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Kontrola podmíněnosti – změny od 1. 1. 2011
Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) 

SMR 10 – zákaz používání ně-
kterých látek s hormonálním ne-
bo tyreostatickým účinkem a be-
ta-sympatomimetik v chovech zví-
řat

K dalšímu rozšíření požadavků
kontroly podmíněnosti dochází od
1. ledna 2011, a to o požadavky dané
směrnicí Rady 96/22/ES ze dne
29. dubna 1996, o zákazu používání
některých látek s hormonálním ne-
bo tyreostatickým účinkem a beta-
sympatomimetik v chovech zvířat
a o zrušení směrnic 81/602/EHS,
88/146/EHS a 88/299/EHS. Poža-
davky stanovené touto směrnicí jsou
vedeny v národní legislativě záko-
nem o veterinární péči č. 166/1999
Sb., v platném znění a související vy-
hláškou o zákazu podávání někte-
rých látek zvířatům č. 291/ 2003 Sb.,
v platném znění.

Příslušnou dozorovou organizací
je Ústav pro státní kontrolu veteri-
nárních biopreparátů a léčiv
(ÚSKVBL). Zřizovatelem Ústavu je
Ministerstvo zemědělství ČR. Jeho
činnost je založena a vychází z obec-
ně závazných právních předpisů
– zejména zákona o léčivech číslo
378/2007 Sb., v platném znění nebo
zákonem o veterinární péči číslo
166/1999 Sb., v platném znění. Ústav
tak vykonává činnost v oblasti regu-
lace veterinárních léčiv, veterinár-
ních přípravků a veterinárních tech-
nických prostředků. Kromě vnitro-
státní právních předpisů vykonává
Ústav činnost v souladu s požadavky
přímo použitelných předpisů Evrop-
ské unie.

Záměrem vybraných požadavků je
kontrola nad používáním zakáza-
ných látek nebo nad jejich používá-
ním nepovoleným způsobem v cho-
vech zvířat a tím omezení bezpro-
středního ohrožení bezpečnosti
potravin. Kontrolováno je, zda ne-
dochází k přechovávání zakáza-
ných látek nebo přípravků, jejichž
přechovávání představuje velké rizi-
ko možného použití. Při použití zaká-
zaných látek povoleným způsobem
v případech, které legislativa umož-
ňuje, musí být dodržována omezení,
garantující jejich správné a oprávně-
né použití.

Kontrolované požadavky v rám-
ci kontroly nad používáním zaká-
zaných látek v chovech zvířat
(SMR 10) 

10/1 Je dodržován zákaz podávat
zvířatům produkujícím potraviny za-
kázané látky?

Některé látky jsou k používání
u zvířat zakázány z důvodů jejich to-
xicity pro zvířata nebo z důvodu toxi-
city jejich reziduí, které zůstávají ná-
sledně v potravinách živočišného pů-
vodu. Používáním registrovaných
veterinárních léčiv v souladu s pod-
mínkami jejich registrace a podle po-
kynů veterinárního lékaře nemůže
dojít k porušení tohoto požadavku.

10/2 Nejsou v hospodářství pře-
chovávány a vlastněny zakázané lát-
ky nebo přípravky?

Přechovávání zakázaných látek ne-
bo přípravků představuje velké rizi-
ko jejich možného použití a s ohle-
dem na nebezpečnost těchto látek
není přípustné, aby chovatel sklado-
val ve svých prostorách zakázané lát-
ky nebo přípravky. V chovech, kde je
použití látek s estrogenním, gesta-
genním či androgenním účinkem
povoleno, jejich přechovávané množ-
ství musí odpovídat počtu ošetřova-
ných zvířat.

10/3 Jsou dodržovány ochranné
lhůty v případě legálního ošetření

přípravkem s obsahem zakázaných
látek?

Jedná se především o použití látek
s estrogenním, gestagenním či and-
rogenním účinkem, např. v rozmno-
žovacích chovech. Zvíře ošetřené
v rámci řízení reprodukce hormonál-
ním přípravkem není možné odeslat
v případě jeho např. zranění na jatka
před uplynutím ochranné lhůty.

10/4 Jsou dodržována omezení
v souvislosti s legálním použitím za-
kázaných látek?

Evropská legislativa striktně vyme-
zuje případy, ve kterých je možné
použít zakázané látky, především
v případech řízení reprodukce zvířat.
Při tomto použití však musí být peč-
livě vedeny příslušné záznamy, nále-
žitě identifikována zvířata, dodržová-
na omezení ve vztahu k osobě, která
přípravek aplikuje, vždy s vědomím
ošetřujícího veterinárního lékaře.

