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Sekci úřední kontroly tvořil v roce 2013 Odbor zemědělské inspekce (OZI), který má 

sedm poboček a čtyři samostatná oddělení – Oddělení registrace hnojiv, Oddělení krmiv, 

Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví a Oddělení biologických testací. V roce 2013, stejně 

jako v současné době, oddělení vykonávala svoji specializovanou činnost a zajišťovala také

metodické vedení Odboru zemědělské inspekce. Odděleními, ve spolupráci s OZI, byl rovněž 

zpracován roční plán kontrolní a analytické činnosti za účelem zajištění koordinace kontrolní 

činnosti v oblasti krmiv, hnojiv, ekologického zemědělství a živočišné výroby. Dále se

jednotlivá oddělení podílela na tvorbě legislativy (národní i evropské), organizovala

vzdělávací akce, vykazovala publikační činnost a poskytovala informace podle příslušných 

právních předpisů. V druhé půli roku 2013 sekce intenzivně pracovala na přípravách sloučení 

SRS a ÚKZÚZ. Tato zpráva uvádí přehled stěžejních činností na jednotlivých odděleních 

SÚK v roce 2013, dále jsou ve zprávě uvedeny počty a výsledky inspekčních kontrol a odběrů 

vzorků.

1 Oddělení krmiv (OK)

1.1 Metodická činnost

Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti krmiv a výživy zvířat za:

- administrativní činnosti – např. spolupráce při správním řízení, registrace

a schvalování krmivářských provozů, tvorba legislativy,

- tvorbu plánů úředních kontrol zaměřených hlavně na kvalitu a bezpečnost krmiv,

- metodické vedení OZI,

- zpracování výsledků kontrol do průběžných a závěrečných zpráv.

Úřední kontroly krmiv, doplňkových látek a premixů provádějí inspektoři OZI podle 

ročních plánů kontrolní činnosti, v souladu s metodickými pokyny. Kontroly provozů 

probíhají bez předchozího upozornění. Úřední kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze 

výroby, skladování a používání krmiv, doplňkových látek a premixů.

1.2 Úřední kontroly krmiv

V oblasti krmiv ÚKZÚZ provádí následující typy úředních kontrol:

- běžné kontroly výroby a uvádění krmiv,

- cílené kontroly krmiv,

- monitoring krmiv,

- mimořádné kontroly krmiv, včetně kontrol RASFF,

- registrační kontroly výroby a uvádění krmiv.

Počty úředních kontrol (s výjimkou kontrol mimořádných a registračních) jsou 

plánovány na základě analýzy rizik, která zahrnuje zejména počty provozů, které mají být 

kontrolovány, druhy činností, které kontrolovaný provoz vykonává, pozici a význam subjektu 

na trhu a počet závad zjištěných v uplynulém období. 
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2013 vykonali inspektoři ÚKZÚZ celkem 2387 úředních kontrol krmiv. 

Ko  kontrol vztažené k jednotlivým činnostem v provozech ukazuje následující 

tabulka:

Činnost
Počet provozů 

v evidenci ÚKZÚZ

Počet provedených 

kontrol

Výrobci krmných surovin 283 192

Výrobci krmných směsí registrovaní 206 318

Výrobci krmných směsí schválení 126 289

Výrobci doplňkových látek registrovaní 6 5

Výrobci doplňkových látek schválení 6 3

Výrobci premixů registrovaní 5 8

Výrobci premixů schválení 22 44

Mobilní výrobny 60 48

Dovozci 236 101

Distributoři a dodavatelé 1717 583

Dopravci 965 13

Prvovýrobci 28503 783

Celkem 2387

Procentické zastoupení provedených kontrol podle typu provozu

Četnost kontrol je předem stanovena podle prováděných činností, kdy je plánováno 

zpravidla 1-5 kontrol v podniku ročně (1 kontrola u distributorů nebo dodavatelů, mobilních 

mícháren, 5 kontrol například u výrobců premixů). Pokud počty provozů převyšují počty 

provedených kontrol (např. mobilní výrobny), znamená to, že provozovatel svou činnost 
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době neprovádí, ale zůstává registrovaný. Pokud činnost neprovádí delší dobu, je 

provozů (tedy průměrně výrazně méně než 1 kontrola za rok).

1.2.1 Běžné kontroly

Představují plánované kontroly, které zahrnují více oblastí (plnění podmínek 

registrace/schválení, označování, kontroly zařízení a vybavení, dokumentace, atd.). Oblasti, 

na které se inspektor zaměří, ovlivňuje okamžitá situace v provozu a inspektor se může na 

místě rozhodnout, co bude v rámci kontroly preferovat. Součástí plánovaných kontrol může 

být odběr vzorku. 

Při běžné kontrole bylo v roce 2013 odebráno 465 vzorků krmiv, jako nevyhovující 

bylo hodnoceno 109 analyzovaných vzorků (23,4 %). V roce 2012 této kontrole nevyhovělo 

21,5% odebraných vzorků.

Počty vzorků krmiv, odebraných v rámci běžné kontroly, jsou následující:

Vzorek Odebráno
Nevyhovující 

(NV)

Podíl 

NV(%)

Krmné suroviny

Obiloviny 20 0 0

Olejniny 12 1 8,3

Hlízy a kořeny 0 0 0

Pícniny 5 1 20

Ostatní rostliny 0 0 0

Mléčné suroviny 1 0 0

Živočišné suroviny 9 2 22,2

Rybí suroviny 2 2 100

Minerální suroviny 3 0 0

Ostatní suroviny 5 0 0

CELKEM 57 6 10,5

Krmné směsi

Kompletní KS pro hospodářská zvířata 160 37 23,1

Kompletní KS pro domácí a ostatní zvířata 54 15 27,8

Doplňkové KS pro hospodářská zvířata 59 17 28,8

Doplňkové KS pro domácí a ostatní zvířata 10 2 20

CELKEM 283 71 25,1

Premixy 43 12 27,9

Doplňkové látky 5 1 20

Minerální krmiva 70 15 21,4

Mléčné krmné směsi 5 3 60

Ostatní 2 1 50

CELKEM VZORKŮ 465 109 23,4

Krmné suroviny ze skupiny olejnin a pícnin nevyhověly obsahem tuku respektive 

dusíkatých látek. V surovinách živočišného původu byly zjištěny nedeklarované příměsi 
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 z přežvýkavců či drůbeže. U premixů bylo nejčastějším porušením nedodržení 

vitamínu A a E a stopových prvků (mangan, zinek, železo, měď). V případě krmných 

směsí byly přeneseny nedostatky ze surovin a premixů, četnými nevyhovujícími parametry 

byly tudíž výše zmíněné obsahy vitamínů a stopových prvků. 

Nejčastější parametry nevyhovujících vzorků krmiv, odebraných ke kontrole jakostních 

znaků (uvedeno v % případů porušení)

1.2.2 Cílené kontroly

Jsou plánované kontroly zaměřené na aktuální problémy, např. na přítomnost 

nepovolených genetických modifikací ve vybraných krmných surovinách, na dioxiny a na 

přítomnost savčích tkání v rybích moučkách. Součástí cílené kontroly je vždy odběr vzorku, 

u kterého se sleduje, zdali nebyly porušeny legislativou stanovené limity obsažené látky.

V rámci cílené kontroly bylo v roce 2013 odebráno 1029 vzorků krmiv, jako 

nevyhovující bylo hodnoceno 48 analyzovaných vzorků (4,7 %).

