§ 49 (1) přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, 
s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely 
výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikacivýzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a) nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny 
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití

25
bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití



9/4 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v 
so lad  s pok n  k ochraně od a b lo dodrženo ome ení pro souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro 
použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů 
podzemních vod nebo vodárenských nádrží?
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9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

předložení evidence používání prostředků na ochranu rostlin 
(kontrola se zaměří na zvláš´t nebezpečné a nebezpečné pro(kontrola se zaměří na zvláš t nebezpečné a nebezpečné pro 
přípravky pro včely a suchozemské obratlovce

SRS bude ověřovat pouze to, zda při aplikaci přípravku p , p p p p
na OR bylo postupováno v souladu s pokyny k ochraně 
včel, zvěře a vodních organismů, aby nedošlo k jejich 
úhynu

pokud bylo v této věci zahájeno správní řízení- vyhodnocení při 
plánované kontrole cross compliance se provede pouze poplánované kontrole cross compliance se provede pouze po 
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
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9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

§31, odst. 4
4) přípravek musí být používán v souladu s podmínkami stanovenými 
rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním předpisem, a to podle 
označení a při dodržení zásad správné praxe v ochraně rostlin popřípadě ioznačení a při dodržení zásad správné praxe v ochraně rostlin, popřípadě i 
zásad integrované ochrany rostlin

§51, odst. 4 
(4) vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v 
rámci podnikání (dále jen "uživatel pozemku") a hodlá na něm používat 
přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků 
uvedených v odstavci 1

a) projednat opatření k ochraně včel (odstavec 10) s chovateli včel, jejichž 
stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být 
aplikace provedena (dále jen "dotčení chovatelé včel"), a s místně příslušným p p ( j ) p ý
obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, 
jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení
b) projednat opatření k ochraně zvěře (odstavec 10) s oprávněným 
uživatelem honitby

28
uživatelem honitby.



9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

326/2004 Sb. §51
(5) Uživatelé pozemků při jednání podle odstavce 4 a

a) dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně 
prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k 
ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem 
ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, 
způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace 
přípravků uvedených v odstavci 1 písm. a)

b) dotčení uživatelé honitby jsou povinni se vzájemně 
prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k 
ochraně zvěře odpovídajících místním poměrům zejména se zřetelemochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem 
k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke krmení zvěře, 
druhům zvěře a způsobu informování o době aplikace přípravků, jejichž 
použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské

29
použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské 
obratlovce



9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?

326/2004 Sb. §51

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel(6) Zjistí li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí li uživatel 
honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k 
úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to 
neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy.p p g p y

Veterinární správa +  rostlinolékařská správa ► místní šetření ( příp. 
zajistí odběr vzorků) ► informování chovatele včel nebo uživatele honitby 
nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku vyšetření. 
Záznam výsledku místního šetření + výsledek vyšetření vzorků poskytne 
rostlinolékařské správě a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby 
nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva (pokud jsou dotčené 
osoby)
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9/5 Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s y p p p p p p
pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismům tak, 
aby nedošlo k jejich úhynu?
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9/6 Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo y p p p , y
k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní 
blok, na němž se prováděla aplikace?

zamezit zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se provádí 
aplikace

bude SRS ověřovat pouze to, zda při aplikaci přípravku na OR 
nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, na němž 

á ěse prováděla aplikace

Legislativní základ: 326/2004 Sb. §31, odst 4 a § 49 odst. 1, písm. Cg § , § , p

§ 49 c) nesmí být zasaženy rostliny mimo pozemek, na němž se 
provádí aplikaceprovádí aplikace

32



9/6 Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo y p p p , y
k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek, půdní 
blok, na němž se prováděla aplikace?
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cross compliance - požadavky kontrolované Ústavem y
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

34



10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 
produkujícím potraviny zakázané látky?

Vyhláška 291/2003 Sb. o zákazu podávání některých látek zvířatům, 
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování 
(monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek 
kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé 
pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

§ 3 zákaz níže uvedených látek (vyjímky jsou přesně specifikovány) 

a) uváděny do oběhu thyreostatické látky, stilbeny, deriváty 
tilb ů  j ji h li  t  17 b t t di l  j h  t   stilbenů, jejich soli a estery, 17-beta-estradiol a jeho estery a 

beta agonisté pro účely jejich podávání zvířatům, jejichž maso či 
jiné produkty jsou určeny k výživě lidí, nejde-li o podání za účelem 
uvedeným v § 5 odst 1 písm b) a c)uvedeným v § 5 odst. 1 písm. b) a c)

b) podávány hospodářským zvířatům nebo živočichům vodního 
hospodářství látky uvedené pod písmenem a), jakož i látky s 
estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem

35
estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem



10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 
produkujícím potraviny zakázané látky?

(1) V rámci léčebného ošetření je možno podávat
a) hospodářským zvířatům registrované veterinární léčivé 

přípravky obsahující testosteron a progesteron včetně derivátůpřípravky obsahující testosteron a progesteron včetně derivátů 
těchto látek, které mohou být v organizmu v místě podání snadno 
hydrolyzovány na výchozí sloučeniny (vlastní léčivé látky). Tyto 
veterinární léčivé přípravky musí splňovat požadavky stanovené p p y p p y
zvláštním právním předpisem2) na jejich uvádění do oběhu a mohou být 
podávány pouze jednoznačně identifikovaným hospodářským zvířatům, 
a to injekčně, anebo v případě léčby ovariálních dysfunkcí ve formě 
vaginálních spirál (nikoli implantací)

b) koňovitým perorálně registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující allyltrenbolon anebo beta agonisty, a to v souladu s rozhodnutím 

i t io registraci

c) kravám při telení registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující beta agonisty a to injekčně za účelem vyvolání tokolýzy

36
obsahující beta agonisty, a to injekčně za účelem vyvolání tokolýzy



10/1 Je dodržován zákaz podávat zvířatům 
produkujícím potraviny zakázané látky?

Rozsah 
malý střední velký 

jediné zvíře ošetřené v chovu do 5% ošetřených zvířat v chovu nad 5% ošetřených zvířat v chovujediné zvíře ošetřené v chovu do 5% ošetřených zvířat v chovu nad 5% ošetřených zvířat v chovu
2 5 10 

 
Závažnost 

malá střední  velká 
 
x 

 
x 

 
ano 

0 0 10 
 

Trvalost 
ne ano 

x ano 
0 10 

 

37



10/2 Nejsou v hospodářství přechovávány a vlastněny j y y
zakázané látky nebo přípravky?

(5) Chovatelé nesmí vlastnit ani přechovávat veterinární 
léčivé přípravky uvedené v odstavci 1 písm. c).

thyreostatické látky

stilbeny

deriváty stilbenů, jejich soli a estery

17-beta-estradiol a jeho estery

beta agonistébeta agonisté
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10/2 Nejsou v hospodářství přechovávány a vlastněny j y y
zakázané látky nebo přípravky?

Rozsah 
malý střední velký 

Množství  přípravků s obsahem látek 
s estrogenním, gestagenním či 

Množství  přípravků s obsahem látek s estrogenním, 
gestagenním či androgenním účinkem, v chovech 

Přítomnost thyreostatik a stilbenů 
v hospodářství. Přítomnost přípravků g , g g

androgenním účinkem, v chovech zvířat, 
u kterých mohou být takové přípravky 

podávány, převyšuje dávky pro ošetření 
daných zvířat v rámci příslušné léčebné 

g g g ,
zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, 
několikanásobně převyšuje dávky pro ošetření daných 
zvířat v rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými 

záznamy 

p p p
s obsahem 17-beta estradiolu, beta 

agonistů, látek s androgenním, 
gestagenním či estrogenním působením 
v hospodářství, kde není povoleno jejich 

Závažnost 
malá střední velká

kůry doložené úplnými záznamy použití.
2 5 8 

 

malá střední velká
 
x 

 
x 

 
ano 

0 0 10 
 

Trvalost
ne ano

x  ano 
0 10
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  ká ý h legálního ošetření přípravkem s obsahem zakázaných 
látek?

166/1999 Sb. § 19 odst 2
(2) Zvířata, jimž byly podány doplňkové látky, léčivé přípravky a další 

přípravky zanechávající nežádoucí rezidua v živočišnýchpřípravky zanechávající nežádoucí rezidua v živočišných 
produktech, mohou být využívána k získávání nebo výrobě 
produktů určených k výživě lidí až po uplynutí ochranné lhůty 
stanovené výrobcem nebo schválené příslušným orgánem. Jde-li o ý p ý g
léčivé přípravky, které byly použity v případě nepředpokládaném 
rozhodnutím o jejich registraci, anebo jde-li o neregistrované léčivé 
přípravky, u kterých není uvedena ochranná lhůta, mohou být zvířata 
takto využívána po uplynutí nejméně

a) 28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků,a) 28 dnů, jde li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků,
b) 7 dnů, jde-li o mléko a vejce,
c) 500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se   

zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů.
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  legálního ošetření přípravkem s obsahem 
zakázaných látek?

