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Kontrola podmíněnosti – změny od 1. ledna
Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) 
SMR 11 – zásady a poža-

davky potravinového práva
Cílem zavedení těchto poža-

davků je zajištění bezpečnosti
potravin a krmiv podle zásad
potravinového práva, například
zamezit uvádění na trh potra-
vin, které nejsou bezpečné pro
lidské zdraví, při uvádění krmi-
va na trh zajistit jeho bezpeč-
nost pro produkci potravin a ke
krmení zvířat nebo dodržování
pravidel pro používání doplň-
kových látek, léčivých příprav-
ků u zvířat, jejichž produkty
jsou určeny k výživě lidí. 

Na kontrole těchto vybraných
požadavků se podílí tři dozoro-
vé organizace, každá v rámci
své kompetence: Státní země-
dělská a potravinářská inspekce
(SZPI) v oblasti kontrol provo-
zovatelů potravinářských podni-
ků (SMR 11/1 – 7), Ústřední
kontrolní a zkušební ústav ze-
mědělský (ÚKZÚZ) v oblasti
kontrol krmivářských podniků
(SMR 11/8 – 11) a Státní veteri-
nární správa (SVS) v oblasti
kontrol živočišné produkce
(SMR 11/12 – 18).

Zásady a požadavky potravi-
nového práva stanoví nařízení
Evropského parlamentu a Ra-
dy (ES) č. 178/2002 ze dne 28.
ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky po-
travinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a stanoví postupy tý-
kající se bezpečnosti potravin.
Požadavky jsou prováděny ze-
jména prostřednictvím navazu-
jících nařízení:
– nařízením (EHS) č. 2377/90,

kterým se stanoví postup
společenství pro stanovení
maximálních limitů reziduí
veterinárních léčivých pří-
pravků v potravinách živočiš-
ného původu;

– nařízením (ES) č. 852/2004,
o hygieně potravin;

– nařízením (ES) č. 853/2004,
kterým se stanoví zvláštní hy-
gienická pravidla pro potravi-
ny živočišného původu;

– nařízením (ES) č. 183/2005,
kterým se stanoví požadavky
na hygienu krmiv;

– nařízením (ES) č. 396/2005,
o maximálních limitech rezi-
duí pesticidů v potravinách
a krmivech rostlinného a ži-
vočišného původu a na jejich
povrchu a o změně směrnice
Rady 91/414/EHS.
Všechna uvedená nařízení

Evropských společenství jsou
přímo aplikovatelná a není tedy
nutné jejich transponování do
národních právních předpisů.
Jimi dané požadavky jsou pří-
mo závazné. Nicméně nezna-
mená to, že by zemědělcům
přibyly nové povinnosti. Všech-
ny požadavky stanovené uve-
denými nařízeními jsou již kon-
trolovány v rámci národních
kontrol.

Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce (SZPI)

Je dozorovou organizací za-
pojující se do kontrol podmíně-
nosti nově. SZPI je přímo pod-
řízená Ministerstvu zeměděl-
ství ČR a orgánem státního do-
zoru zejména nad zdravotní
nezávadností, jakostí a řádným
označováním potravin. SZPI

kontroluje, v rámci stanove-
ných kompetencí, potraviny,
suroviny k jejich výrobě, ze-
mědělské výrobky a tabákové
výrobky. Tyto kompetence se
vztahují na výrobu, skladování,
přepravu i prodej (včetně do-
vozu).  Jedná se o kontrolu cí-
lenou, jejímž účelem není mo-
nitorování, ale ochrana spotře-
bitele před zdravotně závadný-
mi potravinami, před potravi-
nami, které jsou klamavě ozna-
čené, dále s prošlým datem
použitelnosti nebo neznámého
původu. Nedílnou součástí cí-
lené kontroly jsou podmínky
výroby a prodeje. Pojetí a reali-
zace kontroly potravin vychá-
zejí z právní úpravy (zejména
ze zákona o potravinách
č. 110/97 Sb., z novely zákona
o SZPI č. 146/2002 Sb. nebo
zákona o státní kontrole
č. 552/91 Sb.) a odpovídají

principům kontroly potravin
uplatňovaným ve státech Ev-
ropské unie.

Kontrolované požadavky
v gesci SZPI v rámci zásad
a požadavků potravinového
práva (SMR 11) 

11/1 Splňuje potravina limity
na obsah cizorodých látek a re-
ziduí pesticidů?