Vzhledem k rostoucímu zájmu spotřebitelů po informacích o bezpečnosti a jakosti 

krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin (Pet Food) bude do současného spektra 

cílených kontrol nově zařazeno ověřování deklarace použitých zpracovaných živočišných 

bílkovin. 

1.2.3 Monitoring

Monitoring krmiv je koordinovaný inspekční program, který umožňuje sledování 

hladin látek, pro které většinou ještě nebyly stanoveny závazné limity (např. mykotoxiny). Při 

monitoringu krmiv bylo v roce 2013 odebráno 179 vzorků.

1.2.4 Mimořádné kontroly 

Nejsou součástí plánu, jedná se o typ cílené kontroly, kterou vyvolají vnější podněty 

např. varování ze systému RASFF, stížnosti spotřebitelů nebo informace od krajských 

veterinárních správ.
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o na základě podnětů provedeno 29 kontrol (podněty SVS, reklamace 

či prol a v rámci RASFF bylo provedeno 10 kontrol s jedním odebraným vzorkem 

kompletní krmné směsi pro kočky. Tato směs byla analyzována jako vyhovující a uvolněna na 

trh. 

1.2.5 Registrační kontroly

Rovněž nejsou plánovány a jsou iniciovány doručením žádosti provozovatelů 

o registraci, schválení nebo změnu rozsahu registrace provozu. V roce 2013 bylo provedeno 

40 registračních kontrol.

1.3 Odběr vzorků krmiv

Součástí většiny úředních kontrol (a m.j. všech cílených kontrol) je také odběr vzorků. 

V roce 2013 bylo odebráno celkem 1767 vzorků krmiv. Následující graf uvádí, jaké bylo 

rozložení odběru vzorků v jednotlivých typech provedených kontrol. Nejčastěji byly vzorky 

odebrány v rámci cílené kontroly (58,2 % vzorků) a běžné kontroly (26,3 %). 

Jako nevyhovující byl vyhodnocen 161 vzorek (9,1 %). Nejvyšší podíl záchytu byl 

zaznamenán u vzorků odebraných při běžné kontrole (23,4 %) a v rámci mimořádných 

kontrol (16,7 %).

Počty vyhovujících a nevyhovujících vzorků, odebraných při úředních kontrolách krmiv

1.4 Evidence krmivářských provozů 

V registračním systému ÚKZÚZ bylo k 31. 12. 2013 evidováno 18.402 právnických 

nebo fyzických osob, které požádaly o registraci krmivářských provozů pro činnost výroba, 

uvádění do oběhu, prvovýroba nebo doprava krmiv a 5 zahraničních právních subjektů, které 

mají v ČR registrovaný provoz. Celkem bylo k tomuto datu evidováno 31.510 provozů, z toho 

schválených bylo 326 a registrovaných bylo 31.184 provozů. V roce 2013 bylo nově 

schváleno 14 a registrováno 600 provozů. Změny v evidenci byly provedeny u 72 
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a 553 registrovaných provozů. Z evidence bylo vyjmuto 349 provozů, z toho 22

327 registrovaných provozů. 

Všeobecně můžeme konstatovat, že stejně jako v minulých letech, přetrvává trend 

mírného poklesu registrovaných provozů. Počty schválených provozů se meziročně téměř 

nemění, pouze několik zaniklo, nebo přesněji řečeno nevyrábí. Rovněž zůstává trend nárůstu 

provozů výrobců a dodavatelů krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

Přehled specifikaci činností v registrovaných nebo schválených krmivářských provozech 

včetně údaje o počtech distributorů, dodavatelů a dovozců krmiv
Stav k 31. 12. 2013

Druh činnosti Schválené Registrované Celkem ČR

Výrobci krmných surovin 6 277 283

Výrobci doplňkových látek 6 6 12

Výrobci premixů 22 5 27

Výrobci krmných směsí 126 206 332

Mobilní výrobny 0 60 60

Faremní míchárny krmiv 0 441 441

Zemědělská prvovýroba – všeobecně 0 28503 28503

Dovozci krmiv 80 156 236

Dodavatelé krmiv 212 923 1135

Distributoři 120 462 582

Dopravci krmiv 0 965 965

Uvádění na trh – krmné suroviny 0 1210 1210

Uvádění na trh – krmné směsi 185 743 928

Uvádění na trh – doplňkové látky 198 134 332

Uvádění na trh - premixy 155 76 231

Pozn.: V rámci jednoho provozu může být prováděno současně i více činností

Přehled  provedených  registrací  za  rok  2013

Registrace Schválené 

provozy

Registrované 

provozy

Prvovýroba Celkem

Nové registrace 14 161 439 614

Změna registrace 72 213 340 625

Zrušení registrace 22 87 240 349

1.5 Případy porušení právních předpisů

V provozech bylo inspektory zjištěno celkem 103 závad, což odpovídá zjištění nedostatku 

u přibližně 4 % provedených úředních kontrol. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o nárůst 

přibližně jednoho procentního bodu. K zahájení sankčního správního řízení bylo odesláno 28 

podnětů. Z toho 27 podnětů se týkalo nevyhovujících bezpečnostních nebo jakostních 

parametrů krmiv a 1 podnět byl důsledkem zjištění činnosti provozovatele nad rámec jeho 
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Výše pravomocně uložených pokut za rok 2013 činila 146.000,- Kč. Provozovatelé 

1 písm. a) Nařízení EP a Rady č. 767/2009, čl. 1 Nařízení Komise č. 574/2011 (např. 

nedodržení stanovených limitů pro doplňkové látky při výrobě a uvádění krmiv do oběhu, 

překročení povolených limitů obsahu nežádoucích látek a produktů v krmivech, použití 

doplňkových látek v rozporu s jejich povolením, nedodržení deklarovaného složení krmiva, 

aj.). 

1.6 Klasifikace jatečně upravených těl (JUT) jatečných zvířat

V roce 2013 bylo provedeno 461 kontrol klasifikace skotu v 56 podnicích 

a zkontrolováno bylo 8362 JUT. Průměrná chybovost klasifikace skotu byla 5,23 %. U 242

JUT byla zjištěna chybná obchodní úprava a u 33 JUT chybné označení. Bylo dáno 

1 nápravné opatření.

Na klasifikaci prasat bylo provedeno 597 kontrol v 65 podnicích, zkontrolováno bylo 

26789 JUT prasat a chybovost klasifikace byla 7,37 %. V 522 případech byla zjištěna chybná 

obchodní úprava JUT a v 20 případech chybné označení. Dána byla 3 nápravná opatření.

Metodický pracovník se v roce 2013 zúčastnil zasedání Rady SEUROP a podílel se na 

přípravě novely zákona č. 110/1097 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Plán kontrol a jeho plnění jednotlivými inspektory kontroly klasifikace JUT skotu 

a prasat i v rámci poboček byl pravidelně sledován a čtvrtletně vyhodnocován. Byla zajištěna 

rotace inspektorů dle požadavků EU - 79 rotací u kontrol skotu a 58 rotací u kontrol prasat. 

Byla provedena 2 praktická školení inspektorů na klasifikaci JUT skotu za účasti školitelů 

z VÚŽV Uhříněves a Mze ČR.

Byl  připraven plán úředních kontrol na rok 2014, kdy tato činnost bude od 1.1. 2014

prováděna pod Státní veterinární správou. Rovněž byla zpracována Zpráva z úředních kontrol 

za rok 2013 a dotazník DG AGRI pro kontroly klasifikace JUT skotu a prasat. 