291/2003 Sb. § 8

(1) Ch á íř č ě h ý h íř i hž dál čí á(1) Chovná zvířata, včetně chovných zvířat, u nichž se nadále nepočítá 
s využíváním jejich reprodukčních schopností, kterým byly podány 
registrované veterinární léčivé přípravky uvedené v § 5 nebo 6 za 
podmínek v nich stanovených a u kterých byla dodržena ochranná lhůtapodmínek v nich stanovených a u kterých byla dodržena ochranná lhůta 
stanovená v rozhodnutí o registraci, mohou být uváděna do oběhu a 
jejich maso může být opatřeno označením zdravotní nezávadnosti. 
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  ká ý h legálního ošetření přípravkem s obsahem zakázaných 
látek

(2) S vysoce hodnotnými koňmi, zejména závodními, sportovními nebo 
cirkusovými, anebo s koňmi určenými k plemenitbě či pro výstavy, jimž byly z 
důvodů uvedených v § 5 podány registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující allyltrenbolon nebo beta agonisty, lze obchodovat ještě před 
uplynutím ochranné lhůty, pokud byly splněny podmínky pro podání těchto 
přípravků a pokud jsou druh a datum ošetření uvedeny ve veterinárnímpřípravků a pokud jsou druh a datum ošetření uvedeny ve veterinárním 
osvědčení nebo v průkazu koně.

(3) Živočišné produkty pocházející od zvířat, kterým byly podány v souladu s 
ustanoveními této vyhlášky registrované veterinární léčivé přípravky obsahující 
látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem anebo beta 
agonisty, mohou být uváděny do oběhu k lidské spotřebě, pokud veterinární 
léčivé přípravky podané těmto zvířatům odpovídají požadavkům § 7 a pokudléčivé přípravky podané těmto zvířatům odpovídají požadavkům § 7 a pokud 
před poražením těchto zvířat byly dodrženy ochranné lhůty.
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10/3 Jsou dodržovány ochranné lhůty v případě 
l ál íh  š tř í ří k   b h  legálního ošetření přípravkem s obsahem 
zakázaných látek

Rozsah 
malý střední velký 

Do 1% ošetřených zvířat v chovu od 1% do 10% ošetřených zvířat v chovu nad 10% ošetřených zvířat v chovu 
2 5 10

 
Závažnost 

malá střední  velká 

x x ano 
0 0 10 

 

Trvalost 
ne ano 

 
x

 
anox ano

0 10 
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10/4 Jsou dodržována omezení s souvislosti s 
legálním použitím zakázaných látek?

166/1999 Sb §19

(3) Doplňkové látky a léčivé přípravky, které mají hormonální, 
thyreostatický nebo beta adrenergní účinek, nesmí být uváděny do 
oběhu a podávány zvířatům uvedeným v odstavci 1, s výjimkou případů 
t ý h ádě í á í ř d istanovených prováděcím právním předpisem.
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10/4 Jsou dodržována omezení s souvislosti s legálním g
použitím zakázaných látek?

291/2003 § 5

(1) V rámci léčebného ošetření je možno podávat
a) hospodářským zvířatům registrované veterinární léčivé přípravky 

obsahující testosteron a progesteron včetně derivátů těchto látek, 
které mohou být v organizmu v místě podání snadno hydrolyzovány 
na výchozí sloučeniny (vlastní léčivé látky). Tyto veterinární léčivé 
přípravky musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem2) na jejich uvádění do oběhu ….

b) koňovitým perorálně registrované veterinární léčivé přípravky 
obsahující allyltrenbolon anebo beta agonisty, a to v souladu s 
rozhodnutím o registracirozhodnutím o registraci

c) kravám při telení registrované veterinární léčivé přípravky obsahující 
beta agonisty a to injekčně za účelem vyvolání tokolýzy

45
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10/4 Jsou dodržována omezení s souvislosti s legálním g
použitím zakázaných látek?

Rozsah 
malý střední velký 

do 1%  zvířat v chovu, jichž se problém 
ýká

od 1% do 10% zvířat v chovu, jichž se problém týká nad 10%  zvířat v chovu, jichž se 
blé ýkátýká problém týká

1 3 5 
 

ZávažnostZávažnost
malá střední  velká 

neúplné vedení záznamů, záznamy 
nedostupné na místě 

aplikace přípravků zootechnikem v případě aplikace 
vyžadující veterináře (článek 4), nebo nedostatečná 

identifikace zvířat 

ošetření bez vědomí veterináře, nebo 
absence záznamů 

1 3 51 3 5
 

Trvalost 
ne ano 

x ano 
0 5 
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11. A cross compliance - požadavky kontrolované y
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
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11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 
látek a pesticidů?

NR 178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřeběb) nevhodnou k lidské spotřebě

Při posouzení  se berou v úvahu:
) b klé d í k žití t i tř bit l k ždé fá ia) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi

výroby, zpracování a distribuce a

b) informace poskytnuté spotřebiteli včetně informací na štítku nebob) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo
dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit
škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na
zdraví

48
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11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 
látek a reziduí pesticidů?

NR 178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin

Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se berou 
v úvahu

a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky
dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která ji konzumuje, ale
také na zdraví dalších generací

b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky

c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů jeli potravinac) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina       
pro tuto skupinu spotřebitelů určena
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11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 11/1 Splňuje potravina limity na obsah cizorodých 
látek a reziduí  pesticidů?

NR 178/2002 Článek 17 Povinnosti

1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech

fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, 

aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, 

které se týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.
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11/2 Je potravina prostá škůdců a  bez známek 
mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým 
okem?

NR 178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřeběb) nevhodnou k lidské spotřebě

Při posouzení  se berou v úvahu:
a) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázia) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi
výroby, zpracování a distribuce a

b) informace poskytnuté spotřebiteli včetně informací na štítku nebob) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo
dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit
škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na
zdraví.
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11/2 Je potravina prostá škůdců a a bez známek 
ik biál íh  k ž í či lí ě idit l é hý  mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým 

okem?

178/2002 Článek 17 Povinnosti

1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech

fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, 

aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, 

které se týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.
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11/3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými 11/3 Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými 
látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
ze dne 28. ledna 2002,kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

178/2002 Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin

178/2002 Článek 17 Povinnosti
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11/4 Je provozovatel potravinářského podniku 
h  id tifik t k ždéh  d d t l  i   schopen identifikovat každého dodavatele surovin a 

látek určených k přimísení do potravin?

Článek 18 Sledovatelnost

2. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí být
schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala potravinu, krmivo
hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku která je určena k přimísení dohospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k přimísení do
potraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá, že do nich bude
přimísena
za tímto účelem zavedou tito provozovatelé systémy a postupy, které
umožní, aby tyto informace byly na požádání poskytnuty příslušným
orgánům.orgánům.

54



11/5 Je provozovatel potravinářského podniku 
schopen identifikovat každého odběratele svých 
produktů?

Článek 18 Sledovatelnost

3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků zavedou

systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, kterým byly

dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na požádání

příslušným orgánům
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11/6 Je zajištěno takové označení nebo identifikace 11/6 Je zajištěno takové označení nebo identifikace 
produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost ?

Článek 18 Sledovatelnost

4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být

uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem označeny

nebo identifikovány pomocí související dokumentace nebo souvisejících

údajů podle odpovídajících požadavků stanovených ve specifičtějších

předpisech s cílem umožnit jejich sledovatelnost
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11/7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o 
t  ž  jí  d k á  d d á t i  či i  b l  tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla 
bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný 
dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19, odst. 1 Stažení potraviny z trhu
Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá /má důvod se domnívat, 
že :

potravina, kterou dovezl, vyprodukoval,
zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na 
bezpečnost potravin, - neprodlené stažení dotyčné potraviny z trhu

pokud tato potravina již není pod přímou kontrolou tohoto provozovatele -
uvědomí  příslušné orgány. 
Pokud je pravděpodobné že se mohl dostat ke spotřebiteli- potřeba 
úči é ř é i f tř bit l dů d j h t ž í ří d ěúčinné a přesné informace spotřebitele o důvodu jeho stažení, případně 
převzetí již dodaných produkty spotřebitelů, případně další opatření
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11/7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o 
t  ž  jí  d k á  d d á t i  či i  b l  tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla 
bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný 
dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19, odst. 2

Provozovatel potravinářského podniku odpovědný za maloobchodní 
nebo distribuční činnost, která nemá vliv na balení, označování, 
bezpečnost nebo neporušenost potraviny, zahájí v mezích své 
činnosti postupy, jimiž se z trhu stahují výrobky nesplňující 
požadavky na bezpečnost potravin, a přispívá k bezpečnosti 

t i tí ž ř dá ý é i f b t é k l d á ípotraviny tím, že předá významné informace nezbytné ke sledování 
potraviny, přičemž spolupracuje na opatřeních producentů, 
zpracovatelů, výrobců nebo příslušných orgánů
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11/7 Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o 
tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina či surovina nebyla 
bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušný 
dozorový orgán a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Článek 19, odst. 3
Provozovatel potravinářského podniku 
neprodleně uvědomí
příslušné orgány, pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že 
potravina, kterou uvedl na trh, může být škodlivá pro lidské zdraví.

