
Od 1. 1. 2011 dochází
v systému kontroly podmí-
něnosti (cross compliance)
k rozšíření povinných poža-
davků na hospodaření (SMR)
v oblasti veřejné zdraví, zdra-
ví zvířat a rostlin.

K rozšíření povinných poža-
davků na hospodaření (SMR)
dochází v souladu s čl. 124 odst.
5 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, které ukládá od 1. 1.
2011 plnění povinných požadav-
ků podmíněnosti uvedených
v příloze č. 2 v bodě B (oblast
„veřejné zdraví, zdraví zvířat
a rostlin“) tohoto nařízení.

Vzhledem k tomu, že na Čes-
kou republiku se výše uvedené
ustanovení evropské legislati-
vy vztahuje, bylo nutné imple-
mentovat do národního právní-
ho řádu znění těchto požadav-
ků. Proto došlo v tomto smyslu
k novelizaci nařízení vlády
č. 479/2009 Sb., o stanovení
důsledků porušení podmíně-
nosti poskytování některých
podpor, a kterým se mění ně-
která související nařízení vlá-
dy. Uvedené nařízení vlády je ta-
ké základním právním předpi-
sem ČR upravujícím systém vy-
hodnocování kontroly podmíně-
nosti (cross compliance). Nove-
lou je upraven i tento systém vy-
hodnocování, neboť některé
z nově implementovaných po-
vinných požadavků příslušné-
ho aktu v oblasti řízení veřejné-
ho zdraví, zdraví zvířat a rostlin
(jmenovitě SMR 11 a 12) jsou
kontrolovány více než jednou
dozorovou organizací. Nově na-
stavený systém vyhodnocování
bude uplatňován napříč celým
systémem kontrol podmíně-
nosti. 

Plnění povinných požadavků
na hospodaření je základní pod-
mínkou poskytování přímých
plateb (SAPS), některých pod-
por z Programu rozvoje venkova
a podpor v rámci některých
opatření společné organizace tr-
hu s vínem v plné výši.
Současný počet směrnic

a nařízení, které jsou stanove-
ny k plnění, bude od 1. 1.
2011 rozšířen o další naříze-
ní a směrnice (viz tabulka).
Některé z dozorových organi-
zací se do systému kontroly
podmíněnosti zapojují nově. 

Postup každého kontrolního
orgánu je upraven příslušným
zákonem, na jehož základě je
oprávněn provádět kontroly.
Ve všech případech se vedle
toho zahájení, průběh a ukon-
čení kontroly řídí kontrolním
řádem (kontrolní řád je stano-
ven zákonem č. 552/1992 Sb.,
o státní kontrole, v platném
znění a nařízením Komise
(ES) č. 1122/2009).
Uvádíme stručný výčet

okruhu požadavků, které bu-
dou dozorovými organizace-
mi kontrolovány. V dalších
číslech se budeme podrob-
něji věnovat jednotlivým na-
řízením:
SMR 9 uvádění příprav-

ků na ochranu rostlin na
trh (SRS)

Cílem zaváděných požadav-
ků souvisejících s používáním
přípravků na ochranu rostlin
(POR) je snížení rizika ohrožení
zdraví lidí, zvířat a rostlin nejen
při aplikaci POR, ale také po
sklizni ošetřené plodiny, u níž se
při nesprávném použití POR zvy-
šuje pravděpodobnost nadlimit-
ního výskytu reziduí v koneč-
ném produktu určeném k potra-

vinářským účelům nebo jako kr-
mivo pro hospodářská zvířata.
Nedodržení pokynů k ochraně
vod může způsobit znehodnoce-
ní podzemního nebo povrchové-
ho zdroje pitné vody a v důsled-
ku výskytu reziduí účinných lá-
tek použitých POR může poško-
dit zdraví lidí a zvířat. V nepo-
slední řadě je snahou zamezit
úhynům včel, zvěře, ryb a dal-
ších vodních organismů v dů-
sledku nedodržení opatření
k ochraně včel, zvěře a vodních
organismů uvedených v návodu
k použití POR.
SMR 10 zákaz používání ně-

kterých látek s hormonálním
a tyreostatickým účinkem
a beta-sympatomimetik v cho-
vech zvířat (ÚSKVBL)

