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Výroční zpráva předkládaná Českou Republikou za období od 1/1/(2019) 

do 31/12/(2019) – pilotní projekt, vyplněno v systému AROC 
 

ČÁST I 
 
1. Úvod  
Na úřední kontrole potravin se v ČR podílí Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS) a Krajské hygienické stanice 
(KHS). Kontrolní činnost příslušných orgánů v roce 2019 vycházela ze zásad 
obsažených v Jednotném integrovaném víceletém vnitrostátním plánu kontrol ČR 
2019 (JIVVPK). Prioritami úředních kontrol v oblasti potravin je bezpečnost 
a kvalita, kontrola označování a pravdivost údajů, dále také eliminace potravin 
falšovaných, potírání nekalých obchodních praktik a z důvodu zjišťovaných 
závažnějších pochybení i kontroly ve společném stravování. Předmětem zájmu 
dozorových orgánů jsou i doplňky stravy a jim podobné potraviny nabízené na 
internetu. U plánovaných akcích zjišťován menší počet závad, než u neplánovaných 
a to z důvodu, že neplánované kontroly jsou důsledkem dříve zjištěných nedostatků 
a jsou cíleně zaměřeny na určitý okruh závad.  
V roce 2019 nebyl evidován žádný pěstitel GM plodin na území ČR ani nedošlo 
k experimentálnímu uvolnění GMO, tudíž neproběhla žádná úřední kontrola 
záměrného uvolňování GMO. 
Při zjištění nesouladu ohledně dodržování požadavků na bezpečnost, hygienu, 
označování, výrobu nebo uvádění krmiv na trh inspektory Ústředního kontrolního 
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v rámci úřední kontroly je provozovateli uloženo 
opatření k nápravě a k zabránění recidivě, případně povinnost změny označení, 
stažení závadného krmiva z trhu a omezení nebo zákaz uvádění krmiva na trh, nebo 
zvýšení vlastní kontroly provozovatele, v krajním případě může být pozastavena 
nebo zrušena registrace provozovatele krmivářského podniku.  
Hlavním cílem úředních kontrol SVS v oblasti zdraví zvířat bylo udržení příznivé 
nákazové situace, ochrana území před zavlečením nákaz a v případě výskytu nákaz 
přijetí opatření k zamezení šíření. K dosažení těchto cílů byly aktivity SVS zaměřeny 
především na monitoring nákaz v chovech zvířat, kontroly přesunů zvířat a provádění 
preventivních opatření v chovech zvířat. V roce 2019 pokračovaly programy pro 
tlumení a eradikaci některých nákaz.  
V rámci plánovaných úředních kontrol u schválených nebo registrovaných subjektů 
manipulujících s vedlejšími produkty živočišného původu (VŽP) zjistila SVS 
pochybení u 2,4 % subjektů a v rámci neplánovaných úředních kontrol u 10,5 % 
subjektů.  
V oblasti dobrých životních podmínek zvířat (welfare) bylo v chovech 
hospodářských zvířat 22 % úředních kontrol SVS se závadou. V chovech zájmových 
zvířat byla u více než 30 % kontrol zjištěna a řešena závada. SVS předala 727 
podnětů obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (ORP) k projednání přestupků 
a správních deliktů. Pro nemožnost udržet předepsanou teplotu v prostoru se zvířaty 
v letních měsících SVS opakovaně pozastavovala zásilky hospodářských zvířat z ČR 
na vzdálenost delší než 600 km.  
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Úředními rostlinolékařskými kontrolami u registrovaných osob nebyl zjištěn výskyt 
karanténních škodlivých organismů. Kontrolou dodržování rostlinolékařských 
povinností v oblasti ochrany před šířením škodlivých organismů rostlin byla zjištěna 
závada v 6 případech. Bylo uloženo 25 individuálních rostlinolékařských opatření 
(18 mimořádných a 7 úředních).  
Úřední kontroly oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin (POR) na trh 
se prioritně zaměřují na velkosklady subjektů uvádějících POR na trh a zabývají 
se uváděním na trh nepovolených a exspirovaných POR, označováním a balením 
POR a dodržováním dalších zásad správné distribuční praxe. U POR, které 
nevyhověly z hlediska laboratorní kontroly je veřejně vyhlášenými opatřeními 
zakázáno uvádět předmětné šarže POR na trh a stanoveny další povinnosti. 
Při zjištění nedodržení u distributorů jsou pro zjednání nápravy vydávána opatření, 
případně udělena pokuta. Do kontrol požadavků na používání POR u profesionálních 
uživatelů byly mezi plánované kontroly zahrnuty jak subjekty používající POR 
v zemědělství, tak v jiných odvětvích. Kontroly byly prováděny ze záznamů o použití 
POR a také při jejich aplikaci s odběrem i bez odběru vzorků rostlin a postřikové 
kapaliny. Kontroly při aplikaci POR jsou velmi dobrým nástrojem k ověření 
správného používání POR a jejich provádění má předcházet porušení právních 
předpisů. Zjištěná porušení požadavků nevyžadovala ve většině případů uložení 
opatření na místě, neboť nebyla zjištěna přímo při aplikaci POR. Úředními 
kontrolami u zmíněných subjektů byl naplněn cíl JIVVPK (omezovat nepovolené 
a nevyhovující POR na trhu v ČR). Cca 1/3 mimořádných kontrol byla 
z důvodu mimořádného stavu v ochraně rostlin související s kalamitním 
přemnožením hraboše polního a aplikacemi rodenticidů. Příslušný orgán pro 
ekologickou produkci (MZe) nezjistil závažné porušení v činnosti auditovaných 
kontrolních subjektů. MZe bylo zahájeno 71 řízení o přestupku, vydáno 
40 rozhodnutí, odepřeno 28 certifikátů. V ekologickém zemědělství bylo zjištěno 
porušení u 11 kontrolovaných subjektů, ve výrobě byly zjištěny 2 neshody a 6 neshod 
bylo zjištěno v internetovém obchodu. V oblasti používání a označování chráněných 
označení původu bylo příslušnými orgány (SZPI, SVS, ÚKZÚZ) u výrobců 
kontrolováno dodržení specifikace výrobků (všechny vyhovující) a oprávněnost užití 
značky. 