Provozovatel uvědomí příslušné orgány o opatřeních, která přijal
s cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele a nebrání žádnés cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele, a nebrání žádné
osobě ani žádnou osobu neodrazuje od toho, aby v souladu
s vnitrostátními právními předpisy a právní praxí spolupracovala
s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému s potravinou nebo 
toto riziko zmenšit či vyloučit.
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11. B cross compliance - požadavky kontrolované 11. B cross compliance požadavky kontrolované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským
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11 /8 J  k i  d bí á  j   ů  kt é j  11 /8 Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou 
řádně registrovány?    

NR 178/2002 článek 15, odst. 4 Požadavky na bezpečnost potravin
4. Krmivo, které je v souladu se zvláštními předpisy Společenství
upravujícími bezpečnost krmiv se považuje za bezpečné z hledisekupravujícími bezpečnost krmiv, se považuje za bezpečné z hledisek,
na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství

NR 178/2002 článek 17 odst 1 PovinnostiNR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby 
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se p y p y p y p p ,
týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků

NR 183/2005 článek 5 Zvláštní povinnosti
6. Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci čerpají a užívají krmivo 
pouze z provozoven, které jsou registrovány nebo schváleny v souladu s 
tímto nařízením
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11 /8 J  k i  d bí á  j   ů  kt é j  11 /8 Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou 
řádně registrovány? – návrh hodnotící tabulky   
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11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů 
a dalších nebezpečných a zakázaných látek  medikovaných krmiv  a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, 
doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci 
zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou 
udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?

NR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby ý y, p j p , , y
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají 
jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků
NR 183/2005 článek 5 Zvláštní povinnostiNR 183/2005 článek 5 Zvláštní povinnosti

a) doprava, skladování a manipulace s primárními produkty v 
í tě d kmístě produkce;

b) přepravní operace pro dodávku primárních produktů z místa    
produkce do provozu

) í há í k i ýh d í ž d k ý h l t í hc) míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních   
hospodářství bez použití doplňkových látek nebo premixů
doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek k silážování 
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11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 
látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, 
medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv……

KRMENÍ
1. Skladování
Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných
produktů zakázaných jako krmivo. Skladovací prostory a kontejnery 
musí být udržovány čisté a suché a v případě potřeby musí být přijata ý y p p p y ý p j
vhodná opatření k hubení škůdců. Skladovací prostory a kontejnery 
musí být pravidelně čištěny, aby se předešlo nežádoucí křížové 
kontaminaci.
Osivo musí být řádně skladováno tak, aby nebylo přístupné 
zvířatům.
Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různéMedikované krmivo a nemedikované krmivo určené pro různé 
kategorie nebo druhy zvířat musí být skladováno tak, aby se snížilo 
riziko, že bude zkrmeno zvířaty, kterým není určeno.
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11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 11 /9 Jsou krmiva skladována odděleně od chemických 
látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, 
medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv……

2. Rozvoz
Systém rozvozu krmiva v hospodářství musí zajišťovat, aby bylo 
správné krmivo odesláno do správného místa určenísprávné krmivo odesláno do správného místa určení. 

Při rozvozu a krmení musí být s krmivem zacházeno tak, aby se zajistilo, 
že nedojde ke kontaminaciže nedojde ke kontaminaci
z kontaminovaných skladovacích prostor a vybavení. 

S nemedikovanýmiS nemedikovanými
krmivy musí být manipulováno odděleně od krmiv medikovaných, 

aby se předešlo kontaminaci. Dopravní prostředky a krmné zařízení y p p p y
hospodářství musí být čištěny v pravidelných intervalech, zejména 
pokud se používají k dodávkám a rozvozu medikovaného krmiva.
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11 /9 návrh hodnotící tabulky

66



11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

NR 178/2002 článek 18 Sledovatelnost

1 Ve všech fázích výroby zpracování a distribuce je nutné1. Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce je nutné 
zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci 
potravin a jakékoli jiné látky, která je určena k přimísení do 
potraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá že do nich budepotraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá, že do nich bude 
přimísena

2 Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí2. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí 
být schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala 
potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která 
je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž seje určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž se 
předpokládá, že do nich bude přimísena. Za tímto účelem zavedou 
tito provozovatelé systémy a postupy, které umožní, aby tyto 
informace byly na požádání poskytnuty příslušnýmy y p p y y p ý
orgánům. 67



11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 
zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, 
kterým byly dodány jejich výrobky Tyto informace poskytnou nakterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na 
požádání příslušným orgánům

4 Potraviny nebo krmivo které jsou uváděny nebo mohou být4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být
uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem  
označeny nebo identifikovány pomocí související dokumentace 
nebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavkůnebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavků   
stanovených ve specifičtějších předpisech s cílem umožnit jejich  
sledovatelnost

5. Předpisy pro uplatňování požadavků tohoto článku pro jednotlivá
odvětví mohou být přijaty postupem podle čl. 58 odst. 2.
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků 
zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, 
kterým byly dodány jejich výrobky Tyto informace poskytnou nakterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na 
požádání příslušným orgánům

4 Potraviny nebo krmivo které jsou uváděny nebo mohou být4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být
uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem  
označeny nebo identifikovány pomocí související dokumentace 
nebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavkůnebo souvisejících údajů podle odpovídajících požadavků   
stanovených ve specifičtějších předpisech s cílem umožnit jejich  
sledovatelnost

5. Předpisy pro uplatňování požadavků tohoto článku pro jednotlivá
odvětví mohou být přijaty postupem podle čl. 58 odst. 2.
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?

NR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby ý y, p j p , , y
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají 
jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků

NR 178/2002 Článek 5 Obecné cíle
1. Potravinové právo sleduje jeden nebo více obecných cílů vysoké
úrovně ochrany lidského života a zdraví a ochrany zájmů spotřebitelů, 
č t ě ti éh j d á í b h d t i i ří dě hl dň jvčetně poctivého jednání v obchodu s potravinami, a popřípadě zohledňuje 

ochranu zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin
a ochranu životního prostředí
PŘÍLOHA I ČÁST A Požadavky na krmivářské podniky na úrovni prvovýroby y p y p ý y
krmiv podle čl. 5, odst. 1
e) zdroji a množství každého příjmu krmiva a místu určení a 
množství každého výdeje krmiva.
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11 /10 Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a / 0 Jsou ede y á a y o d oj a o st a a
jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?
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11 /11 Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na 
ochranu rostlin  biocidních produktů  geneticky ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky 
modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz 
vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?

NR 178/2002 článek 17,odst. 1 Povinnosti
NR 178/2002 Článek 5 Obecné cíle
4 V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou4. V případě potřeby provozovatelé krmivářských podniků přijmou 

odpovídající opatření, zejména:

g) k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcíchg) k zohlednění výsledků všech příslušných analýz provedených na vzorcích
odebraných z primárních produktů či na jiných vzorcích, které jsou
významné z hlediska bezpečnosti krmiv

II. Vedení záznamů
2. Provozovatelé krmivářských podniků musí zejména vést záznamy o:
a) každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidů;) p p p ;
b) použití geneticky modifikovaného osiva;
NR 178/2002 Článek 20
Odpovědnost za krmivo: provozovatelé krmivářských podnikůOdpovědnost za krmivo: provozovatelé krmivářských podniků
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11 /11 Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na 
ochran  rostlin  biocidních prod ktů  genetick  modifiko aného ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného 
osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených 
na bezpečnost krmiva?