Kontakt: Ing. Michal Beránek, tel. 257 294 240, michal.beranek@ukzuz.cz
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2 registrace hnojiv (ORH)

2013 pokračovala registrace hnojiv a pomocných látek podle zákona č. 156/1998 

Sb., o hnojivech. Kromě registrace pracovníci ORH evidují hnojiva a pomocné látky uváděné do 

oběhu i dalšími 3 legálními způsoby, tzn. v režimu ohlášení (podle zákona č. 156/1998 Sb., 

o hnojivech), vzájemného uznávání (podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008) a HNOJIV ES 

(podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 2003/2003). HNOJIVA ES jsou však evidována a následně 

zveřejněna v Registru hnojiv pouze na základě žádosti výrobce resp. dodavatele, protože tato 

hnojiva ze své podstaty žádné evidenci ani povinnému hlášení nepodléhají.

2.1 Registrace

V režimu registrace bylo vydáno celkem 452 rozhodnutí, z toho 178 rozhodnutí 

o registraci, 255 prodloužení platnosti registrace a v 19 případech bylo vydáno rozhodnutí

o změně žádosti o registraci. Dále bylo ohlášeno 89 hnojiv, v režimu vzájemného uznávání bylo 

evidováno 38 výrobků a v režimu HNOJIV ES 97 hnojiv. 

2.2 Odborný dozor

V rámci odborného dozoru bylo odebráno celkem 181 vzorků (112 registrovaných hnojiv 

a pomocných látek, 17 ohlášených hnojiv, 51 HNOJIV ES a 1 vzájemně uznaný výrobek). Na 

základě výsledků analýz vzorků bylo zrušeno 14 rozhodnutí o registraci. Důvodem byly kromě 

nevyhovujících jakostních ukazatelů také 2 případy překročení limitů rizikových prvků (tab. 1). 

Dále byla zahájena 2 správní řízení u ohlášených hnojiv – důvodem byly opět nevyhovující 

jakostní ukazatele + překročení limitů rizikových prvků (tab. 1). U HNOJIV ES byla zahájena 2

správní řízení (chybná deklarace + nevyhovující jakostní ukazatele). U 1 odebraného vzájemně 

uznaného výrobku byla ze strany dodavatele nesprávně deklarována možnost použití tohoto 

hnojiva 

v ekologickém zemědělství. 

Cílené kontroly (tab. 2) zaměřené na průmyslové komposty, digestáty a statková hnojiva 

byly prováděny jednak u registrovaných a ohlášených výrobků (jako součást odborného dozoru), 

jednak jako kontrola výrobků určených pro vlastní potřebu. V rámci cílených kontrol bylo rovněž 

odebráno 11 tzv. sušených hnojů (7 kravských, 4 koňské). Kromě standardních stanovení bylo 

metodou na detekci kyseliny močové ověřováno, zda kravské resp. koňské hnoje neobsahují větší 

podíl drůbežího hnoje než deklarovaných max. 15%. U 2 kravských hnojů bylo zjištěno, že se 

jedná o hnůj s převažujícím drůbežím podílem. V těchto případech bylo tedy rovněž zahájeno 

správní řízení.

http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/Uploads/114900-7-Narizeni+EP+a+Rady+c+7642008pdf.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/Uploads/114900-7-Narizeni+EP+a+Rady+c+7642008pdf.aspx
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roce 2013 zjištěny nadlimitní obsahy rizikových prvků 

Výrobek Žadatel/výrobce
Překročení limitů rizik. 

prvků (v mg prvku/kg 

vysuš. vz.)

Zahradnický kompost, 

organické hnojivo

ZERS s.r.o., výrobna Neškaredice As (24,4/20)

Průmyslový kompost, 

organické hnojivo

SETRA, spol. s r. o., Zvonařka 16, 

617 00 Brno, kompostárna Chrlice

Cu (185/150)

Průmyslový kompost, 

organické hnojivo

SETRA, spol. s r. o., Zvonařka 16, 

617 00 Brno, kompostárna Dašice

Cd (6,16/2)

Zn (873/600)

Cu (229/150)

Hg (1,32/1)

ČERNÝ DRAK, kompost 

- organické hnojivo

Centrální kompostárna Brno a.s. Zn (680/600)

Šedý drak, rekultivační 

substrát

Centrální kompostárna Brno a.s. Zn (697/300)

Cu (146/100)

Eurofertil PLUS 35 NP 

(MgO,SO3)15-20 (+3,+18) 

se zinkem

TIMAC AGRO CZECH s.r.o./ 

TIMAC AGRO, Pischelsdorf, 

Rakousko

Pb (209/15)

Tuhý digestát, organické 

hnojivo

Městské vodovody a kanalizace 

Úpice

Zn (947/600)

Cu (181/150)

Digestát tekutý, organické 

hnojivo

SPV Pelhřimov, a.s., provoz 

Plevnice

Zn (1770/1200)

Cu (270/250)

Digestát, organické 

hnojivo

Statek Kostelec na Hané, a.s. Cu (279/250)

Digestát - separát, 

organické hnojivo

Vodovody a kanalizace Vysoké 

Mýto, s.r.o.

Zn (932/600)

Cu (176/150)

Hg (1,02/1)

Ledek amonný HOKR, spol. s r.o., Pardubice/ 

Nitrogenmuvek, Pétfúrdó, 

Maďarsko

Pb (15/10)

*) červeně vyznačen limit TK 

https://portal.mze.cz/ssl/app/rh/subjektyVerejnostVF.do?id=163436&hno_id=9245
https://portal.mze.cz/ssl/app/rh/subjektyVerejnostVF.do?id=162720&hno_id=7140
https://portal.mze.cz/ssl/app/rh/subjektyVerejnostVF.do?id=163294&hno_id=7140
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roce 2013 - průmyslové komposty, digestáty, statková hnojiva, 

Počet odebraných vzorků 

(překroč. limitů rizik. prvků/ 

nedodržení jakostních 

ukazatelů)

Překročení limitů rizik. 

prvků (v mg prvku/ kg vysuš. 

vzorku)

Průmyslové komposty 30 (4/5) 2x Zn (873/600; 680/600)

2x Cu (185/150; 229/150)

As (24,4/20)

Cd (6,16/2)

Hg (1,32/1)

Digestáty 44 (4/1) 3x Zn (947/600; 932/600; 

1770/1200)

4x Cu (181/150; 176/150; 

270/250; 279/250)

Hg (1,02/1)

Statková hnojiva 22 (1/-) Zn (1240/1200)

Cu (1130/250)

Sušené hnoje 11 (0/2)

*) červeně vyznačen limit TK 

Kontakt: Ing. Jaroslav Houček, tel. 257 294 218, jaroslav.houcek@ukzuz.cz

3 Oddělení biologických testací (OBT)

3.1 Agrochemické zkoušení zemědělských půd

V roce 2013 bylo prozkoušeno celkem 371 101 ha z.p., což představuje 75,0 % 

celoročního plánu a bylo odebráno 61 850 půdních vzorků (91,4 %). Pro MZe byla za tuto 

oblast vypracována výroční zpráva Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za 

období 2007 – 2012.

AZZP je pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti; provádí se 

v šestiletých cyklech a zahrnuje odběr vzorků, jejich chemický rozbor a vyhodnocení 

výsledků. AZZP je prováděno na základě zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd, ve znění pozdějších předpisů. Na zkoušených pozemcích se stanovují u všech vzorků 

tyto agrochemické vlastnosti: půdní reakce, obsah přístupného fosforu, draslíku, hořčíku 

a vápníku. Dále se vypočítává aktuální kationtová výměnná kapacita, potřeba vápnění 

a poměr K: Mg. Základní agrochemické půdní vlastnosti jsou hodnoceny samostatně 

pro ornou půdu, trvalé travní porosty, vinice, intenzivní sady a chmelnice. 
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agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2007 - 2012

 Průměrná hodnota půdní reakce zemědělské půdy v ČR je 6,0 stupně pH. 