11/2 Je potravina prostá
škůdců a bez známek mikrobi-
álního kažení či plísně viditelné
pouhým okem?

11/3 Je zabráněno kontami-
naci potraviny cizorodými a ji-
nými látkami a kontaminaci
způsobené zvířaty a škůdci?

11/4 Je provozovatel potravi-
nářského podniku schopen
identifikovat každého dodava-
tele surovin a látek určených
k přimísení do potravin?

11/5 Je provozovatel potravi-
nářského podniku schopen
identifikovat každého odběra-
tele svých produktů?

11/6 Je zajištěno takové ozna-
čení nebo identifikace produk-
tu, které zajišťuje jeho sledova-
telnost?

11/7 Pokud se provozovatel
potravinářského podniku do-
zvěděl o tom, že jím vyprodu-
kovaná a dodaná potravina či
surovina nebyla bezpečná, in-
formoval o tom všechny své
odběratele a příslušný dozoro-
vý orgán a zajistil stažení ne-
bezpečné potraviny z trhu?

SZPI ověřuje, zda do oběhu
nejsou nebo nebyly uvedeny
potraviny jiné než bezpečné.
Potravina škodlivá pro zdraví
vykazuje nepříznivé, případně
kumulativní toxické účinky na
lidské zdraví, není vhodná
k lidské spotřebě z důvodu
kontaminace cizorodými nebo
jinými látkami nebo z důvodu
kažení, hniloby nebo rozkladu.
Potraviny musí splňovat poža-
davky potravinového práva ve
všech fázích výroby, zpracování
a distribuce. Provozovatelé po-
travinářských podniků (PPP)

musí mít zavedený systém sle-
dování skutečnosti, zda během
výroby nedochází k ohrožení
bezpečnosti potravin a surovin,
především pokud jde o konta-
minaci cizorodými látkami,
kontaminaci způsobenou zvířa-
ty a škůdci. Dále je ověřováno,
zda PPP přijal vhodná opatření
k tomu, aby skladoval odpady
a nebezpečné látky a manipulo-
val s nimi tak, aby nedošlo ke
kontaminaci s potravinami.
Rovněž kontroluje, zda PPP
přihlíží k výsledkům laborator-
ních rozborů rostlin nebo ji-
ných vzorků, které jsou důleži-
té pro lidské zdraví.

Ústřední kontrolní a zku-
šební ústav zemědělský
(ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušeb-
ní ústav zemědělský provádí
v rámci kontrol podmíněnosti

již od roku 2009 velkou množi-
nu kontrol, které se týkají pou-
žívání kalů (SMR 3), ochrany
vod před znečištěním dusična-
ny (SMR 4) nebo minimálních
požadavků pro použití hnojiv
(5a). Od letošního roku byla je-
ho působnost rozšířena na
kontroly ochrany podzemních
vod před znečištěním nebez-
pečnými látkami (SMR 2).

Od roku 2011 přibude ústavu
k již kontrolovaným oblastem
v rámci kontroly podmíněnosti
i oblast potravinového práva
s požadavky na kontrolu bez-
pečnosti krmiv. 

Kontrolované požadavky v ges-
ci ÚKZÚZ v rámci zásad a poža-
davků potravinového práva
(SMR 11): 

11/8 Jsou krmiva odebírána
jen z provozů, které jsou řádně
registrovány?

11/9 Jsou krmiva skladována
odděleně od chemických látek,
odpadů a dalších nebezpeč-
ných a zakázaných látek, medi-
kovaných krmiv, doplňkových
a jiných krmiv tak, aby bylo ta-
ké při jejich distribuci a mani-
pulaci 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?

11/10 Jsou vedeny záznamy
o zdroji a množství krmiva a je-
ho spotřebě tak, aby byl zacho-
ván princip dohledatelnosti
použitého krmiva?

11/11 Jsou vedeny záznamy
o každém použití přípravků na
ochranu rostlin, biocidních
produktů, geneticky modifiko-
vaného osiva a zohledňovány
výsledky analýz vzorků krmiv
zaměřených na bezpečnost kr-
miva?