 
2. Opatření k zajištění účinného provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol, 
včetně donucovacích opatření a jejich výsledků 
MZ v roce 2019 v sektoru stravovacích služeb s výjimkou školního stravování 
navrhlo za zjištěné nedostatky celkem 5 314 sankcí, z toho 5 242 finančních ve výši 
19 691 500,- Kč a 72 nefinančních sankcí (napomenutí). Kromě toho bylo uloženo 
1 187 opatření, která spočívala v nařízení provedení sanitace, likvidace pokrmů, 
uzavření provozovny, pozastavení činnosti, zákaz používání nejakostní vody. 
Ve školním stravování a stravování dětí bylo uloženo celkem 672 finančních sankcí 
v celkové výši 1 589 063 Kč a 22 nefinančních sankcí. Kromě toho bylo uloženo 
32 opatření, která spočívala v pozastavení výkonu činnosti, nařízení vyřazení 
výrobku z oběhu, nařízení provedení speciální ochranné deratizace, dezinfekce 
a desinsekce (DDD), nařízení provedení sanitace, nařízení likvidace pokrmů, jiná 
opatření (podle nařízení (ES) č. 882/2004), dobrovolná. V oblasti materiálů 
a předmětů určených pro styk s potravinami bylo ve správním řízení uděleno 
79 sankcí v celkové výši 289 900,- Kč. Kromě finančních postihů bylo uloženo 
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36 opatření, která spočívala v zákazu uvádění výrobků na trh a jejich stažení z další 
distribuce, přeznačení výrobků nebo doplnění dokumentace.  
V roce 2019 uložila SZPI celkem 10 855 zákazů (v celkové výši 24 386 633 Kč) – 
z toho u výrobců potravin 39 zákazů, v obchodech 6 139 zákazů. K potravinářským 
výrobkům, u nichž byly zákazy nejčastěji ukládány, patřily mléčné výrobky 
(2 376 zákazů) a masné výrobky (2 335 zákazů), následovaly čokoláda a cukrovinky 
(934 zákazů), pekařské výrobky (uloženo 599 zákazů) a studená kuchyně 
(567 zákazů). Největší finanční objem zákazů (14 423 119 Kč) byl uložen v oboru 
víno a v oboru zvláštní výživa a doplňky stravy (2 527 328 Kč). SZPI uzavřela 
celkem 119 potravinářských provozoven (z toho 41,2 % v oblasti společného 
stravování). V roce 2019 bylo pravomocně skončeno 2 495 správních řízení 
vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty 
v celkové výši 156 719 000 Kč.  
V návaznosti na výsledky rostlinolékařských kontrol ÚKZÚZ v roce 2019 uložil 
25 individuálních rostlinolékařských opatření, z toho 18 mimořádných 
rostlinolékařských opatření a 7 úředních opatření dle zákona o rostlinolékařské péči. 
Při kontrolách uvádění POR na trh bylo vydáno celkem 34 opatření k nápravě 
a na základě výsledků laboratorních analýz přípravků bylo vydáno 9 nařízení 
o mimořádných rostlinolékařských opatřeních – zákazu uvádění na trh a používání 
POR (3 z toho na základě analýz vzorků z roku 2018). Při kontrolách EZ bylo 
uloženo 1 zvláštní opatření.  
Na úseku kontrol dovážených zásilek ložených na dřevěných obalech nebo 
přepravovaných za pomoci dřeva bylo nařízeno v 16 případech opatření z důvodu 
výskytu nebo podezření na výskyt škodlivých organismů či nesplnění podmínek 
standardu ISPM č. 15.  
Provozovatelům krmivářských podniků ÚKZÚZ uložil 27 zvláštních opatření 
pro nápravu zjištěného stavu. Porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti 
a jakosti krmiv jsou s ohledem na jejich závažnost řešeny s odpovědnou osobou 
ve správním řízení. Za rok 2019 SVS vybrala za porušení právních předpisů v oblasti 
veterinární péče celkem 22,4 mil. Kč. Krajské veterinární správy v roce 2019 vedly 
3 749 přestupkových řízení, při nichž byly uloženy pokuty v průměrné výši 12 884 
Kč. 