Používání zakázaných látek
nebo jejich používání nepovole-
ným způsobem (u látek s estro-
genním, gestagenním či andro-
genním účinkem) ohrožuje bez-
prostředně bezpečnost potravin
a nemůže být tolerováno. Pře-
chovávání zakázaných látek ne-
bo přípravků představuje velké
riziko jejich možného použití
a s ohledem na nebezpečnost
těchto látek není přípustné, aby
je chovatel skladoval ve svých
prostorách. V chovech, kde je
použití látek s estrogenním, ges-
tagenním či androgenním účin-
kem povoleno, jejich množství
musí odpovídat počtu ošetřova-
ných zvířat. V případě někte-
rých látek (např. hormonální lát-
ky s estrogenním, gestagenním
či androgenním účinkem) je po-
voleno jejich použití u hospodář-
ských zvířat v přesně stanove-
ných důvodech, v takových pří-
padech je však potřeba striktně
dodržovat stanovené ochranné
lhůty. Při použití zakázaných lá-
tek povoleným způsobem v pří-
padech, které legislativa umož-
ňuje, musí být dodržována ome-
zení, garantující jejich správné
a oprávněné použití a vedeny

příslušné záznamy pro možnost
následného ověření, že byly spl-
něny podmínky stanovené legis-
lativou v zájmu ochrany spotře-
bitele. 
SMR 11 obecné zásady a po-

žadavky potravinového práva,
bezpečnost potravin (SZPI)

Kontrolní orgán bude ověřo-
vat, zda do oběhu nejsou a ne-
byly uvedeny potraviny jiné než

bezpečné. Za bezpečnou potra-
vinu se považuje taková potravi-
na, která není škodlivá pro zdra-
ví a není nevhodná k lidské spo-
třebě. Kontrolní orgán bude
ověřovat, zda potraviny ve všech
fázích výroby, zpracování a di-
stribuce splňují požadavky po-
travinového práva, zda provozo-
vatel potravinářského podniku
(PPP) přijal vhodná opatření
k tomu, aby skladoval odpady
a nebezpečné látky a manipulo-
val s nimi tak, aby nedošlo ke
kontaminaci s potravinami. Rov-
něž bude ověřovat, zda PPP při-
hlíží k výsledkům laboratorních
rozborů rostlin nebo jiných
vzorků, které jsou důležité pro
lidské zdraví, či je schopen iden-
tifikovat každého dodavatele su-
rovin a látek určených k přimí-
sení do potravin a sdělit tyto in-
formace na požádání přísluš-
ným orgánům. Potraviny musí
být odpovídajícím způsobem
označeny na spotřebitelských
nebo skupinových obalech, pří-
padně v průvodních dokumen-
tech (dodacích listech nebo fak-
turách), podle požadavků stano-
vených ve specifických předpi-
sech, s cílem umožnit jejich sle-
dovatelnost. Kontrolní orgán bu-
de ověřovat, jak rychle a jakým
způsobem PPP informoval od-
běratele a příslušný kontrolní
orgán o potravině uvedené na
trh, která mohla být škodlivá
pro lidské zdraví, a jaká opatření
přijal s cílem předejít riziku pro
konečného spotřebitele.
SMR 11 obecné zásady

a požadavky potravinového
práva, bezpečnost potravin
(ÚKZÚZ)

Při uvádění krmiva na trh je
nutné zajistit jeho bezpečnost
pro produkci potravin a ke kr-
mení zvířat. Provozovatelé krmi-
vářských podniků ve všech fá-
zích výroby, zpracování a distri-
buce musí zajistit ve svých pod-
nicích, aby potraviny a krmiva

splňovaly požadavky potravino-
vého práva. Tyto povinné poža-
davky týkající se činností krmi-
vářských podniků jsou kontrolo-
vány s cílem zajistit vysokou úro-
veň ochrany spotřebitele s ohle-
dem na bezpečnost potravin
a krmiv. Kontrola bude věnová-
na například evidenci krmiv,
skladovým prostorám nebo ve-
dení záznamů o zdroji krmiv.