Soulad s MLR
1. Produkty zahrnuté v příloze I nesmějí obsahovat od doby svého
uvedení na trh jako potraviny nebo krmiva anebo od doby předloženíuvedení na trh jako potraviny nebo krmiva anebo od doby předložení
zvířatům ke krmení žádná rezidua pesticidů 

převyšujícíp y j

a) MLR pro tyto produkty stanovené v přílohách II a III;
b) 0,01 mg/kg pro ty produkty, pro které není v přílohách II nebo III
stanoven žádný zvláštní MLR, 
nebo pro účinné látky neuvedené
v příloze IV, jestliže nejsou stanoveny odlišné standardní hodnoty
pro účinnou látku, přičemž se vezmou v úvahu obvyklé dostupné
analytické metody. 
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11 /11 návrh hodnotící tabulky
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12 /1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských 

Č

12 /1 Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských 
zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy tyto bílkoviny 
obsahujícími?

NR 999/2001 Článek 7 Zakázaná krmiva

1. Zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno.
2 Zák dl d t 1 šiř j ěž ji á íř t ž2. Zákaz podle odstavce 1 se rozšiřuje rovněž na jiná zvířata než

přežvýkavce, a pokud jde o krmení těchto zvířat, omezuje se na
produkty živočišného původu podle přílohy IV.

PŘÍLOHA  IV  KRMIVA  - Rozšíření zákazu podle čl. 7 odst. 1

Zákaz podle čl. 7 odst. 1 se rozšiřuje na krmeníp j
a) farmových zvířat, s výjimkou masožravých kožešinových zvířat, těmito
látkami:zpracovanými živočišnými bílkovinami, želatinou pocházející z 
přežvýkavců, krevními produkty, hydrolyzovanými bílkovinami, difosforečnanem
á tý t if f č á tý ži čiš éhvápenatým a trifosforečnanem vápenatým živočišného

původu („difosforečnan vápenatý a trifosforečnan vápenatý“),
vi) krmivy obsahujícími bílkoviny uvedené v podbodech i) až v);
b) přežvýkavců živočišnými bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto ) p ý ý y j y
bílkoviny. 75



12 /2 Dodržuje provozovatel podmínky odděleného 
skladování živočišných bílkovin a krmiv tyto bílkoviny 
obsahujících?

NR 999/2001 Článek 7 Zakázaná krmiva

1 Zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno1. Zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno
2. Zákaz podle odstavce 1 se rozšiřuje rovněž na jiná zvířata než

přežvýkavce, a pokud jde o krmení těchto zvířat, omezuje se na
produkty živočišného původu podle přílohy IV.

PŘÍLOHA  IV  KRMIVA  - Rozšíření zákazu podle čl. 7 odst. 1
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11. C cross compliance - požadavky kontrolované y
Státní veterinární správou
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11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za

a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřeběb) nevhodnou k lidské spotřebě

3. Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se
berou v úvahu

a) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi
výroby, zpracování a distribuce a
b) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebob) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo
dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit
škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na
d ízdraví. 78



11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin
4. Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se
berou v úvahu
a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé 

účinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která jiúčinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která ji 
konzumuje, ale také na zdraví dalších generací;

b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky
c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů jeli potravinac) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina
pro tuto skupinu spotřebitelů určena.
5. Při rozhodování o tom, zda potravina není vhodná k lidské
spotřebě, se bere v úvahu skutečnost, zda není potravina s ohledem
na své zamýšlené použití nepřijatelná pro lidskou spotřebu z důvodu
kontaminace cizorodými nebo jinými látkami nebo z důvoduhniloby,kontaminace cizorodými nebo jinými látkami nebo z důvoduhniloby,
kažení nebo rozkladu. 79



11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin
6. Pokud je nebezpečná potravina součástí dávky, šarže nebo 
á ilk i ř ý h d j é k i b d íd jí í hzásilky potravin zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících 

stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potraviny v dané 
dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné, pokud důkladné 
š tř í káž ž i t jí důk t ž b t k dá kšetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že zbytek dávky, 
šarže nebo zásilky není
bezpečný

7. Potravina, která je v souladu se zvláštními předpisy Společenství
upravujícími bezpečnost potravin, se považuje za bezpečnou z 
hledisek, na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství.
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11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin

8 Sk č ž i lň j d í k láš í h ř d i ů8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky zvláštních předpisů
použitelných pro tuto potravinu, nebrání příslušným orgánům přijímat
vhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu stažení

t h k d i t jí dů d d ř í ž d t tz trhu, pokud existují důvody pro podezření, že navzdory tomuto
souladu není potravina bezpečná.

9 Neexistují li žádné zvláštní předpisy Společenství považuje se9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se
potravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normami 
vnitrostátního potravinového práva členského státu, na jehož území je
uvedena na trh pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňoványuvedena na trh, pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňovány,
aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
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11 /12
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I 
směrnice 96/23/EHS ?

NR 178/2002, článek 14 : Požadavky na bezpečnost potravin

8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky zvláštních předpisů
použitelných pro tuto potravinu, nebrání příslušným orgánům přijímat
vhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu staženívhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu stažení
z trhu, pokud existují důvody pro podezření, že navzdory tomuto
souladu není potravina bezpečná.

9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se
potravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normamipotravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normami 
vnitrostátního potravinového práva členského státu, na jehož území je
uvedena na trh, pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňovány,
aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy a zejména její články 28 a 30aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
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11 /12 návrh hodnotící tabulky
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Kontrolované požadavky 11/13 až 11/15 NR 178/2002  Kontrolované požadavky 11/13 až 11/15 – NR 178/2002. 
článek 14 

11 /13
Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty 
pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta p j , ý y
u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 
96/23/EHS nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad 
stanovený maximální reziduální limit?

11 /14
Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární 
správy v době kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný správy v době kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný 
status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně 
prostého brucelózy ovcí a koz

11 /15
Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární 
správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný 
t t  h dář t í úř d ě téh  t b k ló  k t ?status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?



11 /13 návrh hodnotící tabulky
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11 /14 návrh hodnotící tabulky
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11 /15 návrh hodnotící tabulky
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Kontrolované požadavky 11/16 až 11/18 – NR 178/2002. 
článek 14  a článek 17, odst 1

11 /16
Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která 
ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?

11 /17
Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se 
vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho 
jakosti?

11 /18
Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní 
nezávadnost nebo jakost?

Člá k 17 P i tiČlánek 17 Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech 
fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby 
potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva které sepotraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se 
týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.



11 /16 návrh hodnotící tabulky
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12 /3
Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt TSE, a to 
neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?

NR 999/2001Kontrola a eradikace TSE Článek 11: Oznámení

Aniž je dotčena směrnice 82/894/EHS (1), zajistí členské státy, aby
všechna zvířata podezřelá z infekce TSE byla ihned oznámena 
příslušnému orgánu (pozn. V případě ČR se jedná o Státnípříslušnému orgánu (pozn. V případě ČR se jedná o Státní 
veterinární správu) 
Členské státy pravidelně informují sebe navzájem a Komisi
o oznámených případech TSEo oznámených případech TSE.
(Příslušný orgán neprodleně přijme opatření podle článku 12 tohoto
nařízení společně se všemi ostatními nezbytnými opatřeními.
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12 /4
Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce 
TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy 
výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření 
provedené příslušnou krajskou veterinární správu?

NR 999/2001Článek 12 Opatření při podezření na TSE

1. Zvířata podezřelá z infekce TSE jsou buď úředně omezena
v pohybu do doby, než jsou známy výsledky klinických
a epizootologických vyšetření která provádějí příslušné orgány neboa epizootologických vyšetření, která provádějí příslušné orgány, nebo
za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření.
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12 /5
Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce 
TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro 
laboratorní vyšetření?

NR 999/2001Článek 12 Opatření při podezření na TSE

2. Rozhodne-li příslušný orgán, že nelze vyloučit možnost infekce
TSE, je zvíře, je-li ještě naživu, usmrceno; jeho mozek a 
všechny ostatní tkáně, které určí příslušný orgán, se odstraní avšechny ostatní tkáně, které určí příslušný orgán, se odstraní a 
pošlou úředně schválené laboratoři, národní referenční 
laboratoři podle čl. 19 odst. 1 nebo referenční laboratoři 
Společenství podle čl. 19 odst. 2 na vyšetření pomocí testovacích p p y p
metod podle článku 20.
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12 /5
Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce 
TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro 
laboratorní vyšetření?

98



12 /6
B l  š h  čá ti těl  íř t  d ř léh   i f k  TSE Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE 
ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo 
odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 ?

NR 999/2001 Článek 12 Opatření při podezření na TSE

3. Všechny části těla zvířete podezřelého z infekce se buď   
ponechávají pod úředním dohledem do doby než jeponechávají pod úředním dohledem do doby, než je  
stanovena  negativní diagnóza,nebo se zlikvidují v souladu s 
nařízením (ES) č.  1774/2002.
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12 /7
Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE  Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, 
které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením 
(ES) č. 1774/2002?