Kdo bude kontrolován
Kontrolami budou dotčeni všichni

žadatelé (fyzické i právnické osoby)
o přímé platby. Analýza rizik, dle kte-
ré budou subjekty ke kontrole vybí-
rány, bude zaměřena na subjekty za-
bývající se živočišnou výrobou. 

Kdo bude provádět kontroly
Kontroly vzhledem k provázanosti

obou institucí budou provádět in-
spektoři Krajských veterinárních
správ (KVS). Tam, kde bude prová-
děna kontrola subjektu v souvislosti
s používáním léčiv, si místně přísluš-
ná KVS vyžádá spolupráci pracovní-
ků ÚSKVBL. 

Kde lze získat další informace
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinár-

ní péči a o změnách některých sou-
visejících zákonů, v platném znění.

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu
podávání některých látek zvířatům,
jejichž produkty jsou určeny k výživě
lidí, a o sledování přítomnosti nepo-
volených látek, reziduí a látek konta-
minujících, pro něž by živočišné pro-
dukty mohly být škodlivé pro zdraví
lidí, u zvířat a v jejich produktech,
v platném znění.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících
zákonů, v platném znění.

Na webových stránkách www.
uskvbl.cz lze získat informace týkají-
cí se registrace veterinárních léči-
vých přípravků v České republice
a v Evropském společenství. K dis-
pozici je nepřetržité telefonické spo-
jení pro možnost ohlášení závady
v jakosti či podezření ze závady v ja-
kosti veterinárních léčiv. 

Příklad z praxe
Bylo zjištěno používání hormonál-

ních přípravků u dvou zvířat z celko-
vě 40 chovaných, jichž se problém
týká, bez vědomí veterináře, nebyly
vedeny záznamy umožňující identifi-
kaci zvířete, chyběla informace
o množství a názvu léčiva a osobě,
která přípravek aplikovala.

Hodnocení konkrétního pří-
kladu

Případ byl hodnocen jako poru-
šení požadavku stanovujícího nut-
nost dodržování omezení v souvis-
losti s legálním použitím zakáza-
ných látek. Při použití zakázaných
látek povoleným způsobem (látky
s estrogenním, gestagenním či an-
drogenním účinkem) v případech,
které legislativa umožňuje, musí
být dodržována omezení, garantují-
cí jejich správné a oprávněné po-
užití a vedeny příslušné záznamy
pro možnost následného ověření,
že byly splněny podmínky stanove-
né legislativou v zájmu ochrany
spotřebitele. 

Rozsahem zjištění (dvě zvířata ze
40 – pět procent) došlo ke střednímu
porušení požadavku – 3 body a velké
závažnosti – 5 bodů. U porušení není
možná náprava, proto je hodnocen
jako trvalý – 5 bodů. Celkem bylo po-
rušení tohoto kontrolovaného poža-
davku hodnoceno 13 body. Pokud
by nebylo při kontrole podmíněnosti
zjištěno porušení jiného kontrolova-
ného požadavku, bylo by vyhodno-
ceno celkové porušení SMR 10 jako
malé (13 bodů z max. 90 je 14,44 %)
a žadateli by byly kráceny podpory
o jedno procento.

SMR 12 – stanovení pravidel
pro prevenci, tlumení a eradikaci
některých přenosných spongi-
formních encefalopatií

Požadavky na prevenci, tlumení
a eradikaci (pozn. vymýcení choro-
by) některých přenosných spongi-
formních encefalopatií jsou stanove-
ny nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne
22. května 2001, které je přímo apli-
kovatelné a jeho ustanovení není tře-
ba převádět do národní legislativy. 

Jako přenosné spongiformní ence-
falopatie (TSE) jsou označovány
choroby, které vyvolávají neurode-
generativní onemocnění lidí i zvířat,
způsobené nahromaděním patolo-
gicky změněného, odolného protei-
nu, tzv. prionu, v mozkové tkáni. Ma-
jí velmi dlouhou inkubační dobu
a vždy končí smrtí postiženého je-
dince. Nemoc se může ve stádě ob-
jevit jen u jednoho nebo několika
kusů.

Do této kategorie spadá bovinní
spongiformní encefalopatie (BSE),
onemocnění skotu, jehož první pří-
pad byl popsán ve Velké Británii již
v roce 1985. Nemoc se rozšířila patr-
ně díky zkrmování masokostních
mouček a kafilerního tuku vyrobe-
ného z nemocných zvířat. K těmto
nemocem je řazeno také onemocně-
ní ovcí a koz, podobné BSE, označo-
vané jako klusavka.