Z výsledků sledovaných půdních vlastností je patrný trend nárůstu silně kyselých 

a kyselých půd, jako následek stále trvajícího silného snížení spotřeby vápenatých 

hnojiv. 

 Průměrná zásoba přístupného fosforu v zemědělské půdě ČR činí podle výsledků této 

zprávy 87 mg.kg-1. Půdní zásoba přístupného fosforu dlouhodobě mírně klesá a také 

srovnání podle kritérií hodnocení má negativní trend.

 Průměrný obsah přístupného draslíku v zemědělské půdě ČR je v současné době 

242 mg.kg-1. U draslíku je obecně patrná stagnace zásobenosti půd touto živinou,

i když dlouhodobé snížení spotřeby draselných hnojiv je podobné jako u fosforu. 

Pravděpodobně dochází k uvolňování draslíku v půdě z méně přístupných forem. 

 Průměrný obsah přístupného hořčíku v zemědělské půdě ČR je 187 mg.kg-1. 

Vývojový trend obsahu přístupného hořčíku není zcela jednoznačný, vykazuje 

stagnaci, ale i mírné snížení nebo zvýšení. Tento stav do jisté míry souvisí se 

zastoupením jiných kationtů v sorpčním komplexu (především draslíku) a tím lepším 

nebo horším uplatněním méně aktivního hořčíku. 

 Průměrný obsah přístupného vápníku v zemědělské půdě ČR je 2 795 mg.kg-1. Půdní 

zásoba přístupného vápníku postupně klesá. Tento trend je v poslední době stále více 

výrazný a plně koresponduje s poklesem půdní reakce.

 Poměr draslíku k hořčíku se mírně zlepšuje.

3.2 Stacionární výživářské a vegetační nádobové zkoušky

V roce 2013 byly na 13 odrůdových stanicích vedeny tři stacionární polní zkoušky, 

celkem na 1872 pokusných parcelách. Tyto zkoušky dlouhodobě hodnotí různé způsoby 

a stupňované intenzity základního hnojení a různé způsoby organického hnojení při 

omezeném používání minerálních hnojiv ve vztahu k výnosu a kvalitě pěstovaných plodin 

a v neposlední řadě hodnotí půdní vlastnosti. Výsledly byly publikovány na odborných 

setkáních v České republice i v zahraničí.

Ve zranitelné oblasti na třech lokalitách v rozsahu 72 parcel byla vedena dlouhodobá 

polní zkouška porovnávající účinnost organických hnojiv (kejdy, digestátů, kompostu) 

a minerálního hnojiva.

Na 13 lyzimetrických stanovištích v odlišných klimatických a půdních podmínkách 

jsou dlouhodobě sledovány vstupy živin a doprovodných látek do půdy z organických 

i minerálních hnojiv, ze srážkových vod, případně závlahové vody a výstupy živin 

odčerpaných sklizní a ztráty živin zjištěné v eluátu. Na stanovišti Hradec nad Svitavou, kde 

byly šachty instalované v roce 2012, je lyzimetr po přechodném období plně v provozu.

Uceleně zpracované dlouhodobé výsledky byly publikovány ve Sborníku „Lyzimetrická 

sledování – výsledky za 25 let“ a prezentovány na odborných konferencích.

Ve vegetační hale v Brně byly založeny čtyři nádobové zkoušky ve 396 nádobách. 

V registrační zkoušce byl ovřován vliv kapalných hnojiv FOS s růstovými regulátory. 
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plodinami byla zelenina, okurky a rajčata. V postregistrační zkoušce bylo třetím 

 sledováno hnojivo Rošťák na bázi rostlinného popele, které má charakter 

organominerálního draselno-vápenatého hnojiva. Pozornost byla zaměřena na možný transfer 

rizikových prvků a polyaromatických uhlovodíků do konzumních částí pěstovaných plodin, 

stejně jako jejich výskyt v půdě.

3.3 Biologické zkoušení krmiv (BZK)

V oblasti biologického zkoušení krmiv byla v únoru 2013 ukončena testace pro 

Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Testace se týkala ověření účinnosti krmné směsi pro 

nutrie odlišných barevných typů. Jednalo se o nutrii standardní, stříbrnou a přeštickou. Na 

základě této testace se začala ověřovaná krmná směs komerčně vyrábět.

Od začátku května probíhala testace pro slovinskou firmu Tanin Sevnica. Cílem testu 

bylo zjistit účinnost chráněného taninu (HT) na růstové a zdravotní parametry selat ve 

špatném hygienickém prostředí (stimulovaném) s a bez doplňkových látek. Tato testace se 

postupně třikrát opakovala a skončila v září 2013.

Zároveň v září 2013 skončila biologická testace pro firmu Integra a.s., Žabčice. Ta se 

týkala ověření produkční účinnosti krmné směsi u snáškových hybridů Bovans Brown, 

Moravia BSL, Moravia Barred, Bovans Sperwer, Isa Sussex a Dekalb White. Dosažené 

výsledky v rámci této testace byly v listopadu 2013 prezentovány na semináři pro chovatele 

pořádaném společností Integra a.s.

V říjnu roku 2013 začaly dvě nové testace. První byla testace v rámci ověření 

produkční účinnosti krmné směsi pro nutrie opět pro Českou zemědělskou univerzitu, 

tentokrát jen u standardní nutrie. Druhouá testace je pro Výzkumný ústav živočišné výroby 

v Praze Uhříněvsi. Cílem této testace je zjistit vliv obsahu fosforu, zdroje fytázy a zrnitosti 

vápence 

v krmných směsích slepic na užitkovost a kvalitu vajec. Obě tyto testace budou probíhat ještě 

v roce 2014.  

3.4 Funkční úkoly

Vliv suroviny topinambur na zlepšení zabřezávání klisen – tento úkol byl v roce 2013 

vyhodnocen a ukončen.

Ryzikové prvky v lyzimetrických vodách (Králíky) – jedná se o dlouhodobý úkol, který bude 

pokračovat i v roce 2014.

Korelace Cox a glomalinu (NIR) ve stacionárních zkouškách – jdná se odlouhodobý úkol, 

který bude pokračovat i v roce 2014.

Zpracování metodiky pro nově instalované lyzimetry na stanovišti Hradec nad Svitavou –

metodika byla v roce 2013 vypracována.

Kontakt: Ing. Vladimír Klement, Csc., tel. 569 430 444, vladimir.klement@ukzuz.cz



Oddělení bezpečnosti půdy

Bezpečnost půdy

14

4  a lesnictví (OBPL)

4.1

4.1.1 Bazální monitoring půd (BMP)

V roce 2013 proběhly odběry půdních vzorků v základním systému vzorkování, tzn. že 

ze všech 214 monitorovacích ploch byly podle platného metodického pokynu č. 20/SÚK 

odebrány půdní vzorky z ornice (O) a podorničí (P) a v případě trvalých travních porostů také 

ze třetího horizontu R. Celkem bylo odebráno 1880 vzorků.

Základní vzorkování bylo metodicky a organizačně zabezpečeno Oddělením 

bezpečnosti půdy a lesnictví, odběry vzorků provedli pracovníci Odboru zemědělské 

inspekce.