NR 999/2001Článek 13 Opatření při potvrzení výskytu TSE

1. Je-li úředně potvrzen výskyt TSE, je třeba co nejdříve přijmout
tato opatření:

a) všechny části těla zvířete se zlikvidují v souladu s nařízením 
(ES) č. 1774/2002, kromě materiálu ponechaného pro účely 
záznamů v souladu s přílohou III kapitolou B tohoto nařízení;záznamů v souladu s přílohou III kapitolou B tohoto nařízení;
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12 /8
Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich  která byla Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla 
identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně 
odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002?

NR 999/2001Článek 13, odst. 1 Opatření při potvrzení výskytu TSE

c) všechna ohrožená zvířata a produkty z nich podle přílohy VII 
bodu 2 tohoto nařízení, která byla identifikována šetřením podle 
písmene b) tohoto odstavce se usmrtí a zlikvidují v souladu spísmene b) tohoto odstavce, se usmrtí a zlikvidují v souladu s 
nařízením (ES) č. 1774/2002.
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12 /9
Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty y p p y
živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, 
na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom 
na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?

NR 999/2001Článek 13 Opatření při potvrzení výskytu TSE

2. Do provedení opatření podle odst. 1 písm. b) a c) je hospodářství,
ve kterém bylo zvíře přítomno při potvrzení výskytu TSE, pod 
úředním dohledem a veškerý pohyb zvířat vnímavých k TSE a 
produktů živočišného původu, které z nich byly získány, z 
hospodářství nebo do něj je podmíněn schválením příslušného 
orgánu, aby bylo umožněno rychlé vysledování a identifikace 
dotyčných zvířat a produktů živočišného
původu. Existují-li doklady, že hospodářství, kde bylo postižené 
zvíře přítomno při potvrzení TSE, pravděpodobně není 
hospodářstvím, kde bylo zvíře infikováno TSE, může příslušný orgán 
rozhodnout, že pod úředním dohledem budou obě hospodářství 
nebo pouze hospodářství, kde bylo zvíře infikováno.
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12 /10
J  ádě   t h k t  i  iti íh  íř t  k h t  Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty 
vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka 
doprovázena příslušným veterinárním osvědčením? 

NR 999/2001 Článek 15 Živá zvířata, jejich sperma, embrya a 
vajíčka

1. Uvádění na trh nebo případně vývoz skotu, ovcí nebo koz a jejich
spermatu, embryí a vajíček podléhá podmínkám podle přílohy VIII nebo
v případě dovozu podmínkám podle přílohy IX Živá zvířata a jejichv případě dovozu podmínkám podle přílohy IX. Živá zvířata a jejich
embrya a vajíčka jsou doprovázena příslušným veterinárním 
osvědčením podle předpisů Společenství v souladu s článkem 17 nebo 
v případě dovozu článkem 18.v případě dovozu článkem 18.

2. Uvádění na trh první generace potomstva, spermatu, embryí
a vajíček zvířat, která jsou podezřelá z TSE nebo u kterých je TSEj , j p ý j
prokázána, podléhá podmínkám podle přílohy VIII kapitoly B.

3. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 3 může být působnost
odstavců 1 a 2 rozšířena na jiné druhy zvířat 4 Prováděcí pravidla k tomuto článku mohouodstavců 1 a 2 rozšířena na jiné druhy zvířat.4. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou 
být přijata v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. 107
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12 /11
J  ádě   t h  h jí í  t  j ji h Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich 
embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním 
osvědčením?

NR 999/2001 Článek 15 Živá zvířata, jejich sperma, embrya a 
vajíčka

1. Uvádění na trh nebo případně vývoz skotu, ovcí nebo koz a jejich
spermatu, embryí a vajíček podléhá podmínkám podle přílohy VIII nebo
v případě dovozu podmínkám podle přílohy IX. Živá zvířata a jejich
embrya a vajíčka jsou doprovázena příslušným veterinárním 
osvědčením podle předpisů Společenství v souladu s článkem 17 nebo 
v případě dovozu článkem 18.

2. Uvádění na trh první generace potomstva, spermatu, embryí
a vajíček zvířat, která jsou podezřelá z TSE nebo u kterých je TSE
prokázána podléhá podmínkám podle přílohy VIII kapitoly Bprokázána, podléhá podmínkám podle přílohy VIII kapitoly B.

3. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 3 může být působnost
odstavců 1 a 2 rozšířena na jiné druhy zvířat.4. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou 
bý řij l d d ý čl 24 d 2být přijata v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. 109
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13/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt 
slintavky a kulhavky  a to neprodleně při závažném slintavky a kulhavky, a to neprodleně při závažném 
podezření nebo pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění 
krajské veterinární správy?

14/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt 
následujících nákaz, a to neprodleně při závažném podezření nebo 
pozitivním zjištění: 
1. vezikulární stomatitida, 2. vezikulární choroba prasat, 3. mor 

ý ř ž ý ů á ískotu, 4. mor malých přežvýkavců, 5. nodulární dermatitida skotu, 
6. horečka údolí Rift, 7. katarální horečka ovcí, 8. neštovice ovcí 
a koz, 9. africký mor prasat, 10. enzootická hemoragická choroba 
j l itý h b ji til ěd ě í k j ké t i á í á ?jelenovitých nebo zajistil uvědomění krajské veterinární správy?

15/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt katarální 15/1 Nahlásil chovatel krajské veterinární správě výskyt katarální 
horečky ovcí, a to neprodleně při závažném podezření nebo 
pozitivním zjištění nebo zajistil uvědomění krajské veterinární 
správy?

111
p y



13/1 a 14/1 a 15/1

166/1999 § 11
(1) Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, 
svodu a prodeji zvířat jakož i další osoby které přicházejí dosvodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do 
styku se zvířaty, živočišnými produkty nebo jejich vzorky a které 
vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou 
rozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskyturozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskytu 
nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, 
jsou povinni neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu 
nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření.nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření.
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14/1 návrh hodnotící tabulky
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15/1 návrh hodnotící tabulky
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

PŘÍLOHA I : PRVOVÝROBA
Část :  Obecné hygienické předpisy pro prvovýrobu a související 
postupypostupy

a) přeprava, skladování produktů prvovýroby a manipulace s 
nimi v místě výroby za předpokladu, že tyto činnosti podstatněnimi v místě výroby za předpokladu, že tyto činnosti podstatně   
nemění  jejich povahu

b) přeprava živých zvířat, pokud je to nezbytné pro dosažení ) p p ý , p j y p
cílů tohoto nařízení 

c) v případě produktů rostlinného původu, produktů rybolovu) y
a zvěřiny přeprava produktů prvovýroby, jejichž povaha 
nebyla podstatně změněna, z místa výroby do provozu.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

PŘÍLOHA I : PRVOVÝROBA: II. Hygienické předpisy

2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné míry2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné míry
zajistit, aby byly produkty prvovýroby chráněny před kontaminací
(vzhledem k pozdějšímu zpracování)

3 Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2 musí3. Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2, musí 
provozovatelé potravinářských podniků dodržovat příslušné právní 
předpisy  Společenství a vnitrostátní právní předpisy týkající se omezování 
rizik v prvovýrobě a souvisejících postupech, včetně

a) opatření pro zabránění kontaminaci z ovzduší, půdy, vody, krmiv,
hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků na ochranu
rostlin a biocidů a kontaminaci ze skladování odpadů, manipulace
s nimi a jejich odstraňování

b) opatření týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
a zdraví rostlin, která mají dopad na lidské zdraví, včetně programů
pro monitorování a kontrolu zoonóz a původců zoonóz. 117



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

4. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří chovají, sbírají 
nebo loví zvířata nebo vyrábějí živočišné produkty prvovýroby, 
musí podle potřeby přijmout vhodná opatření k tomu, aby

a) udržovali v čistotě zařízení používaná v souvislosti s prvovýrobou
a souvisejícími postupy, včetně zařízení používaných ke skladování
krmiva a manipulace s ním, a je-li to nezbytné, po vyčištění jep , j y , p y j
vhodným způsobem dezinfikovali

b) udržovali v čistotě vybavení, kontejnery, přepravní klece, vozidla
l idl j li t b t é čiště í j h d ý ů ba plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným způsobem

dezinfikovali;

c) v nejvyšší možné míře zajistili čistotu zvířat odeslaných nac) v nejvyšší možné míře zajistili čistotu zvířat odeslaných na 
porážku,
a je-li to nezbytné, čistotu hospodářských zvířat

d) ží li it b či t d j li t b t é k id) používali pitnou nebo čistou vodu, je-li to nezbytné k prevenci 
kontaminace; 118