Kontroly dle požadavků uvedené-
ho nařízení jsou zaměřeny na prav-
děpodobnou příčinu šíření onemoc-
nění, tj. na zkrmování živočišných
bílkovin hospodářským zvířatům
nebo na dodržování povinnosti ohlá-
šení podezření z výskytu nebezpeč-
né nákazy. V případě podezření
z onemocnění jsou krajskou veteri-
nární správou (KVS) vydána mimo-
řádná veterinární opatření, resp.
opatření na místě, která nařizují
usmrcení zvířat podezřelých z náka-
zy a zaslání vzorků pro laboratorní
vyšetření na potvrzení nebo vylou-
čení nákazy. Dozorová organizace
je pak povinna se zaměřit na dodr-
žování stanovených postupů a opat-
ření proti dalšímu možnému šíření
onemocnění, které spočívá napří-
klad v zákazu přemísťování pode-
zřelých zvířat z infekce TSE z hos-
podářství nebo v zákazu manipula-
ce s těmito zvířaty.

V rámci svých působností se na
kontrole požadavků stanovených
uvedeným nařízením v rámci kon-
troly podmíněnosti podílí dvě dozo-
rové organizace: Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský a Stát-
ní veterinární správa ČR.

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Kromě dalších činností, o kterých
jsme se zmínili v minulém uveřejně-
ném článku o nových požadavcích
v rámci kontroly podmíněnosti plat-
ných od 1. 1. 2011, provádí ÚKZÚZ
kontroly v oblasti krmiv.

Z důvodu minimalizace rizik pře-
nosu TSE u zvířat byly stanoveny ur-
čitá pravidla vymezující zákaz krme-
ní hospodářských zvířat živočišnými
bílkovinami a důsledné dodržování
odděleného skladování krmiv obsa-
hující živočišné bílkoviny. Zákaz zkr-
movat masokostní moučky půvo-
dem z přežvýkavců přežvýkavcům
byl v ČR vydán již v roce 1991, ale ani
předtím nebyly takto získané protei-
ny součástí receptur krmných směsí
pro dospělý skot. Od roku 2003 je vy-
dán zákaz zkrmování masokostních
mouček všem hospodářským zvířa-
tům. Pro kontroly podmíněnosti jsou
vybrány dva požadavky ze stanove-
ných podmínek pro výrobu, distribu-
ci a použití krmiv s obsahem zpraco-
vaných živočišných bílkovin. V rám-
ci výroby, skladování a přepravy
krmných směsí pro hospodářská
zvířata musí být dodržen požadavek
na fyzické oddělení krmných směsí
pro přežvýkavce od ostatních krm-
ných směsí obsahujících zpracované
živočišné bílkoviny.

Kontrolované požadavky v gesci
ÚKZÚZ v rámci kontroly dodržo-
vání pravidel pro prevenci, tlu-
mení a eradikaci některých pře-
nosných spongiformních encefa-
lopatií (SMR 12)

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

12/2 Dodržuje provozovatel pod-
mínky odděleného skladování živo-
čišných bílkovin a krmiv tyto bílkovi-
ny obsahujících?

Zákaz krmení dalším hospodář-
ským zvířatům kromě přežvýkavců,
s výjimkou masožravých kožešino-
vých zvířat, je vymezen u zpracova-
ných živočišných bílkovin, želatiny
z přežvýkavců, krevních produktů,
di- a tri-fosforečnan vápenatého živo-
čišného původu aj. 

Zákaz krmení hospodářských zví-
řat živočišnými bílkovinami se nevzta-
huje na zkrmování vajec, mléka, mle-
ziva, želatiny získané z nepřežvýkav-
ců, hydrolyzované bílkoviny z nepře-
žvýkavců a z kůží přežvýkavců, také
na krmení nepřežvýkavých hospo-
dářských zvířat rybí moučkou nebo
krevními produkty z nepřežvýkavců.

Zda krmiva podávaná přežvýkav-
cům a dalším hospodářským zvířa-
tům neobsahují živočišné bílkoviny,
kontroluje dozorová organizace sen-
zoricky. Dále ověřuje, zda v podniku
nejsou skladována zakázaná krmiva.
Pokud jsou v podniku skladována
hnojiva na bázi masokostní moučky,
kontroluje inspektor, zda uskladně-
né množství odpovídá nakoupené-
mu množství. Při podezření, že jsou
v podniku zkrmovány zakázané bíl-
koviny, je odebrán vzorek k mikro-
skopické analýze. 

