
Cross compliance

Principy, cíle, vazba na 
společnou zemědělskou 

politiku, možnosti poradenství



Nové trendy v zemědělství

stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry 
např. ze systému ekologického zemědělství svědčí o stoupajících 
nároků spotřebitelů požadujících vyšší kvalitu výrobku
zemědělství prostřednictvím tvorby a údržby krajiny bude v 
budoucnosti ve větší míře než doposud uspokojovat 
celospolečenskou poptávku po zdravém životním prostředí, 
harmonicky utvářené a “polyfunkční“ krajině
tvorba a údržba krajiny prostřednictvím zemědělské výroby je 
nejlevnější, žádný jiný způsob není ekonomicky únosný
důraz bude kladen i na diverzifikaci zemědělské výroby s vyšším 
zohledněním přírodních podmínek a s větším důrazem na ochranu 
enviromentálně citlivých oblastí (CHKO, NP, CHOPAV maloplošná
chráněná území)
stoupající význam poradenství v oblasti zemědělství



Princip cross compliance- překlad a vysvětlení
pojmu

z anglického cross=křížový,vzájemný, průřezový a 
compliance= soulad, shoda

termín lze proto přeložit jako tzv. princip křížové shody

princip dodržování ekologických standardů
směřující k ochraně životního prostředí v rámci 
zemědělské výroby

je to tzv. Hodnocení jakosti hospodaření
zemědělského podniku se zaměřením na dodržování
zákonných požadavků EU, správné zemědělské
praxe a legislativy ČR



Složky cross compliance

základní složky Cross compliance:

Standardy dobrého zemědělského a ekologického 
stavu (tzv. GAEC)+stálé pastviny

Zákonné požadavky na hospodaření – tzv. Statutory
Management Requirements



Úloha Cross compliance

správné hospodaření
plnění enviromentálních standardů a tím podpora 
mimoprodukčních funkcí zemědělství a ochraně přírody 
a krajiny
dostatek potravin a krmiv zajistí odbourávání některých 
tržních mechanismů, do budoucna tak budou zemědělci 
větší možnost pružněji reagovat na situaci na trhu



Nové trendy v zemědělském poradenství

zemědělské poradenství musí reagovat na nové směry a 
tendence v zemědělství
musí reagovat na nové trendy týkající se 
enviromentálních požadavků
musí reagovat na společenskou poptávku nejen po 
zdravých a kvalitních potravinách, ale také zdravém 
životním prostředí a zdravé a atraktivní zemědělské
krajině



UniConsulting - zemědělském poradenství

hospodaření zemědělského podniku
bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti
přehled novinek legislativních předpisů legislativy CZ a EU
havarijní plány
analýza přírodních podmínek obhospodařovaného území
optimalizace zemědělského hospodaření s důrazem na 
mimoprodukční funkce zemědělství optimalizace hospodaření v 
oblastech se zvláštní úrovní ochrany (velkoplošná chráněná území-
CHKO, NP a maloplošná chráněná území)



UniConsulting - zemědělském poradenství

optimalizace zemědělského hospodaření s důrazem na 
mimoprodukční funkce zemědělství optimalizace hospodaření v 
oblastech se zvláštní úrovní ochrany (velkoplošná chráněná území-
CHKO, NP a maloplošná chráněná území)
optimalizace hospodaření v oblastech a na pozemcích ohrožených 
půdní a větrnou erozí, specifickými podmínkami hospodaření a v 
oblastech LFA
analýza technologie a technologického vybavení v živočišné výrobě
obecné poradenské služby v souvislosti s welfare hospodářských 
zvířat
příprava farmy na certifikované ekologické zemědělství hodnocení
kvality



Hodnocení kvality hospodaření zemědělského podniku

vyhodnocení pomocí stručného checklistu, který ukáže 
zda podnikatel v zemědělství splňuje požadavky kladené
na dodržování podmínek správné zemědělské praxe a 
podmínek principu (Cross compliance)
cílem checklistu je provedení samokontroly podniku, 
obsahuje přehled legislativních norem české i evropské
legislativy, včetně předpisů vztahující se k principu 
Cross compliance
checklist je prováděn za účasti  poradce akreditovaného 
u Mze, na základě checklistu jsou navrženy další
postupy řešení či vypracování potřebných dokumentů



Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

vyhodnocení pomocí stručného checklistu, který ukáže 
zda podnikatel v zemědělství( resp. zaměstnavatel) 
splňuje požadavky kladené na úroveň bezpečnosti práce 
v zemědělském podniku

checklist je prováděn za účasti  poradce akreditovaného 
u Mze



Přehled novinek legislativních předpisů legislativy CZ a 

EU

přehled změn předpisů české i evropské legislativy,  
návrhy legislativních norem (českých i evropských)
aktuální informace z oborů rostlinné a živočišné
produkce, zemědělské techniky, enviromentální
problematiky, aktuální informace z oblasti zemědělské
politiky
dokument je vytvářen s 3-měsíční periodicitou



Havarijní plány

zpracování havarijních plánů pro zemědělské
prvovýrobce
havarijní plány řeší nakládání (skladování, aplikace, 
přeprava) s nebezpečnými nebo potenciálně
nebezpečnými látkami - např. biocidy a další přípravky 
na ochranu rostlin, minerální hnojiva, nakládáním se 
statkovými hnojivy apod. 
řeší ochranu povrchových a podzemních vod a ochranu 
půd
preventivní postupy,  postupy při  mimořádných 
událostech



Analýza přírodních podmínek obhospodařovaného 

území

vyhodnocení přírodních podmínek dané zemědělské
soustavy
vyhodnocení obhospodařovaného území po stránce 
klimatických charakteristik, půdních charakteristik, 
hydrologických poměrů území
možnost rozšíření produktu dle přání a potřeb zákazníka



Optimalizace zemědělského hospodaření s důrazem na 
mimoprodukční funkce zemědělství

analýza současného způsobu hospodaření, možnosti 
optimalizace hospodaření např. změnou kultury (nebo 
plodin či odrůd), podporou významných krajinných prvků, 
ochrannými způsoby hospodaření, diverzifikací rostlinné
produkce apod.
analýza řeší rovněž možnosti zisku dotací zaměřených 
na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělské
prvovýroby



Optimalizace hospodaření v oblastech se zvláštní
úrovní ochrany (velkoplošná chráněná území- CHKO, 

NP a maloplošná chráněná území)

analýza současného způsobu hospodaření, návrhy 
změn hospodaření s ohledem na stupeň ochrany 
přírodních a kulturních hodnot území územích

řeší možnosti zisku dotací s enviromentálním určením.



Optimalizace hospodaření v oblastech a na pozemcích 
ohrožených půdní a větrnou erozí, specifickými 

podmínkami hospodaření a v oblastech LFA

• analýza současného stavu a možností budoucího 
rozvoje farmy

• produkt je zaměřen na zemědělský podnik hospodařící
v méně příznivých oblastech (LFA), v oblastech 
ohrožených půdní a větrnou erozí a jinými specifickými 
podmínkami hospodaření



Analýza technologie a technologického vybavení

v živočišné výrobě

analýza současné používané technologie - důrazem na 
plnění legislativních požadavků na ustájení
hospodářských zvířat a welfare
analýza je  zaměřena zejména na chov drůbeže- nosnic, 
chov prasat, chov skotu dojeného a skotu bez tržní
produkce mléka
způsoby řešení technologie z hlediska welfare při 
zohlednění podmínek každého konkrétního 
zemědělského podniku



Předprojektová poradenská příprava farmy na 
certifikované ekologické zemědělství

zpracování SWOT analýzy při přechodu na ekologické
zemědělství- nastínění silných a slabých stránek, 
příležitostí a rizik v souvislosti s certifikovaným 
ekologickým zemědělstvím

případné rozšíření produktu dle přání a potřeb zákazníka



Možnosti a podmínky financování
zemědělského poradenství

dotace v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) v rámci opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb
dotace za poskytnuté poradenské služby je poskytována ve výši 

max. 60-80% způsobilých výdajů.
příspěvek EU 75% veřejných zdrojů
příspěvek EU 25% veřejných zdrojů
maximální výdaje pro dotaci jsou stanoveny do cca 40 000kč.
maximální výše dotace na jednoho příjemce je 315 000kč za období
2007-2013.
Poradenská služba musí být realizována na území ČR mimo území
Hlavního města Prahy.
Žádost o dotaci na využívání poradenských služeb je nutno podat v 
období od 10. do 30.6. 2008!!!



Legislativní rámec cross compliance

nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 

Hl. oblasti:
veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin
životní prostředí
dobré životní podmínky zvířat



Odkazy,zdroje     

http://www.uzpi.cz
http://www.mze.cz
http://www.asz.cz
http://www.szif.cz