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

e) zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s potravinami
a jejich proškolení pokud jde o zdravotní rizikaa jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika

f) v nejvyšší možné míře zabránili kontaminaci způsobené zvířaty
a škůdci

g) skladovali odpady a nebezpečné látky a manipulovali s nimi tak, abyg) p y p y p , y
nedošlo ke kontaminaci

h) zabránili zavlečení a rozšíření nakažlivých chorob přenosných nah) zabránili zavlečení a rozšíření nakažlivých chorob přenosných na
člověka prostřednictvím potravin, včetně přijetí předběžných opatření
při zavádění nových zvířat a hlášení podezření na propuknutí takové
choroby příslušnému orgánu 119



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

i) přihlédli k výsledkům příslušných analýz vzorků odebraných u 
zvířat nebo jiných vzorků které jsou důležité pro lidské zdraví; azvířat nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro lidské zdraví; a

j) používali přísady do krmiv a veterinární léčivé přípravky správně, 
jak to vyžadují příslušné právní předpisyjak to vyžadují příslušné právní předpisy.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

5. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo   
sklízejí rostlinné produkty, musí podle potřeby přijmout vhodná   
opatření k tomu, aby

a) udržovali v čistotě zařízení, vybavení, kontejnery, přepravní bedny,
vozidla a plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným
způsobem dezinfikovali

b) zajistili, je-li to nezbytné, hygienickou výrobu, přepravu a   
kl d á í tli ý h d ktů j ji h či t tskladování  rostlinných produktů a jejich čistotu

c) používali pitnou nebo čistou vodu, je-li to nezbytné k prevenci      
kontaminacekontaminace

d) zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s          
potravinami a jejich proškolení pokud jde o zdravotní rizikapotravinami a jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  852/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

e) v nejvyšší možné míře zabránili kontaminaci způsobené zvířaty a 
škůdci

f) skladovali odpady a nebezpečné látky a manipulovali s nimi     
tak aby nedošlo ke kontaminacitak,  aby nedošlo ke kontaminaci

g) přihlédli k výsledkům příslušných analýz vzorků odebraných      
z rostlin nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro lidské   
zdraví

h) používali přípravky na ochranu rostlin a biocidy správně, jak    
to vyžadují příslušné právní předpisy
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Pokyny pro správnou hygienickou praxi- informace o 

á í k t i říkl d k t i těžký i komezování kontaminace například mykotoxiny, těžkými kovy a     
radioaktivními látkami

použití vody, organických odpadů a hnojiv

správném a vhodném použití přípravků na ochranu rostlin asprávném a vhodném použití přípravků na ochranu rostlin a  
jejich  sledovatelnosti

správném a vhodném použití veterinárních léčivých přípravků a  
přísad do krmiv a o jejich sledovatelnosti
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Pokyny pro správnou hygienickou praxi informace o 

ří ě kl d á í žití l d t l ti k ipřípravě, skladování, použití a sledovatelnosti krmiv

řádném odstraňování uhynulých zvířat, odpadů a podestýlky

tř í h h ř d l č í k žli ý h h bopatřeních pro ochranu před zavlečením nakažlivých chorob 
přenosných na člověka 

postupech, praxi a metodách pro zajištění hygienického p p p p j yg
způsobu výroby potravin, manipulace s nimi, jejich balení, 
skladování a přepravy, včetně účinného čištění a regulace 
škůdců

opatřeních týkajících se čistoty zvířat určených k porážce a  
hospodářských zvířat

opatřeních týkajících se vedení záznamů.opatřeních týkajících se vedení záznamů.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. 
dubna 2004 o hygieně potravin

II. Hygienické předpisy

2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné 

míry zajistit aby byly produkty prvovýroby chráněny předmíry zajistit, aby byly produkty prvovýroby chráněny před 

kontaminací s přihlédnutím k jejich pozdějšímu zpracování.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. 
dubna 2004 o hygieně potravin

II. Hygienické předpisy

3. Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2, musí 
t lé t i ář ký h d iků d d ž t ří l š éprovozovatelé potravinářských podniků dodržovat příslušné 

právní předpisy Společenství a vnitrostátní právní předpisy 
týkající se omezování rizik v prvovýrobě a souvisejících 
postupech včetněpostupech, včetně

a) opatření pro zabránění kontaminaci z ovzduší, půdy, vody, 
krmiv, hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků nakrmiv, hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků na 
ochranu rostlin a biocidů a kontaminaci ze skladování odpadů, 
manipulace s nimi a jejich odstraňování

b) opatření týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a zdraví rostlin, která mají dopad na lidské zdraví, včetně 
programů pro monitorování a kontrolu zoonóz a původců zoonóz.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 p p y ( )
ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv 

PŘÍLOHA III SPRÁVNÉ POSTUPY KRMENÍ ZVÍŘAT
CHOV NA PASTVINÁCH

spásání pastvin a polí musí být řízeno tak, aby byla 
minimalizována kontaminace potravin živočišného původu v 
důsledku fyzikálních, biologických nebo chemických riziky , g ý ý

v případě potřeby se dodržuje přiměřená doba odpočinku, než 
se hospodářským zvířatům umožní spásání pastvin a polí a 
zbytků po sklizni, a odpočinek mezi střídáním pastvy, aby se 
minimalizovala biologická křížová kontaminace hnojem v 
případě, že tento potenciální problém existuje, a aby se zajistilo, 
že budou dodrženy doby nepoužívání zemědělských 
chemických přípravků.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 p p y ( )
ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv 

Požadavky na vybavení pro ustájení a krmení
jednotka živočišné výroby musí být navržena tak, aby bylo možné ji 
přiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné vybavenípřiměřeně čistit. Jednotka živočišné výroby a krmné vybavení 
zařízení musí být čištěny pečlivě a pravidelně, aby se předešlo 
hromadění rizik. Chemikálie používané k čištění a dezinfekci musí 
být používány v souladu s návodem a skladovány odděleně od ý p y y
krmiva a prostor pro krmení.
musí být zaveden systém pro potírání škůdců, aby bylo zamezeno 
přístupu škůdců do jednotky živočišné výroby v zájmu minimalizace p p j y ý y j
možnosti kontaminace krmiva a podestýlky nebo zvířat.
budovy a krmné vybavení musí být udržovány v čistotě. Musí být 
zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje,zavedeny systémy pro pravidelné odstraňování hnoje, 
odpadního materiálu a ostatních možných zdrojů kontaminace 
krmiva.
krmivo a podestýlka používané v živočišné výrobě musí býtkrmivo a podestýlka používané v živočišné výrobě musí být 
často vyměňovány a nesmí zplesnivět. 128



Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

12/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

168/2010 Sb. 
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověkana člověka

464/2009 Sb.
vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

150/2010 Sb. 
zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

112/2010 Sb. 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření

129



Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

111/2010 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastechp y p p ý ý
s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

87/2010 Sb. 
N ří í lád t í ěkt ý h d í k k t á í l tbNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na 
krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

86/2010 Sb. 86/2010 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým 
podporám

490/2009 Sb. 
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví požadavky na akreditaci a
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Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a 
dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh



Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

480/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím 
nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
ěkt ý h dněkterých podpor

78/2010 Sb.
Nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č 79/2007 Sb o podmínkáchNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření

58/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách 
pěstování geneticky modifikované odrůdy

28/2010 Sb  28/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
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Z ě   á d í l i l ti ě d k  2010 Změny v národní legislativě od roku 2010 

14/2010 Sb. 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku 
na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů 

479/2009 Sb.

p p ý j
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor

478/2009 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na 
ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích 
ří í hzařízeních
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Základní požadavky welfare hospodářských zvířat §1a,odst.1

Stáje musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, 

technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, 

t l t l ti í lhk t d h k t l ů ětl íteplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a 

hlučnost byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé.
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Základní požadavky welfare hospodářských zvířat §1b,písm.2

umožnit denní kontrolu zdravotního stavu kondice a pohodyumožnit denní kontrolu zdravotního stavu, kondice a pohody 
hospodářských zvířat

umožnit denní kontrolu stavu technického a technologickéhoumožnit denní kontrolu stavu technického a technologického     
zařízení

zabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vnik-nutí jinýchzabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vnik nutí jiných     
zvířat

umožnit mechanickou očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, ,
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Základní požadavky welfare hospodářských zvířat §1b,písm.2

ž it t i á í š tř í š tř í dá í lát k íř tůumožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a   
odběr vzorků