Oddělení skladovaných krmiv mu-
sí být nejen prostorové, ale i fyzické,
například zdí. Sklad krmiv s obsa-
hem živočišných bílkovin by měl být
co nejblíže stájím, kde jsou tato kr-
miva používána, v jiném místě, než
kde jsou krmiva pro přežvýkavce.

Státní veterinární správa (SVS
ČR)

V České republice jsou přijatá
vzhledem k možnému výskytu TSE
ochranná opatření. Platí přísné para-
metry nastavené Ústřední nákazo-
vou komisí ČR pro zpracování kafi-
lerní suroviny na masokostní mouč-
ku, které se prokázaly jako dostateč-

né pro likvidaci původců onemocně-
ní (prionů).

Z důvodu úplného vyloučení mož-
ného ohrožení zdraví spotřebitele se
od roku 2001 vyšetřuje tzv. aktivním
monitoringem stanoveným přílohou
III. nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 999/2001. Dle pravi-
del monitoringu je například na jat-
kách vyšetřován všechen poražený
skot starší 30 měsíců. Do obchodní
sítě se tak dostává pouze maso ze
zvířat s negativním výsledkem vyšet-
ření na BSE. Věková hranice na 24
měsíců je snížena u zvířat nutně po-
ražených na sanitní porážce a u uhy-
nulých zvířat. Vyšetřují se také
všechna zvířata podezřelá z nákazy
BSE. V roce 2009 bylo v rámci moni-
toringu vyšetřeno více než 156 tisíc
kusů skotu, přes 500 kusů ovcí a 172
kusů koz. U ovcí a koz nebyly zjiště-
ny pozitivní případy TSE, u skotu by-
ly nalezeny dva případy výskytu BSE.

Kontrolované požadavky v gesci
SVS ČR v rámci kontroly dodržo-
vání pravidel pro prevenci, tlu-
mení a eradikaci některých pře-
nosných spongiformních encefa-
lopatií (SMR 12)

12/3 Byl nahlášen krajské veteri-
nární správě výskyt TSE, a to nepro-
dleně při závažném podezření nebo
pozitivním zjištění TSE?

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 epi-
zootologického šetření provedené
příslušnou krajskou veterinární
správou?

12/5 Nebylo manipulováno se zví-
řaty podezřelými z infekce TSE, kte-
rá měla být za úředního dohledu
usmrcena pro laboratorní vyšetření?

12/6 Byly všechny části těla zvíře-
te podezřelého z infekce TSE pone-
chány pod úředním dozorem do do-
by stanovení diagnózy nebo odstra-
něny v souladu s nařízením (ES)
č. 1774/2002?

12/7 Nebyly přemísťovány části tě-
la zvířete pozitivního na TSE, které
se měly neškodně odstranit v soula-
du s nařízením (ES) č. 1774/2002?

12/8 Nebyla přemísťována riziko-
vá zvířata a produkty z nich, která by-

la identifikována šetřením a měla být
usmrcena a neškodně odstraněna
v souladu s nařízením (ES)
č. 1774/2002?

12/9 Nebyla přemísťována zvířata
vnímavá k TSE a produkty živočiš-
ného původu, které z nich byly zís-
kány na hospodářství, na němž bylo
infikované zvíře přítomno; přemís-
ťování bylo jenom na základě schvá-
lení příslušné krajské veterinární
správy? 

12/10 Je uváděn na trh skot, mimo
pozitivního zvířete a kohorty vytvo-
řené na základě šetření, a jejich em-
brya a vajíčka doprovázena přísluš-
ným veterinárním osvědčením?

12/11 Jsou uváděny na trh ovce
s vyhovujícím genotypem a jejich
embrya a vajíčka doprovázena pří-
slušným veterinárním osvědčením?

Kontrolou dle stanovených poža-
davků v rámci kontroly podmíněnos-
ti jsou prověřena veterinární osvěd-
čení, resp. osvědčení TRACES (při
přemísťování do jiných ČS), zároveň
i údaje ústřední evidence (IZR), stá-
jového registru zvířat na hospodář-
ství a záznamů jatek a asanačního
podniku. Dozorová organizace poža-

duje předložení záznamů chovatele
o léčbě prováděné veterinárním lé-
kařem, případně chovatelem pod do-
hledem veterinárního lékaře. Zejmé-
na důležité jsou záznamy o léčbě ne-
úspěšné, končící porážkou nebo
úhynem zvířete. K těmto záznamům
budou požadovány i informace typu
protokolu o vyšetření ze Státních ve-
terinárních ústavů, případně jatek.
Kontrola je zaměřena na evidenci
a označování zvířat, na vedení souvi-
sející dokumentace a také na zdra-
votní stav zvířat.