Kontrolované požadavky se
týkají provozovatelů krmivář-
ských podniků ve všech stadi-
ích od prvovýroby krmiv po
uvádění krmiv na trh, včetně
krmení zvířat určených k pro-

dukci potravin. Snahou vybra-
ných požadavků je zajistit vy-
sokou úroveň ochrany spotře-
bitele s ohledem na bezpeč-
nost potravin a krmiv. Každý,
kdo vyrábí a uvádí krmiva na
trh, musí být například řádně
registrován a kontrolovaný
subjekt je povinen se o regist-
raci svého dodavatele přesvěd-
čit. Platné registrace českého
kontrolního úřadu jsou k dis-
pozici na stránkách ÚKZÚZ:
http://eu183.ukzuz.cz.

Z důvodu ochrany zdraví lidí
a zvířat je dále například nutné
zabránit kontaminaci krmiv
různými látkami, které mohou
ohrozit jejich zdraví. Rovněž je
třeba zamezit znehodnocení
krmiv jejich skladováním v ne-
vhodných podmínkách. Nez-
bytná je také dohledatelnost
krmiv v případech, kdy je nut-
né stáhnout z trhu závadné kr-

mivo nebo kdy existuje pode-
zření, že krmivo může ohrozit
bezpečnost a zdraví zvířat a li-
dí. Proto inspektoři porovnáva-
jí záznamy v evidenci krmiv
podniku s doklady o nákupu
a prodeji krmiv. Bezpečnost
a zdraví zvířat a lidí je také ře-
šena kontrolou vedení zázna-
mů o používání přípravků na
ochranu rostlin, biocidních
produktů a geneticky modifi-
kovaného osiva

Státní veterinární správa
(SVS ČR)

Státní veterinární správa je
další dozorovou organizací
uplatňující požadavky kontroly
podmíněnosti v rámci své pů-
sobnosti nově od roku 2011.
SVS je organizací, která ze zá-
kona vykonává dozor nad zdra-
vím zvířat a dobrým zacháze-
ním s nimi, nad zdravotní ne-
závadností potravin živočišné-
ho původu, nad ochranou na-
šeho území před možným za-
vlečením nebezpečných nákaz
nebo jejich nositelů. Přímo
i nepřímo zodpovídá i za zdraví
občanů. Všechny povinnosti
a práva SVS ČR jsou vyjmeno-
vány a popsány ve veterinár-
ním zákoně č. 166/1999 Sb.,
v platném znění. Státní veteri-
nární správa vykonává činnost
v rámci krajů prostřednictvím
14 Krajských veterinárních
správ (KVS), v rámci Prahy
Městskou veterinární správou
(MěVS).

Kontrolované požadavky v ges-
ci SVS ČR v rámci zásad a poža-
davků potravinového práva
(SMR 11): 

11/12 Nebyla dodána na jat-
ka zvířata nebo uváděny do
oběhu produkty pocházející ze
zvířat, kterým byly podány lát-
ky skupiny A přílohy I směrni-
ce Rady 96/23/EHS?

11/13 Nebyla dodána na jat-
ka zvířata nebo uvedeny do
oběhu produkty pocházející
ze zvířat, u kterých nebyla
dodržena ochranná lhůta

u veterinárních léčivých pří-
pravků skupiny B1 a B2
směrnice Rady 96/23/EHS
nebo v jejichž produktech by-
la zjištěna rezidua nad stano-
vený maximální reziduální li-
mit?

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

11/15 Nebylo dodáno mléko
do mlékárny bez souhlasu kraj-
ské veterinární správy v době,
kdy mělo hospodářství poza-
stavený nebo odebraný status
hospodářství úředně prostého
tuberkulózy skotu?

11/16 Nezařadil chovatel pro
dodávku mléka mléko od zví-

řat, která ze zdravotního hle-
diska nesplňují podmínky pro
dodávku mléka?

11/17 Je s mlékem při jeho
získávání a skladování zacháze-
no tak, aby se vyloučilo ohro-
žení zdravotní nezávadnosti ne-
bo snížení jeho jakosti?

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

Požadavky kontrolované
Státní veterinární správou ČR
jsou zaměřeny na kontrolu
produkce živočišného původu.
Jedná se o kontroly dodržová-
ní zákazu podávání zvířatům
látek a přípravků, jejichž použí-
vání u hospodářských zvířat
nebo u zvířat, jejichž produkty
jsou určeny k výživě lidí, není
povoleno. V případě použití po-
volených doplňkových látek,
léčivých přípravků u těchto
zvířat, jejichž produkty jsou ur-
čeny k výživě lidí, je kontrolo-
váno dodržení ochranných
lhůt po podání přípravků.  Jsou
kontrolovány záznamy o vete-
rinární léčbě vedené chovate-
lem i soukromým veterinár-
ním lékařem na hospodářství.

