Rok poznatků z kontrol podmíněnosti
Od loňského roku byly v rámci systému cross compliance zavedeny nově kontrolované požadavky a zásady potravinového práva a pravidla vycházející
z minimalizace rizik přenosu spongioformních encefalopatií. Kontroly podmíněnosti se týkají všech žadatelů o přímé platby, některé podpory vyplývají z osy II
Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem, kteří jsou provozovateli živočišné výroby nebo krmivářského podniku.
Požadavky a zásady potravinového práva stanoví nařízení
(ES) č. 178/2002 a pravidla
vycházející z minimalizace rizik přenosu spongioformních
encefalopatií (TSE) z nařízení
(ES) č. 999/2001.
Provozovatelem krmivářského podniku je podle nařízení ES
č. 178/2002 fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového
práva, a krmivářským podnikem se rozumí podnik, který
vykonává činnost související
s produkcí, výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou
nebo distribucí krmiv, včetně
výrobce, který vyrábí, zpracovává nebo skladuje krmivo určené
ke krmení zvířat na svém vlastním hospodářství.
V podniku musí být ve všech
fázích výroby, zpracování a distribuce zajištěna bezpečnost krmiv. Povinné požadavky, jež se
týkají činností provozovatelů krmivářských podniků, kontroluje
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský s cílem zajistit
vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost
potravin a krmiv.

Výběr subjektů ke kontrole
Pro letošní rok byla pro výběr
kontrolovaných subjektů použita společná riziková analýza
všech tří dozorových organizací
– Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
Státního zemědělského intervenčního fondu a Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
jež se na kontrole těchto požadavků podílejí. Výše uvedený
postup výběru subjektů je aplikován i pro letošní rok tak, aby

kami, chov přežvýkavců, současný chov přežvýkavců a nepřežvýkavců ve stejném provozu, chov zvířat s vlastní výrobnou krmiv), výměra orné půdy,
registrace krmivářských provozů, registrace činností dopravce krmiv a hodnocení subjektů podle výsledků předchozích kontrol.
Pro rok 2011 bylo pro ÚKZÚZ
v rámci kontrol podmíněnosti
u výše uvedených nařízení provedeno celkem 461 kontrol zemědělských podnikatelů u 255

Počet kontrol krmiv od 1. ledna do 31. prosince 2011
Typ kontrol

Kontroly 183/2005
Kontroly 999/2001
Kontroly celkem*

Cross
compliance

Počet kontrol s porušením
cross compliance nebo ostatních
požadavků*

273
188
461

18
1
19

Kontrolované období od 1. 1. do 31. 12. 2011

se snížila administrativní zátěž
kontrolovaných zemědělských
podnikatelů.
Při samotném výběru subjektů ke kontrole jsou v rámci rizikové analýzy zohledňovány určité faktory výběru – chov zvířat (zatížení dobytčími jednot-

subjektů. Na letošní rok bylo
v rámci cross compliance naplánováno celkem 458 kontrol.
V rámci kontrol podmíněnosti
se kontrolují nejen požadavky
cross compliance, ale i další požadavky týkající se bezpečnosti
krmiv.

Porušení požadavků cross
compliance za rok 2011
 Ve dvou případech bylo zjištěno porušení požadavku v rámci skladování krmiv, kdy nebylo
zabráněno znehodnocení krmiva a jeho možné kontaminaci.

Porušení požadavků mimo
cross compliance za rok 2011
 Porušení, která se týkají procesu registrace podniku, byla
v loňském roce zastoupena nejvyšší měrou, kdy v patnácti případech byly zjištěny krmivářské
subjekty, které neměly zaregistrovány všechny své provozy nebo
neoznámily změnu ve svém v provozu a v jednom případě nebyl jeden podnik zaregistrován vůbec
 V jednom případě byla nalezena znehodnocená krmná surovina vykazující známky zaplísnění a u jednoho kontrolovaného subjektu byla skladována doplňková krmiva (lizy) v nevyhovujících podmínkách.
 Použití čistých doplňkových
látek v prvovýrobě bylo zjištěno
ve dvou případech.
 V jednom případě provozovatel nedoložil povolení ÚKZÚZ

Optimální skladování krmných surovin

ke skladování krmiv obsahujících krevní produkty.
Pokud je však kontrolou v terénu zjištěno porušení a není možné sjednat nápravu přímo na
místě, ukládá se nápravné opatření. U závažných případů porušení se dává podnět pro správní
řízení.
V rámci kontrol byla zjištěna
také drobná porušení, která byla

Foto Jiří Kolouch

odstraněna přímo na místě
u kontrolované osoby. Tato porušení se týkala drobných nedostatků v evidenci, například dohledání chybějících záznamů
o hubení škůdců, doplnění záznamů o nákupu a použití rybí
moučky a podobně.
Ing. Olga Skopalová
odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