V případě výskytu TSE:
Je kontrolováno dodržování povin-

ností chovatele (žadatele) v případě
výskytu TSE, vedení evidence o léč-
bě, úhynech a přesunech (prodej,
jatky).

V případě potvrzení nákazy na
hospodářství jsou vydávána mimo-
řádná veterinární opatření, které za-
mezují přemísťování všech vníma-
vých zvířat a produktů živočišného
původu získaných z těchto zvířat až
do ukončení epizotologického šet-
ření na hospodářství a nařizují us-
mrcení zvířat podezřelých z nákazy
a zaslání vzorků pro laboratorní vy-
šetření na potvrzení nebo vyloučení
nákazy. Dozorovou organizací je
posouzeno zabezpečení místa jak
proti vniknutí nepovolaných osob,
tak volně žijících živočichů. V přípa-
dě porušení kontrolovaných poža-
davků je rozsah porušení stanoven
např. dle procenta zvířat ze zvířat
podezřelých z nákazy, která byla
nepovoleně přemístěna nebo dle
procenta zvířat z rizikových kusů,
které byly nepovoleně přemístěny.
V případě potvrzení nákazy TSE
u zvířete na hospodářství je na zá-
kladě epizotologického šetření vy-
brána skupina rizikových zvířat (ko-
horta). Na tato zvířata je vydán zá-
kaz přemisťování a je nařízeno je-
jich utracení s cílem vymýcení ná-
kazy na hospodářství. 

Dle požadavku 12/10 je možno na
trh uvádět skot mimo pozitivního
zvířete a kohorty vytvořené na zá-
kladě šetření. Kohortou se rozumí:
zvířata narozená ve stejném stádu
jako postižený kus skotu do 12 mě-
síců před datem narození postižené-
ho kusu skotu nebo po něm, nebo

zvířata, která v jakémkoliv období
během prvního roku svého života
byla chována spolu s postiženým
kusem skotu během prvního roku
jeho života.

Požadavek 12/11 stanoví, že lze na
trh uvádět ovce pouze s vyhovujícím
genotypem. Jako vyhovující, tzn. kte-
rý prokazuje nižší vnímavost k ne-
bezpečným chorobám, je stanoven
u beranů jenom genotyp ARR/ARR,
u ovcí – genotyp bez alely VRQ.

Kde získáte další informace
nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 999/2001,
nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 1774/2002, o hygie-
nických pravidlech pro vedlejší pro-
dukty živočišného původu, které ne-
jsou určeny pro lidskou spotřebu,

zákon o veterinární péči č. 166/
1999 Sb., v platném znění,

zákon o krmivech č. 91/1996 Sb.,
v platném znění,

vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou
se provádějí ustanovení veterinární-
ho zákona, v platném znění,

vyhláška č. 284/2003 Sb., kterou
se provádí zákon o krmivech, v plat-
ném znění. !

Rozsah Závažnost Trvalost Body
malý střední velký malá střední velká ne ano max.

počet
bodů

Do 1 % zvířat
v chovu, jichž
se problém

týká

od 1 % do
10 % zvířat

v chovu, jichž
se problém

týká

nad 10 %
zvířat

v chovu, jichž
se problém

týká

neúplné vedení
záznamů,
záznamy

nedostupné
na místě

aplikace přípravků
zootechnikem v případě

aplikace vyžadující
veterináře nebo
nedostatečná

identifikace zvířat

ošetření bez
vědomí

veterináře,
nebo absence

záznamů

ano

1 3 5 1 3 5 0 5 15

Produkty živočišného původu, které jsou podle nařízení (ES) č. 999/2001 pro některé druhy zvířat zakázané (x)
Želatina Krevní

produkty
Hydrolyz.

BK
Di- a

trikalcium fosfát
Zpraco-

vané
živočišné

BK
z přežvý-

kavců
z nepře-

žvý-
kavců

z přežvý-
kavců

z nepře-
žvý-

kavců

z přežvý-
kavců

z nepře-
žvý-

kavců

živočiš-
ného

původu

jiný než
živočišný

původ

Mléko,
mléčné

výrobky,
vejce

Rybí
moučka

Krevní
moučka

z nepřežvý-
kavců

Přežvýkavci " " # " " " # " # # " "
Neodstavení
přežvýkavci

" " # " " " # " # # # "

Prasata " " # " # " # # # # # "
Drůbež " " # " # " # # # # # "
Ryby " " # " # " # # # # # "
Kožešinová zvířata # # # # # # # # # # # #
Domácí zvířata # # # # # # # # # # # #