 
3. Změny víceletého vnitrostátního plánu kontrol 
Do 14. 12. 2019 byly úřední kontroly prováděny podle nařízení (EU) č. 882/2004 
a podle Jednotného integrovaného víceletého vnitrostátního plánu kontrol ČR 2019, 
který nepodléhal povinnému zveřejnění. V souvislosti s použitelností nařízení (EU) 
2017/625 od výše zmíněného data byl zpracován Jednotný integrovaný víceletý 
vnitrostátní plán kontrol ČR 2020 – 2023 (dále jen „JIVVPK“), který vychází 
z požadavků nařízení (EU) 2017/625 a je k dispozici na internetové adrese: 
https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/potraviny/uredni-kontroly/vicelety-vnitrostatni-
plan-kontrol/.  
JIVVPK byl zpracován v době před uzávěrkou údajů z úředních kontrol za rok 2019. 
K formátu JIVVPK byly podpůrně využity nedokončené pokyny pracovní skupiny 
EU k víceletým národním plánům kontrol (řazení, číslování, obsah, oblasti). 
Na konci dokumentu jsou dvě přílohy. Příloha 1 Právní předpisy České republiky pro 
jednotlivé oblasti čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 s tím, že k nim byla přidána 
zvláštní část s právními předpisy ČR, které jsou využívány ve více oblastech a více 
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příslušnými orgány. Příloha 2 Právní předpisy Evropské unie pro jednotlivé oblasti 
čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.  
V bodu 1 Název je uveden název dokumentu.  
V bodu 2 Jediný subjekt jsou uvedeny údaje k jedinému subjektu určenému podle 
čl. 109 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 a informace ke zpracování JIVVPK.  
Bod 3 Obsah začíná poznámkou k textu JIVVPK.  
V podbodu 1.1 Strategické cíle JIVVPK byly pro každou jednotlivou oblast 
uvedenou v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 stanoveny strategické a operativní 
cíle.  
V podbodu 1.2 Kategorizace rizik byla uvedena kritéria pro kategorizaci rizik, 
hodnocení rizik, případně kategorizaci provozoven, a to podle oblastí uvedených 
v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.  
V podbodu 2.1 Určení příslušných orgánů jsou uvedeny kompetence jednotlivých 
příslušných orgánů ve vztahu k právním předpisům a rámcová působnost k oblastem 
uvedeným v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, včetně organizačních struktur, 
lidských a materiálních zdrojích a informací o organizaci a řízení úředních kontrol. 
Součástí jsou i seznamy národních právních předpisů pro oblast působnosti každého 
příslušného orgánu.  
V podbodu 2.2 Přenesení kontrolních úkolů na pověřené subjekty jsou uvedeny 
informace k oprávnění příslušných orgánů přenášet kontrolní úkoly na jiné 
odborníky v určitých oblastech včetně související agendy.  
V bodu 3 Obecná organizace a řízení úředních kontrol byly ke každé oblasti podle 
čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 vloženy obrázky pro lepší pochopení působnosti, 
úkolů, vztahů, hierarchie, prováděné činnosti a k obrázkům následně v textu uvedeny 
další podrobnosti k organizaci a provádění úředních kontrol, včetně následných 
opatření a souvisejících agend (např. plánování úředních kontrol, nastavení 