ž č ě í ě é ář á ířumožnit vyčlenění odděleného prostoru pro hospodářská zvířata   
vyžadující mimořádnou péči, zvířata poraněná, nemocná nebo      
podezřelá z nákazyp y

umožnit bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s   
chovem zvířat a údržbou zařízeníchovem zvířat a údržbou zařízení
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Požadavky na podlahy v ustájení §1b,písm.4

musí odpovídat hmotnosti hospodářských zvířat

musí v místech ustájení snižovat na minimum rizika uklouznutí amusí v místech ustájení snižovat na minimum rizika uklouznutí a 
nesmí vyvolávat u hospodářských zvířat zranění, když se s nimi 
hospodářská zvířata dostanou do kontaktu2b),

roštové musí mít roštnice s odpovídající pevnou nášlapnou 
plochou a šířkou štěrbin podle druhu, věkové kategorie a 
hmotnosti zvířat, šířka štěrbin musí zabraňovat vsunutí končetiny , y
hospodářského zvířete, hrany roštnic musí být neostré, bez 
odštěpů s minimálním převýšením roštnic.
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Požadavky na rampy, lávky, můstky atd. v ustájení §1b,písm.5

protiskluzovou úprava povrchu + bočním hrazením

výškové nerovnosti nesmí přesáhnout 0,2 m a šířka mezer v 
podlaze nebo mezi dvěma podlahami musí zabránit vsunutí 
končetiny hospodářského zvířete 

rampy, lávky a můstky nesmějí být pro prasata, telata a koně 
t ější ž úh l 20° tj 36 4 % k h i tál í i ěstrmější než úhel 20°, tj. 36,4 % k horizontální rovině

pro ovce a skot vyjma telata než úhel 26° 34', tj. 50 % k 
horizontální rovině pokud je sklon strmější než 10° tj 17 6 % khorizontální rovině. pokud je sklon strmější než 10°, tj. 17,6 % k 
horizontální rovině, rampy, lávky a můstky musí být 
konstruovány tak, aby zvířata mohla bez rizika nebo potíží vyjít 
nahoru či sejít dolů
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Požadavky na materiál používaný k výrobě ustájení , atd. v ustájení 
§1b písm 6§1b,písm.6

nesmí být  škodlivý pro zvířata a musí být vhodné pro důkladné 
čistění a dezinfekcičistění a dezinfekci. 

ustájení a instalace pro zajištění bezpečnosti hospodářských zvířat 
musí být konstruovány a udržovány tak, aby neměly ostré okraje či 
hrany nebo výčnělky, jež by mohly zvířata zranit.
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: skot (§2)

welfare telat u zákazu individuálního ustájení telat se doplňujewelfare telat, u zákazu individuálního ustájení telat se doplňuje 
vyjímka pokud jsou telata chována se svými matkami z důvodu 
kojení, další ustanovení se týkají výživy telat

Změny, doplnění v ustanoveních: prasata (§3)

doplněna ustanovení týkající se výběhových chovů, doplněna a p ý j ý ý p
změněna ustanovení týkající se welfare prasnic a prasniček, 
welfare selat
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: ovce a kozy (§4)
zrušuje se zákaz používání pletiva k ohrazení pozemků, kde 
ovce rodí

extenzivní podmínky chovu v případě příznivé ho počasí- provedení 
zevrubné kontroly zvířat a zařízení pro chov zvířat nejméně jedenkrát 
týdně.  musí se provádět častěji, je-li pohoda ovcí nebo koz ohrožena 
(porody, po ostříhání nebo koupeli, v době zvýšeného nebezpečí 
napadení mouchami nebo predátory , významných změny v 
ří í h b ji ý h d í křízení chovu nebo jiných podmínek

biologická potřeba vody je u ovcí a koz kryta každodenně – podávání 
vody v dostatečném množství a náležité kvalitě nebo je jimvody v dostatečném množství a náležité kvalitě, nebo je jim 
podáváno krmivo s dostatečným obsahem vody. Možná je i 
kombinace obou způsobů. Pouze krmivo s dostatečným 
množstvím vody nelze podávat u ovcí a koz v laktaci
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: § 6 Minimální standardy pro 
ochranu kachen, hus a krůt

prohlídek hejna nebo skupiny kachen, hus nebo krůt nesmí docházet ke 
b t č é hl k b š í Při lk é hlíd h j b k izbytečnému hluku nebo rušení. Při celkové prohlídce hejna nebo skupiny 

kachen, hus nebo krůt se zvláštní pozornost musí věnovat tělesné 
kondici/chování/dýchání/stavu opeření/očí/kůže/zobáku/končetin/běháků 
/drápů, přítomnosti vnějších parazitů, kvalitě trusu, spotřebě potravy a 

d ří ů tkůvody a přírůstkům.

podlaha o dostatečné ploše k odpočívání všech zvířat současně , suchá 
drolivá podestýlka. 

krmné a napájecí zařízení musí být navrženo, zkonstruováno, umístěno, 
obsluhováno a udržováno s max. prevencí kontaminace krmiva a vody, s 
dostatečným přístupem zvířat, optimální kvalita vodyý y
pokud je volného výběhu musí být s přístřeškem pro všechna zvířata

snášková hnízda pro kachny a plochy pro odpočinek pro kachny a husy 
nesmí být tak vysoko nad podlahou, snášková hnízda pro husy musí být 
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Změny, doplnění v ustanoveních: § 6 Minimální standardy pro 
ochranu kachen, hus a krůt

velikost prostoru pro kachny, husy a krůty vzhledem k velikosti, věku apod

dospělé krůty se nesmí chovat v klecích, s výjimkou snáškového období, 
zákaz perforované podlahy

kachny a husy nesmí být nošeny hlavou dolů /zdvihány pouze za nohy musíkachny a husy nesmí být nošeny hlavou dolů /zdvihány pouze za nohy, musí 
být podepírány rukou umístěnou pod jejich tělem a paží kolem jejich těla tak, 
aby křídla zůstala u těla. Těžší kusy musí být nošeny jednotlivě., krůty mohou 
být nošeny pouze jednotlivě a za obě nohy, malé krůty musí být drženy za 
obě nohy nebo musí být opřeny o paži a tělo osoby provádějící odchyt Většíobě nohy nebo musí být opřeny o paži a tělo osoby provádějící odchyt. Větší 
krůty musí být nošeny za jednu nohu a úhlopříčně položené křídlo.

nejpozději do 21 dnů věku kachen, hus nebo krůt musí být optimální světelný 
režim musí se dodržovat 24hodinový cyklus s nepřerušovanými periodamirežim , musí se dodržovat 24hodinový cyklus s nepřerušovanými periodami 
tmy trvajícími cca 8 hodin.

ze živých kachen a hus se nesmí vyškubávat nezralé peří, včetně 
prachového peří
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464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

§ 11
Požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných 
na maso, obsah záznamů o chovu kuřat chovaných na maso, obsah , ý ,
údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat 
osobě uvedené v § 20 písm. s) zákona
§11a
Požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení 
dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na maso
při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2p y g
§11b
Kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, která překračuje 
hustotu 39 kg/m2, a to maximálně o 3 kg/m2hustotu 39 kg/m , a to maximálně o 3 kg/m
§11c
Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání 
osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 
254/2001 Sb  o vodách ě ě ěkt ý h ák ů ( d í 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů

případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito 
látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je y j
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit 
tato opatření:

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen 
„havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému 

á í úř ůž á ívodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, 
projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke 
schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému 
t ké ř dá j d j h h t ítaké předá jedno jeho vyhotovení
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 
254/2001 Sb  o vodách ě ě ěkt ý h ák ů ( d í 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů

4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo 
nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve 
větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno sevětším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 
zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, 
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do 
kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního , g y ý
zařízení. 