V roce 2013 proběhly také každoroční odběry půdních a rostlinných vzorků 

z vybraných monitorovacích ploch. Bylo odebráno 40 půdních vzorků ornice ze 40 stálých 

ploch Bazálního monitoringu půd a 5 vzorků svrchního horizontu z ploch v chráněných 

územích (CHÚ) určených ke stanovení vybraných perzistentních organických polutantů 

(POPs). V těchto vzorcích bylo stanoveno 7 kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB), 16 

individuálních polycyklických aromatických uhlovodíků (16 EPA PAH) a organochlorové 

pesticidy – 4 izomery hexachlorcyklohexanu (HCH), hexachlorbenzen (HCB) a látky skupiny 

DDT (o´,p´-  a  p´,p´- izomery DDT, DDE, DDD). Ve vybraných 10 vzorcích bylo navíc 

stanoveno 10 kongenerů polybromovaných difenyletherů (PBDE).

Mediány obsahů organických polutantů v půdních vzorcích, 2004 - 2013, ornice / svrchní 

horizont, μg.kg-1 suš. (ppb)

PCB 16 EPA PAH HCB
Látky skupiny 

DDT

Orná půda 2,35 618 3,21 23,0

Chmelnice 4,46 556 8,44 200

TTP 3,58 594 2,73 16,0

CHÚ 2,11 180 0,60 3,66

Dále byly v rámci BMP odebírány vzorky rostlin pro stanovení celkového obsahu 

rizikových prvků a vybraných POPs na vybraných 25 plochách základního subsytému BMP 

a 27 plochách subsystému kontaminovaných ploch BMP. Celkem bylo odebráno 91 vzorků 

rostlinného materiálu. Obsahy rizikových prvků v odebraných vzorcích byly hodnoceny na 

základě Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (hodnocení z hlediska potravin) a podle Nařízení 

Komise (EU) č. 574/2011 a nařízením komise (EU) č. 1275/2013 (hodnocení z hlediska 

krmiv).

Na 39 monitorovacích plochách BMP byly v prvním říjnovém týdnu odebrány půdní 

vzorky určené pro stanovení půdních mikrobiálních vlastností. Sada stanovovaných parametrů 

zahrnuje metody charakterizující biomasu, aktivitu a diverzitu půdních mikrobiálních 

společenstev.
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roku, před zámrzem, byly na 23 monitorovacích plochách odebrány vzorky 

orni čí určené ke stanovení minerálních forem dusíku.

Vybraná data z Bazálního monitoringu půd byla předána CENIA (Statistická ročenka 

ČR, Zpráva o životním prostředí), ÚZEI (posouzení a korekce v podkladech k BPEJ) 

a VÚMOP (výzkum rizik kontaminace povrchových vod plošnými zemědělskými zdroji, 

zejména vodní erozí).

4.1.2 Registr těžkých kovů

Pro Registr těžkých kovů bylo v roce 2013 vybráno ze vzorků AZZP celkem 601 

vzorků půd, z toho v rámci agendy „zahušťování“ na zemědělských půdách 451 vzorků půd 

a v rámci agendy „ekologičtí zemědělci“ 96 vzorků půd a 54 vzorků půd z pozemků po 

aplikaci kalů.

Podle získaných a archivovaných dat je v současné době v České republice kolem 0,2 

% ploch zemědělských půd (orná půda a TTP) s nadlimitními obsahy rizikových prvků 

stanovené v lučavce královské. Toto číslo je pouze orientační, protože nejsou zatím pokryty 

všechny katastry České republiky. Hodnocení bylo provedeno podle vyhlášky č. 13/1994 Sb.

4.1.3 Monitoring kalů ČOV

V roce 2013 bylo odebráno 78 vzorků kalů z čistíren odpadních vod, jejichž produkce 

je dále využívána v zemědělství, nebo se jedná o velké a dlouhodobě monitorované ČOV. Ve 

všech vzorcích je stanoven obsah těžkých kovů a ve vybraných 21 vzorcích organické 

polutanty (PCB, 16 EPA PAH, AOX, HCH, HCB, látky skupiny DDT, pouze v 10 vzorcích 

PBDE a nově ve všech vzorcích vybrané perfluoroalkylové sloučeniny - PFAS).

Ve skupině kalů určených k přímé aplikaci na ZPF se vyskytl 1 vzorek, ve kterém byly 

překročeny mezní hodnoty koncentrací prvků v kalech stanovené vyhláškou č. 382/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, pro Cr a Ni.
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kalech ČOV

  

4.1.4 Monitoring kvality půdy a rostlin po aplikaci kalů

Od roku 2010 se vzorky půd po aplikaci kalů neodebírají v terénu, ale stejně jako 

vzorky pro Registr těžkých kovů, se vybírají ze vzorků AZZP. Organické polutanty se již 

nestanovují. Vzorky rostlin se odebírají z ploch po aplikaci kalů, na kterých byly 

v předchozích letech zjištěny nadlimitní obsahy prvků. V roce 2013 bylo vybráno 54 vzorků 

půd a odebráno 12 vzorků rostlin.

4.1.5 Monitoring sedimentů

Od roku 1995 do konce roku 2013 bylo odebráno a zanalyzováno celkem 455 vzorků 

sedimentů (v roce 2013: 23 vzorků). Z uvedeného počtu je 252 rybníků „polních“ a 138 

rybníků „návesních“, 43 rybníků lesních a 23 sedimentů z toků. V sedimentech se provádí 

stanovení výměnného pH, zrnitosti, přístupných živin, dále stanovení obsahu těžkých kovů, 

PCB, 16 EPA PAH, AOX, HCH, HCB, látky skupiny DDT a PBDE.

4.1.6 Aktivní biomonitoring

Aktivní biomonitoring je jednou z možných metod vedoucích ke zjištění aktuálních 

atmosférických depozičních zátěží krajiny a především zemědělské produkce vybranými 

prvky, spočívající v cíleném vystavení vybraných rostlin atmosférickým vlivům v zájmovém 

území a sledování jejich reakce. Jako bioindikátory slouží rostliny jílku mnohokvětého 

a borovice černé. 
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2013 byl aktivní biomonitoring provozován na 7 stanovištích. Vzorky jílku 

jsou v pravidelných 4 týdenních intervalech, vzorky jehličí se odebírají 2x ročně. 

V roce 2013 bylo odebráno a analyzováno 24 vzorků jílku a 8 vzorků jehličí. Ve všech 

vzorcích jsou stanoveny obsahy těžkých kovů a 16 EPA PAH.

V roce 2013 byla metoda aktivního biomonitoringu využita ke sledování kvality ovzduší 

ve městě Napajedla.

Hodnocení půdních vlastností na pozemcích postižených záplavami v červnu 2013

Po vydatných srážkách v červnu 2013 došlo ke zvýšení hladin řek především 

v Čechách. Ústav nabídl již 2. července 2013 pomoc oblastem postiženým záplavami a to 

formou provedení odběrů vzorků půdy a následného vyhodnocení chemických analýz 

z hlediska platné legislativy a možného vlivu na kvalitu a zdravotní nezávadnost pěstovaných 

plodin. Dále ústav přistoupil k provedení plošného monitoringu kvality zemědělské půdy na 

pozemcích zasažených povodní. 

Odběry vzorků půdy, které byly provedeny na základě žádostí z obecních, městských 

či okresních úřadů, proběhly na lokalitách vymezených těmito úřady. Jednalo se

o zemědělskou půdu a zahrady s produkcí zeleniny. V rámci vyžádaných analýz byly 

odebrány také vzorky rybničních sedimentů.