SMR 11 obecné zásady
a požadavky potravinového
práva, bezpečnost potravin
(SVS)

SVS v rámci kontroly požadav-
ků potravinového práva bude
sledovat, zda chovatel hospo-
dářských zvířat nepodal zvířa-
tům látky a přípravky, jejichž
používání u hospodářských zví-
řat nebo u zvířat, jejichž pro-
dukty jsou určeny k výživě lidí,
není povoleno. Zda chovatel
hospodářských zvířat podává
a používá u zvířat, jejichž pro-
dukty jsou určeny k výživě lidí,
pouze doplňkové látky, léčivé
přípravky a další přípravky ur-
čené pro tato zvířata, které byly
vyrobeny a uvedeny do oběhu
v souladu se zákonem. 

V případě pozitivního nálezu
brucelózy nebo tuberkulózy na
hospodářství SVS zkontroluje,
jak probíhá dodávka mléka,
resp. jeho uvádění na trh for-
mou vedených záznamů na
hospodářství a bude zkontrolo-
váno plnění opatření stanove-
ných mimořádných veterinár-
ních opatření vydaných přísluš-
nou KVS. 

SVS se dále zaměří na systém,
který má chovatel zavedený pro
kontrolu dodávek mléka od jed-
notlivých zvířat, jakým způso-
bem jsou vyřazena nemocná zví-
řata z dodávky a jak je zabezpe-
čena její nezávadnost. Bude vy-
žadováno, aby byly plněny poža-
davky na prostory k dojení, pro
skladování a chlazení mléka.

Kontrola bude věnována také
požadavkům na skladování a za-
cházení s vejci.
SMR 12 pravidla pro pre-

venci, tlumení a eradika-
ci některých přenosných
spongiformních encefalo-
patií (ÚKZÚZ)

Z důvodu minimalizace rizik
přenosu spongiformní encefalo-
patie (TSE) u zvířat byla stano-
vena určitá pravidla vymezující
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Z jakého důvodu dochází
k rozšíření povinných
požadavků na hospodaření
v rámci kontrol
podmíněnosti?

Povinné požadavky na hospo-
daření stanovuje evropská legis-
lativa jako podmínku čerpání do-
tací režimu jednotné platby na
plochu (SAPS). Příslušné evrop-
ské nařízení stanovuje také po-
stupné zavádění požadavků na
hospodaření, proto od 1. ledna
2011 dochází k rozšíření poža-
davků v oblasti veřejného zdraví,
zdraví zvířat a rostlin. K dalšímu
rozšíření o požadavky na dobré
životní podmínky zvířat dojde
v roce 2013. I o těchto požadav-
cích budeme zemědělskou ve-
řejnost v dostatečném předstihu
informovat.

Co přináší novela nařízení
vlády č. 479/2009 Sb.?

Novela nařízení vlády je spo-
jena s nynějším rozšířením po-
žadavků na hospodaření, na
které navazuje úprava způsobu
vyhodnocování zpráv z kontrol.
Změna ve vyhodnocování odrá-
ží snahu ministerstva zeměděl-
ství o maximální zefektivnění
kontrol v rámci systému cross
compliance. 

Novela řeší také úpravu stan-
dardu správné zemědělské pra-
xe GAEC 2, jehož smyslem je
lepší ochrana půdy před erozí.

Od 1. července 2011 doplní stá-
vající vrstvu silně erozně ohrože-
ných (SEO) půd vrstva mírně
erozně ohrožených (MEO) půd.
Dodržování zásad správné ze-
mědělské praxe má význam ne-
jen pro ochranu zemědělského
půdního fondu, ale výrazně při-
spívá i k protipovodňové preven-
ci. Ochrana půdy a obnova tra-
dičního charakteru české kraji-
ny je jednou z mých priorit.

Přináší rozšíření požadavků
zemědělcům nějaké nové
povinnosti?

Požadavky stanovené evrop-
ským předpisem, které jsou zařa-
zené mezi požadavky kontroly
podmíněnosti, již zemědělci znají
z národních kontrol dozorových
organizací. Nemělo by proto dojít
k navýšení administrativního ani
finančního zatížení žadatelů, pou-
ze k provázání těchto povinností
s poskytováním evropských pod-
por. Nedojde ke zvýšení počtu
kontrol, naopak jsou postupně
nastavována pravidla pro jejich
zefektivňování. Zbavit zemědělce
zbytečné a obtěžující byrokracie,
místo toho nastavit kontrolní
a administrativní kontakt jako
přátelský a založený na zdravém
rozumu je další z mých priorit.
Zemědělci, kteří řádně vedou své
hospodářství, se rozhodně nemu-
sí  kontrol v rámci systému cross
compliance obávat.