Další povinnosti
a) umístit zařízení v němž se závadné látky používají zachycujía) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, 
skladují, zpracovávají nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodaminežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami

b) používat jen takové zařízení (způsob) při zacházení se závadnými 
látkami které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, 
včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku 
závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy;závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; 
sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku 
závadných látek do podzemních vod

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo 
výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně 
ů bilé b k š t tě t t bí b ád ží č ý hzpůsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených 

pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných 
látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků 
bezodkladně provádět jejich včasné opravybezodkladně provádět jejich včasné opravy
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150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

e) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro 
zjišťování úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat nazjišťování úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat na 
žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního 
prostředí

f) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti 
nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru.

opatření podle odstavce 4 se přiměřeně vztahují i na použité 
obaly závadných látek.
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150/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Definice přirozeného koryta vodního toku (§ 44, odst. 2, 
odst. 3.)odst 3 )

2) Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, 
které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchovýchkteré vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových 
vod a dalších přírodních faktorů nebo provedením opatření k 
nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které může 
měnit svůj směr podélný sklon a příčný profilměnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil

3) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku nebo o tom, 
d j d á ři é k t d íh t k h d í t ězda se jedná o přirozené koryto vodního toku, rozhodne místně 

příslušný vodoprávní úřad .
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14/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o 
ů b ý čt á k á í tř b í d ě l ézpůsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v 

cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské 
prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.

nárok na vrácení spotřební daně ve 

výši 60 % v Kč pro minerální oleje 
podle § 45 odst. 1 písm. b) a podle § 45 odst. 2 písm. j) zákona a ve 
výšivýši 

85 % v Kč pro minerální oleje
§ 45 odst 2 písm c) zákona (směsná motorová nafta)§ 45 odst. 2 písm. c) zákona (směsná motorová nafta)
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B č t t iBezpečnost potravin

Chemické nebezpečí

živočišné
mykotoxiny – aflatoxiny (ořechy), Ochratoxin A (cereálie), 
fusariové
toxiny (obiloviny) patulin (jablka)toxiny (obiloviny), patulin (jablka)
aditivní látky, agrochemikálie – pesticidy , veterinární farmaka
kontaminanty z obalových materiálů, z výroby
toxické látky vznikající při výrobě- např. vznik akrylamidu při 
tep. úpravě
látky vyvolávající individuální nežádoucí reakce (alergeny)y y j ( g y)
těžké kovy, perzistentní organické polutanty (PCB, hormony...)
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B č t t i ifik b číBezpečnost potravin- specifikace nebezpečí

biologická nebezpečí 
mikroorganismy (antroponózy, zoonózy, toxikogenní
mikroorganismy – bakterie,g y ,
plísně), parazité, škůdci

fyzikální nebezpečífyzikální nebezpečí 
mechanické nečistoty (šroubky, střepy, vlasy,
části obalů, prach, kamínky, omítka, kosti, úlomky skořápky )
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu ve (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu ve 
vztahu k hygieně potravin

pro zajištění bezpečnosti potravin od prvovýroby až po uvedení 
na trh nebo vývoz včetně je nezbytný integrovaný přístup. Každý 
provozovatel potravinářského podniku v celém potravinovémprovozovatel potravinářského podniku v celém potravinovém
řetězci by měl zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
potravin

rizika pro potraviny existující na úrovni prvovýroby by měla být 
identifikována a vhodným způsobem omezována, aby bylo 
zajištěno dosažení cílů tohoto nařízení. Avšak v případě, kdyzajištěno dosažení cílů tohoto nařízení. Avšak v případě, kdy 
provozovatel potravinářského podniku dodává malá množství 
vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo 
místnímu maloobchodu, je vhodné chránit veřejné zdraví , j j
vnitrostátním právem především z důvodu úzkého vztahu 
výrobce a spotřebitele
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

všeobecné použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních
bodů (HACCP) na prvovýrobu dosud není proveditelné. Pokyny
pro správnou praxi by měly podpořit používání vhodných 
hygienických postupů. Podle potřeby by však měly být tyto pokyny
doplněny zvláštními hygienickými pravidly pro prvovýrobu.
Hygienické požadavky na prvovýrobu a související postupy by
se měly lišit od požadavků na jiné postupy

ačkoli by se požadavek zavést postupy založené na zásadách
HACCP ěl h d d čátk t h t ý b b dHACCP neměl hned od počátku vztahovat na prvovýrobu, bude
možnost jeho rozšíření jednou ze součástí přezkumu, které
Komise provede v rámci následného provádění tohoto nařízení.

Je však vhodné, aby členské státy vedly provozovatele na úrovni
prvovýroby k tomu, aby takové zásady uplatňovali v nejvyšší
možné míře
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

udržování  veškerých zařízeních a vybaveních   
používaných  v chovu, včetně přepravních zařízeních, p ý , p p ,
klecí a vozidel

udržovat čistotu zvířat odeslaných na porážku v max. 
míře, čistotu hospodářských zvířat

používání pitné nebo čisté vody (pokud je nezbytné 
vzhledem k prevenci kontaminace)

zajistit zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících 
 t i is potravinami
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

základní ustanovení

primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatelprimární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel 
potravinářského podniku

požadavek na zajištění bezpečnosti potravinového řetězce už odpožadavek na zajištění bezpečnosti potravinového řetězce už od 
prvovýroby

požadavek na dodržování chladícího řetězce u potravin, které p p ,
nelze skladovat při okolní teplotě

všeobecné používání postupů založených na zásadách HACCP + 
dodržování zásad správné zemědělské praxe
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

v max. možné míře zajistit ochranu před kontaminací ostatními 
zvířaty a škůdci

skladovat odpady a nebezpečné látky tak aby nedošlo ke 
kontaminaci

zabránit zavlečení a rozšiřování chorob nakažlivých na člověka 
prostřednictvím potravin (dodržování principů karantény a 
hlášení chorob)hlášení chorob)

vyhodnocení analýz vzorků ve vztahu k lidskému zdraví

používání veterinárních přísad a přípravků dle příslušných 
legislativních předpisů
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo      
která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň

v identifikaci kritických kontrolních bodů na úrovních, v nichž           
je kontrola nezbytná pro předcházení riziku, pro jeho vyloučení   
nebo pro jeho omezení na přijatelnou úroveň

ve stanovení kritických limitů v kritických kontrolních 
b d h kt é hl d ř d há í id tifik ébodech, které s ohledem na předcházení identifikovanému    
riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení oddělují přijatelnost a    
nepřijatelnost

ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů   
kritických kontrolních bodech
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, 
že kritický kontrolní bod není zvládáný

ve stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování 
účinného fungování opatření

ve vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti 
potravinářského podniku, jejichž účelem je prokázat účinné 
používání opatření

při každé změně výrobku, procesu nebo fáze přezkoumají 
t lé t i ář ký h d iků t t t dprovozovatelé potravinářských podniků tento postup a provedou 

v něm nezbytné změny.
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

Cíl: zdravotní nezávadnost výrobků

Hl í t d  lý i ik (k lit ti í k tit ti í)Hlavní metoda: analýza rizik (kvalitativní, kvantitativní)

Nebezpečí: biologická, chemická, fyzikální

Kritické body: monitoring nebezpečí ve výrobě

C CC k k iti ké f k á áCharakter. CCP: znaky, kritické meze, frekvence,nápravná 
opatření

ČČinnosti v CCP: monitoring, ověřovací postupy
(ověřování metod sledování, ověřovánífunkce systému, interní 
audit ČSN EN 19011)
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

Postup založený na zásadách HACCP je použití principů 

HACCP, tzn. že provozovatel je schopen doložit, že zná 

všechna zdravotní nebezpečí která se mohou v procesu jímvšechna zdravotní nebezpečí, která se mohou v procesu jím 

prováděné výroby potravin uplatnit a že tato nebezpečí 

ovládá tzv. ovládacími opatřeními (postupy, které zaručují, že 

bí ři í dá d ě á d i )vyrobí, připraví a podá zdravotně nezávadnou potravinu)
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(ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu (ES) č. 852/2004 Požadavky na prvovýrobu 
ve vztahu k hygieně potravin

Systém tvoří sedm zásad:

1. Vypracování analýzy nebezpečí a stanovte jejich rizika
2. Stanovení  kritických bodů
3 č í ý ů3. Určení kritických limitů
4. Určení způsobu monitoringu (kontrola kritických bodů)
5 Určení nápravných opatření5. Určení nápravných opatření
6. Určení postupy ověřování, kterými se potvrdí, že je   

systém účinný
7. Zvolení způsobu dokumentace všech plánovaných postupů 

a záznamů
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HACCP v zemědělské prvovýrobě 

Nask ladněn í  nových  zv í řat

U s t á j e n í

( Ve n kov n í  v ý běh  a  p a s t ev n í  m a n a g e m e n t )

N a p á j e n í  a  k r m e n íp j
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HACCP v zemědělské prvovýrobě 

Ve te r i ná r n í  péče

O b e c n ě  c h o v  z v í ř a t

P ř í p r a v a  n a  p ř e p r a v u

Shromažďování  a skladování statkových hnojiv

Ods t r aněn í  uhynu l ých  zv í řat
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Odk  d jOdkazy, zdroje

www.mze.cz
www.szpi.cz
www.srs.cz
www.svscr.cz

k bl /www.uskvbl.cz/
www.ukzuz.cz
www.eurlex.euwww.eurlex.eu
www.esipa.cz
www.google.cz
Haccp in agriculture: practical guide (third edition), 
Campden BRI, 2009
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UniConsulting, s.r.o.
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Tel : +420 281 970 520        Tel.: +420 281 970 520        
Fax: +420 281 973 735
E-mail: uniconsulting@uniconsulting.czE mail: uniconsulting@uniconsulting.cz
Web:   www.uniconsulting.cz
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