Pro plošný monitoring byl základní výběr odběrových lokalit přednostně orientován 

v souladu s výskytem dvaceti-letých vod, průběhem a konfigurací vodního toku. Prioritou 

výběru byly půdní bloky s ornou půdou. Přesné místo odběru na vytypovaném půdním bloku 

bylo stanoveno po ověření skutečného rozsahu zatopení a stagnace vody na půdním bloku 

u hospodařících zemědělců. 

Celkem bylo odebráno 117 vzorků půd a 4 vzorky sedimentů, z toho na žádost úřadů 

10 vzorků ornice, 19 vzorků ze zahrad a všechny odebrané sedimenty.

4.2 Činnost lesnická

Lesnická činnost ústavu se hned v počátku roku 2013 představila poněkud slavnostním 

aktem – seminářem, jehož hlavním tématem bylo zhodnocení lesnické činnosti od roku 1996 
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Současně byla představena publikace „Průzkum výživy lesa na území České 

 1996 – 2011“. Semináře se zúčastnilo 47 specialistů na výživu rostlin, půdoznalců, 

lesníků i chemiků.

Lesnická publikační činnost pokračovala na stránkách odborného časopisu Lesnická 

práce, kde byly publikovány poznatky o leteckém vápnění lesů na Litvínovsku a vývoji půd 

na zalesněných pozemcích.

Stěžejní lesnická činnost, tedy průzkum výživy lesa, byla v tomto roce zaměřena 

na Přírodní lesní oblast Západočeská pahorkatina.

Mapa umístění odběrných míst v Západočeské pahorkatině

Zde byly odebrány půdní a rostlinné vzorky na 100 odběrných místech, rozmístěných 

po celé ploše území. Ty budou v následujícím roce doplněny tak, aby bylo dosaženo 

dostatečné prostorové reprezentativnosti a byly poskytnuty informace co nejvyššímu počtu 

vlastníků lesních pozemků.

Kontrolní část lesnické činnosti ústavu byla naplněna periodickým odběrem 

vápněných a k nim příslušných kontrolních míst v Přírodní lesní oblasti Krušné hory na území 

spravovaném lesní správou Lesů české republiky s. p. – Litvínov. Zde bylo umístěno 20 

odběrných míst. Na lesních pozemcích společnosti Five Dream s.r.o. byly provedeny odběry 

na 9 a na pozemcích společnosti Lesy Jezeří k.s. na 11 odběrných místech. Vápnění těchto 

partií bylo uskutečněno v roce 2008. Hodnotí se tedy stav po pěti letech od vápnění. 

Periodická kontrola účinnosti vápnění bude v následujícím roce hodnotit plochy vápněné před 

5 a 10 lety.
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tura na Šumavě, jejíž pěstování je jedním z úkolů Ústavu, byla 

dendro vyhodnocena. Účelem pěstování této lignikultury je získání informací 

o možnostech využití bývalých zemědělských pastvin v horských podmínkách. Dalším 

úkolem bude těžba biomasy a její energetické zhodnocení. 

Veškeré výsledky chemických analýz OBPL jsou shromažďovány v příslušných 

databázích, jejichž struktura je přímo uzpůsobena potřebám oddělení. Každá oblast činnosti 

má svou vlastní agendu. SW je vyvíjen přímo na pracovišti. Za databáze odpovídá pracovník 

Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví.

4.3 Funkční úkoly

Gamaspektroskopické stanovení aktivit 137Cs v půdách a půdních extraktech na 

vybraných lokalitách BMP – dlouhodobý úkol prováděný ve spolupráci s MENDELU. 

Činnost ÚKZÚZ je zde omezena na odběr 23 půdních vzorků.

Závislost obsahů POPs v rostlinách na obsahu POPs v půdě (2010 – 2013) – probíhá 

na lokalitách BMP s dlouhodobě monitorovanými obsahy POPs v půdě. Cílem je vysledovat 

případnou závislost obsahů těchto látek v rostlinách na obsahu v půdě. Bylo odebráno 13 

vzorků rostlin.

Výkop a popis pedologických sond na pozorovacích plochách Bazálního 

monitoringu půd (2011 - ??) – cílem úkolu je sjednotit použitou klasifikaci půdních typů 

(půdní typy na monitorovaných plochách), neboť v průběhu trvání monitoringu půd došlo 

dvakrát ke změně klasifikačního systému půd. Dosud bylo znovu vykopáno 29 pedologických 

sond.

Sledování obsahu PBDE v půdách BMP a vstupech do půdy – rozšíření monitoringu 

půd a vstupů do půdy (2012 – 2014) - PBDE (polybromované difenylethery) jsou látky ze 

skupiny bromovaných zpomalovačů hoření – BFR – brominated flame retardants. Vzhledem 

k tomu, že PBDE byly zařazeny do Stockholmské úmluvy (kterou ČR ratifikovala) a jejich 

monitoring navrhuje EFSA v krmivech, přistoupil ústav na screeningové stanovení obsahů 

vybraných kongenerů PBDE v půdních vzorcích BMP. V roce 2013 bylo stanoveno 10 

kongenerů PBDE v 10 vzorcích ornice, 5 vzorcích sedimentů a 10 vzorcích kalů ČOV.

4.4 Žádosti orgánů státní správy

V rámci odborné činnosti byla na žádost orgánů státní správy vypracována dvě 

odborná stanoviska týkající se bezpečnosti půdy:

 Vyhodnocení obsahů prvků a 16 EPA PAH v rostlinách jílku (pěstovaného formou 

aktivního biomonitoringu) v Napajedlích (zpráva).

 Vyhodnocení rozborů půdních vzorků z vybraných lokalit města Napajedla (zpráva).

Kontakt: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D., tel. 543 548 333, sarka.polakova@ukzuz.cz
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5 y ekologického zemědělství

roce 2013 ÚKZÚZ provedl úřední kontrolu ekologického zemědělství (EZ) u 269 

subjektů hospodařících v režimu ekologické produkce. Menší část subjektů (celkem 21) byla 

ke kontrole vybrána na základě rizikové analýzy ÚKZÚZ a větší část subjektů ke kontrole 

vybral v rámci delegovaných kontrol SZIF na základě své vlastní rizikové analýzy. Několik 

kontrol bylo také provedeno na základě podnětu MZe, kontrolních organizací nebo veřejnosti. 

ÚKZÚZ provedl dvě kola rizikové analýzy, přičemž první kolo bylo zaměřeno na výběr 

podniků s chovem zvířat bez zimního ustájení (vybráno 13 subjektů) a druhé kolo na 

ekologické vinaře (vybráno 8 subjektů). 

Při úředních kontrolách EZ bylo zjištěno celkem 8 porušení pravidel ekologické 

produkce. Z toho dvě byla řešena uložením nápravného opatření a 6 případů bylo předáno 

jako podnět ke správnímu řízení MZe jakožto příslušnému orgánu pro oblast EZ. Pokud jde 

o povahu zjištěných porušení, jednalo se o použití konvenčního osiva bez udělené výjimky, 

použití hnojiv nepovolených v režimu ekologické produkce, použití přípravků na ochranu 

rostlin nepovolených v režimu ekologické produkce, porušení pravidel hospodaření v režimu 

souběžné produkce (neoddělení konvenčních a ekologických pozemků), použití konvenčního 

krmiva pro krmení přežvýkavců a o nákup konvenčních zvířat v množství přesahujícím 

povolené procento.

5.1 Vzorky odebrané v rámci úředních kontrol EZ

V rámci úředních kontrol EZ bylo celkem odebráno 44 vzorků z ekologické produkce. 