Širokou kapitolou v oblasti
potravinového práva jsou hygi-
enické požadavky dané legisla-
tivou k zabezpečení dodávek
a nakládání se syrovým mlé-
kem, mlezivem i vejci.

SVS ČR se zaměří na systém,
který má chovatel zavedený
pro kontrolu dodávek mléka
od jednotlivých zvířat, jakým
způsobem jsou vyřazena ne-
mocná zvířata z dodávky a jak
je zabezpečena její nezávad-
nost. Bude provedena kontrola
systému identifikace a regist-
race na hospodářství, včetně
vedení stájového registru
a hlášení přesunů (namátková
kontrola).

Vejce, počínaje výrobními
prostorami, musí být až do pro-
deje spotřebiteli udržována
čistá, suchá, bez cizorodého zá-
pachu, účinně chráněná proti

otřesům a přímému sluneční-
mu světlu.

Kdo bude kontrolován
K dodržování uvedených po-

žadavků potravinového práva
jsou vázáni všichni žadatelé (fy-
zické i právnické osoby), kteří
podají žádost o přímé platby,
o podporu z některých opatře-
ní Programu rozvoje venkova
nebo o podporu v rámci někte-
rých opatření společné organi-
zace trhu s vínem. Výběrem
budou dotčeni provozovatelé
potravinářských podniků, pro-
vozovatelé krmivářských pod-
niků a subjekty z oblasti živo-
čišné produkce.

Kde lze získat další infor-
mace

Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 178/2002,
nařízení (EHS) č. 2377/90, naří-
zení (ES) č. 852/2004, nařízení
(ES) č. 853/2004, nařízení (ES)
č. 183/2005, nařízení (ES)
č. 396/2005, nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, směrnice Rady
96/23/EHS, zákon č. 166/1999
Sb., o veterinární péči, v platném
znění, zákon č. 110/97 Sb., o po-
travinách a tabákových výrob-
cích, v platném znění, zákon
č. 146/2002 Sb., o Státní země-
dělské a potravinářské inspek-
ci, v platném znění, zákon
č. 552/91 Sb., o státní kontro-
le, v platném znění, interneto-
vé stránky www.szpi.gov.cz,
www.svscr.cz, výpis z registru
krmiv – subjekty a jejich pro-
vozy –  http://eu183.ukzuz.cz

Příklad z praxe
Kontrola zjistila u kontrolova-

ného subjektu zkrmování ku-
kuřičné siláže vlastní výroby,
v evidenci krmiv záznam chy-
bí, evidence dalších krmiv je
bez závad.

Bylo zjištěno porušení ve ve-
dení záznamů o zdroji a množ-
ství krmiva a jeho spotřebě
tak, aby byl zachován princip
dohledatelnosti použitého kr-
miva.

Hodnocení konkrétního
příkladu

Rozsahem se jedná o poruše-
ní malé – 1 bod, závažnosti ma-
lé – 2 body, trvalost – porušení
odstranitelné – 0 bodů. Celkem
je porušení tohoto kontrolova-
ného požadavku hodnoceno
třemi body. Pokud by nebylo
při kontrole podmíněnosti zjiš-
těno porušení jiného kontrolo-
vaného požadavku, bylo by vy-
hodnoceno celkové porušení
SMR 11 jako zanedbatelné 
(3 body z max. 875 za SMR 11
je 0,34 %) a žadateli by byly
kráceny podpory o 0 %. 

V tomto případě se nejedná
ani o porušení požadavku, kte-
rý by představoval přímé ne-
bezpečí pro zdraví zvířat a lidí,
kde by v opačném případě ne-
mohlo být porušení hodnoce-
no jako zanedbatelné a to po-
dle článku 24 nařízení Rady
(ES) č. 73/2009, kterým se sta-
noví společná pravidla pro reži-
my přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky
(více k tomuto tématu uvede-
me v díle o změnách ve vyhod-
nocování). !

Rozsah Závažnost Trvalost
malý střední velký malá střední velká ne ano

Body
celkem

nedostatky v 1
záznamu

nedostatky ve
více než 1
záznamu

záznamy
nevedeny

nedostatky
v záznamech, které
nebrání dohledatelnosti
krmiva

ze záznamů
nelze krmivo
dohledat

ze záznamů nelze
krmivo
identifikovat

doplnění nebo
zavedení záznamů
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