Ivanem Fuksou, ministrem zemědělství 

Číslo aktu Právní předpis EU Kontrolující organizace
SMR 9 Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991, o uvádění přípravků na

ochranu rostlin na trh
SRS – Státní rostlinolékařská správa

SMR 10 Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996, o zákazu používání některých
látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik
v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602 EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS

ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv – NOVÁ

SMR 11 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

SZPI – Státní zemědělská a potravinářská
inspekce – NOVÁ
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský
SVS – Státní veterinární správa – NOVÁ

SMR 12 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 encefalopatií

SVS – Státní veterinární správa
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský

SMR 13 Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření
společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, ruší směrnice 85/511/EHS
a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS

SVS – Státní veterinární správa

SMR 14 Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí
obecná opatření společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní
opatření týkající se vezikulární choroby prasat

SVS – Státní veterinární správa

SMR 15 Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví
zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

SVS – Státní veterinární správa

zákaz krmení hospodářských
zvířat živočišnými bílkovinami
a důsledné dodržování odděle-
ného skladování krmiv obsahují-
cích živočišné bílkoviny. 
SMR 12 pravidla pro pre-

venci, tlumení a eradikaci ně-
kterých přenosných spongi-
formních encefalopatií (SVS)

TSE patří k onemocněním
zvířat a lidí vyvolaným protei-
novými částicemi – priony. Prv-
ní případ BSE byl popsán
v Anglii v roce 1985. Zdrojem
nákazy tehdy byla masokostní
moučka, která obsahovala ma-
teriál z ovcí nakažených scrapií
(klusavka, taktéž nemoc patřící
do TSE). 

Onemocnění se projevuje ztrá-
tou kondice, příznaky též ukazu-
jí na poškození nervové soustavy
– zvíře je dezorientované, dochá-
zí k poruchám pohybu a chová-
ní. Nemoc se může ve stádě ob-
jevit jen u jednoho nebo několika
kusů. 

Bude kontrolováno dodržová-
ní povinností chovatele v přípa-
dě výskytu TSE u chovatele (ža-
datele), dále vedení evidence
o léčbě, úhynech a přesunech
(prodej, jatky). Kontroly budou
zaměřeny na záznamy chovate-
le o léčbě prováděné veterinár-
ním lékařem, případně chovate-
lem pod dohledem veterinární-
ho lékaře. Zejména důležité
jsou záznamy o léčbě neúspěš-

né, končící porážkou nebo úhy-
nem zvířete. K těmto zázna-
mům budou požadovány i infor-
mace typu protokolu o vyšetře-
ní ze Státních veterinárních
ústavů, případně jatek. Kontrola
je zaměřena na evidenci a ozna-
čování zvířat, na vedení souvise-
jící dokumentace a také na zdra-
votní stav zvířat.
SMR 13-15 oznamování

nákaz (SVS)
Veterinární zákon ukládá cho-

vateli povinnost ohlásit jakéko-
liv podezření na nákazu, kterou
chovatel pozoruje na svém hos-
podářství. Hlášení o podezření
z nákazy (jakékoliv, jelikož cho-
vatel není vždy schopen roze-
znat příznaky konkrétní nákazy)
je možné provést i prostřednic-
tvím soukromého veterinárního
lékaře, který na hospodářství
provádí léčbu a který pak poslé-
ze ohlásí podezření na KVS.
Chovatel by měl mít k dispozici
písemný doklad o uvědomění
SVL o těchto skutečnostech. Po-
dezření se týká zejména zdravot-
ního stavu zvířat, změny chování
zvířat, úhynů, trvání příznaků
i po zavedení léčby.

Inspektor bude provádět kon-
trolu záznamů o veterinární
léčbě, resp. protokolů. Násled-
né epizootologické šetření mů-
že prokázat nečinnost chovate-
le při příznacích onemocnění
u zvířat. !