5.1.1 Ekologičtí vinaři – stanovení reziduí pesticidů

Celkem bylo u ekologických vinařů v měsíci srpnu odebráno 18 vzorků listů vinné 

révy a v měsíci září a říjnu pak 13 vzorků hroznů vinné révy. Podobně jako v předchozích 

letech byly kromě toho odebírány v rámci tzv. pozitivní kontroly vzorky z konvenčně 

ošetřovaného vinohradu ÚKZÚZ na ZS v Oblekovicích a nově i vzorky konvenčně 

ošetřovaných stolních hroznů určených ke konzumaci. 

5.1.2 Vzorky skladovaných krmných surovin (obilovin) – stanovení reziduí 

pesticidů

U subjektů hospodařících v režimu ekologické produkce bylo odebráno celkem 

7 vzorků skladovaných krmných surovin (obilovin) a rovněž jeden vzorek ekologického 

produktu určeného k lidské spotřebě (pohanka).

5.1.3 Vzorky krmiv a krmných směsí na GMO – detekce GMO

U subjektů hospodařících v režimu ekologické produkce byly odebrány celkem 

4 vzorky krmiv za účelem případné detekce přítomnosti GMO. Jednalo se o kukuřičnou siláž, 

doplňkovou krmnou směs pro telata a kompletní krmnou směs pro brojlery.

5.1.4 Ostatní vzorky

U jednoho subjektu hospodařícího v režimu ekologické produkce pak byl odebrán 

vzorek travní senáže za účelem ověření zdravotní nezávadnosti tohoto krmiva.
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5.2

v jednom z 18 vzorků listů vinné révy odebraných u vinařských podniků 

hospodařících v režimu ekologické produkce nebyla nalezena žádná ze sledovaných účinných 

látek na ochranu rostlin, nepovolených v ekologické produkci. Ve 14 vzorcích byla nalezena 

alespoň jedna taková látka v množství vyšším než 0,01 mg/kg, při započítání příslušné 

tolerance (tj. 0,02 mg/ kg a vyšší). Nejčastěji byla stejně jako v předchozích letech zjištěna 

účinná látka folpet, nacházející se např. v přípravku Folpan 80 WG nebo Melody Combi 65,3 

WG. 

V jednotlivých vzorcích bylo nalezeno až 8 různých reziduí účinných látek. Rezidua účinných 

látek byla nalezena ve vzorcích u všech pěti kontrolovaných podniků.

V případě vzorků hroznů vinné révy nebyla rezidua účinných látek nepovolených 

v ekologické produkci zjištěna u 9 z celkem 13 vzorků. Rezidua účinných látky přesahující 

hladinu 0,01 mg/kg se započítáním příslušné tolerance (tj. 0,02 mg/ kg a vyšší) pak byla 

zjištěna ve dvou vzorcích, přičemž v obou případech se jednalo o vzorky srovnávací 

(krajové). Rezidua účinných látek byla nalezena ve vzorcích u dvou z celkem tří 

kontrolovaných podniků.

Při porovnání koncentrací reziduí nepovolených účinných látek ve vzorcích 

z ekologické produkce a ve vzorcích z konvenční produkce (pozitivní kontrola) je zřejmé, že 

hladiny reziduí v konvenčních vzorcích jsou ve většině případů mnohonásobně vyšší (vzorky 

listů vinné révy). V případě vzorků hroznů vinné révy jsou pak hladiny reziduí některých 

účinných látek srovnatelné s hladinami reziduí zjištěných ve vzorcích z konvenční produkce, 

nicméně ve většině případů nepřesahují hladinu 0,01 mg/kg se započítáním příslušné 

tolerance (tj. 0,02 mg/ kg a vyšší). Rovněž při porovnání srovnávacích (okrajových) 

a standardních (střed vinohradu) vzorků je ve většině případů jasně patrné, že hladina reziduí 

nalezená ve srovnávacích vzorcích je v porovnání s nálezy ve vzorcích odebraných ve středu 

vinohradu několikanásobně vyšší. Tato zjištění indikují, že ke kontaminaci došlo s nejvyšší 

pravděpodobností přenosem účinných látek z okolních konvenčních vinohradů a nikoliv 

použitím nepovolených přípravků na ochranu rostlin ze strany ekologicky hospodařících 

vinařů.

Obecně lze říci, že nedostatečné oddělení ekologicky a konvenčně ošetřovaných 

vinohradů je i nadále hlavním problémem v této oblasti rostlinné výroby a primární příčinou 

nálezů reziduí účinných látek nepovolených v ekologické produkci v ekologických 

vinohradech.

V případě skladovaných krmných surovin, resp. jiných bioproduktů (pohanka), nebyla 

analýzou zjištěna rezidua účinných látek nepovolených v ekologické produkci, což odpovídá 

zjištěním z roku 2012.

V případě analýzy na přítomnost GMO v krmivech nebyla ani v jednom ze vzorků 

zjištěna přítomnost GMO.

Kontakt: Ing. Martin Prudil, Ph.D., tel. 543 548 386, martin.prudil@ukzuz.cz
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6 r zemědělské inspekce (OZI)

zemědělské inspekce zajišťuje kromě již výše zmiňovaných úředních kontrol 

krmiv a hnojiv u firem registrovaných ÚKZÚZ, také kontroly v prvovýrobě (kontroly 

podmíněnosti, národní kontroly a delegované kontroly).

6.1 Kontroly v prvovýrobě

Všechny kontroly u zemědělských podnikatelů v prvovýrobě jsou děleny na kontroly 

cross compliance spojené s kontrolou národních požadavků, národní kontroly a kontroly, 

které jsou delegovány platební agenturou.

6.1.1 Kontroly podmíněnosti

V rámci kontrol podmíněnosti je kontrolováno šest následně uvedených okruhů:

 Ochrana podzemních vod proti znečištění (SMR 2)

OZI kontroluje tuto oblast od roku 2010, kdy část kompetencí týkající se hospodaření 

se závadnými látkami převzal od České inspekce životního prostředí. 

 Používání upravených kalů z čistíren odpadních vod (SMR 3)

Od 2009 kontrolují inspektoři subjekty hospodařící s upravenými kaly na zemědělské 

půdě. Kontroly v rámci aplikaci kalů mimo zemědělské plochy (ÚKZÚZ) neprovádí. 

 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (SMR 4)

 Minimální požadavky pro používání hnojiv v rámci agroenvironmetálních 

opatření (AEO), (SMR 5a)

 Kontrola zákazu hnojení v ochranném třímetrovém pásu od břehové čáry útvarů 

povrchových vod (standard GAEC 11). Tyto kontroly jsou zajišťovány od začátku 

roku 2012. Zákaz aplikace hnojiv v nehnojeném pásu inspektoři prověřují v terénu 

fyzicky od roku 2009, ovšem pouze u zemědělců hospodařících ve zranitelných 

oblastech. Tímto požadavkem je zakázané hnojení postihnutelné i mimo zranitelné 

oblasti.

 Dodržování požadavků a zásad provozovatelů krmivářských podniků (SMR 11) 

a dozor nad pravidly pro prevenci, tlumení a přenos TSE (tzv. přenosné 

spongiformní encefalopatie) (SMR 12)

Nejčastější pochybení:

Skladování závadných látek v nevyhovujících skladech, únik těchto látek do prostředí, 

popřípadě nevybudování kontrolního systému pro upozornění na případný únik ropných látek, 

hnojení ve vymezeném tří metrovém pásu od vodného toku nebo aplikace dusíkatých hnojiv 

v období zákazu hnojení se řadí mezi nejčastěji zjišťované pochybení v rámci cross 

compliance. 

Neschválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem (či jeho absence), 

nezapravení hnojiv do stanovené doby, nesprávné uložení hnoje na zemědělskou půdu bez 
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s havarijním plánem či neregistrování krmivářských provozů jsou nejčastěji 

porušení, která ovšem nemají vliv na vyplacenou výši dotací, protože nejsou 

požadavky cross compliance. 

Přehled provedených kontrol cross compliance (řádné, mimořádné, následné)

Cross compliance Rok 2013

SMR 2 339

SMR 3 294

SMR 4 203

SMR 5a 138

SMR 11 288

SMR 12 192

GAEC 11 405

Celkem subjekty 957

Celkem kontroly 1859

6.1.2 Národní kontroly

 Kontroly v prvovýrobě

V rámci prvovýroby krmiv se zaměřuje na výrobu, distribuci, skladování krmiv 

a krmení. V oblasti hnojiv se ověřuje jejich skladování a používání (celkem 65 kontrol, z toho 

u 10 kontrol bylo prověřeno skladování dusičnanu amonného). U části ekologicky 

hospodařících zemědělců je prováděna národní kontrola na základě vlastního výběru 

(19 subjektů). Výběr se realizuje na základě specifických podmínek (například chov zvířat 

bez tržní produkce, ekologické pěstování révy vinné). 

V neposlední řadě se do této kategorie zahrnují podnětné kontroly na základě stížností osob 

či orgánů veřejné správy. Tyto kontroly tvoří zanedbatelné procento kontrol u zemědělských 

podnikatelů v prvovýrobě.

 Kontroly mimo prvovýrobu

Mimo prvovýrobu jsou úřední kontroly krmiv zaměřeny na registraci (40 kontrol) 

či schvalování (1) krmivářských provozů, ve třech případech bylo provedeno předvedení 

výroby, nebo je prováděno šetření v maloobchodní síti (13). Kontroly hnojiv jsou cíleny na 

uvádění hnojiv do oběhu - výrobu, distribuci, obchodní síť (celkem 170 kontrol).

Nejčastější pochybení:

Z výsledků provedených kontrol je zřejmé, že nejvýraznější riziko znečištění 

povrchových a podpovrchových vod vlivem zemědělské činnosti je v oblasti nedostatečně 

zabezpečených skladů pro skladování závadných látek, kdy hrozí riziko znečištění okolního 

prostředí. Nevypracování nebo neschválení havarijního plánu příslušným vodoprávním 

úřadem bylo zaznamenáno v drtivé většině porušení. Povinnost předložit schválený havarijní 

plán není však požadavkem cross compliance. Nesprávné skladování a uložení hnojiv bylo 

řešeno ve třech případech, nezapravení tekutých statkových hnojiv do stanovené doby 

v jednom případě. Problémy s nevhodným skladováním byly zjištěny také u krmiv, kde 
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ívených skladech byla prokázána přítomnost skladištních škůdců s potenciálním 

em znehodnocení skladovaného krmiva. 

6.1.3 Delegované kontroly

Delegované kontroly jsou zajišťovány pro platební agenturu SZIF – Státní zemědělský 

intervenční fond a v malé míře pro Státní ústav pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Pro SÚJB se 

odebírají vzorky krmiv na stanovení obsahu radionuklidů. 

 Kontroly podmínek v rámci agroenvironmetálních opatření 

Tyto kontroly se zaměřují na dodržování limitů při hnojení v rámci ošetřování travních 

porostů (louky, pastviny), zatravňování orné půdy, hnojení v oblastech Natura 2000, 

posuzování limitů hnojení u zeleniny pěstované v rámci integrované produkce, kontrolu 

provádění pravidelných řezů v ekologických a integrovaných ovocných sadech a pravidelné 

ošetřování se kontroluje rovněž ve vinicích, které jsou obhospodařovány v režimu integrované 

produkce.

 Kontrola ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů

Kontrolou ekologicky hospodařících zemědělců byl ÚKZÚZ pověřen na počátku roku 

2010. Vedle kontrol subjektů, které vybírá Státní zemědělský intervenční fond, provádí 

ÚKZÚZ výběr určitého procenta pro výkon svých vlastních kontrol. Výběrový soubor je vždy 

tématicky zaměřen, v jarních měsících se např. ověřuje pastevní chov zvířat, dále subjekty 

hospodařící na orné půdě a na podzim se odebírají listy révy vinné na stanovení pesticidů, 

tedy látek nepovolených v ekologickém režimu hospodaření. Detailněji je ekologické 

zemědělství rozepsáno v části týkající se přímo EZ.

 Odebírané vzorky krmiv a rostlinného materiálu pro potřeby SÚJB a SZIF

Objem odebíraných vzorků krmiv (seno, siláže, krmné směsi) pro stanovení 

radioaktivní kontaminace zůstal oproti roku 2012 beze změn (50 vzorků). Vzorky technického 

konopí na stanovení obsahu THC zůstávají na stejné úrovni a odběr vzorků sušených krmiv ze 

sušárenských provozů není od 2011 realizován.

 Kontrola pěstitelů brambor a pěstitelů chmele v rámci dodržování zvláštních 

podpor dle NV 60/2012 Sb.

Od roku 2012 provádí ÚKZÚZ dva nové typy delegovaných kontrol. U pěstitelů 

brambor na výrobu škrobu a pěstitelů chmele se kontrolují maximální stanovené limity 

hnojení (N, P2O5, K2O, MgO). 

Přehled provedených delegovaných kontrol (řádné, mimořádné, následné)

Delegované kontroly 2013

AEO 638 

EZ 269 

Vzorky konopí 11

ZVP (brambory, chmel) 30

Vzorky krmiv (radioaktivita) 50

Celkem subjekty 715

Celkem kontroly 998
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Mezi nejčastěji zjištěná pochybení, která byla zjištěna u žadatelů o dotace v rámci 

agroenviromentálních opatření, patří neprovádění pravidelných prosvětlovacích řezů 

v ovocných sadech, nevedení evidence o použitých hnojivech nebo neaktuální popis 

ekologické jednotky. Při neúplných záznamech je prokazování dodržení stanovených limitů 

při hnojení neproveditelné. Každoročně je u ekologicky hospodařících zemědělců 

zaznamenán výsev plodin konvenčních osiv bez udělené výjimky MZe.

Kontakt: Ing. Josef Svoboda Ph.D., tel. 543 548 309, pepa.svoboda@ukzuz.cz

7 Vzdělávací a publikační činnost

V roce 2013 pořádala SÚK několik odborných seminářů. Lesnické tamatice se věnoval 

seminář Průzkum výživy lesa, za obalst krmiv byl uspořádán seminář Úřední kontrola krmiv. 

Jako spolupořadaletl se sekce podílela na polních přehlídkách Naše pole v Nabočanech, nebo 

na Polním dni v Hradci nad Svitavou. Odborníci z řad Sekce úřední kontoly přednesli své 

příspěvky nebo prezentovali postery na řadě seminářů a konferencí a pravidelně také publikují 

do týdeníku Zemědělec. Vrámci vzdělávání pak navštívili různé odborné semináře, školení 

a konference. V roce 2013 vydala sekce 2 odborné publikace a 19 závěrečných zpráv. Ke 

všem oblastem činnosti jsou zpracovány zprávy, které jsou v úplném nebo částečném znění 

přístupné na webových stránkách ústavu www.ukzuz.cz.
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