frekvence úředních kontrol, dokumentované postupy, odběr vzorků, podávání zpráv, 
laboratoře, opatření při neshodě, komunikace s veřejností, interní audity apod.) 
V podbodu 3.1 Kontrolní systémy a koordinační činnost jsou v každé oblasti podle 
čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 uvedeny informace k plánování a zaměření 
úředních kontrol a ke stanovení frekvence úředních kontrol. Informace k úředním 
kontrolám jsou uvedeny podle typu provozovny a/nebo podle zaměření úřední 
kontroly na specifické oblasti. Informace jsou uvedeny rovněž pro plán 
monitorování, ke kontrolám dovozu, k auditům provozovatelů podniků nebo 
ke spolupráci mezi příslušnými orgány.  
V podbodu 3.2 Dodržování provozních kritérií jsou obecně uvedeny dílčí informace 
z právních předpisů ČR, např. k povinnostem inspektorů a kontrolovaných osob, 
k vyloučení střetu zájmů, k zajištění odpovídajících požadavků a podmínek 
pro provádění úředních kontrol (kompetenčních, lidských, materiálních, sankčních, 
administrativních a pod.), včetně informace k odpovědnosti za přestupek a k řízení 
o nich, ke svobodnému přístupu k informacím, k ochraně osobních údajů. Následně 
jsou uvedeny informace o zajištění dodržování provozních kritérií jednotlivými 
příslušnými orgány.  
V podbodu 3.3 Školení pracovníků provádějících úřední kontroly jsou uvedeny 
informace k zajištění školení jednotlivými příslušnými orgány.  
V podbodu 3.4. Dokumentované postupy jsou uvedeny informace, jakým 
způsobem/jakými dokumenty jednotlivé příslušné orgány zajišťují jednotný postup 
při provádění úředních kontrol a ukládání opatření.  
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V podbodu 4.1. Operativní a pohotovostní plány jsou uvedeny informace 
k obecnému plánu řízení krizí a k postupu příslušných orgánů při mimořádných 
situacích.  
V podbodu 4.2 Organizace spolupráce a vzájemné pomoci jsou uvedeny informace 
k postupu při poskytování správní pomoci a spolupráce podle čl. 102 – 107 nařízení 
(EU) 2017/625, informace o spolupráci příslušných orgánů v ČR, o projektu 
přeshraniční spolupráce, o fungování systému RASFF, AAC, iRASFF (která 
je součástí Systému pro správu informací o úředních kontrolách IMSOC).  
V bodě 5. Audity podle čl. 6 nařízení (EU) 2017/625 jsou uvedeny informace 
jednotlivými příslušnými orgány k administrativnímu a personálnímu zajištění 
provádění interních auditů, případně k zavedeným systémům managementu kvality, 
a to včetně informace o nezávislém externím auditu. 

 
4. Poplatky  

https://www.szpi.gov.cz/clanek/povinne-zverejnovane-udaje-dle-clanku-85-odst-2-
narizeni-eu-2017-625-o-urednich-kontrolach.aspx; 
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ČÁST II 
 
1. Potraviny a bezpečnost potravin, důvěryhodnost a nezávadnost v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin, včetně 
pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zájmů a informovanosti spotřebitelů, jakož i na výrobu 
a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami 
 

1.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pro provádění úředních kontrol v oboru hygiena výživy, předmětů běžného užívání, dětí a mladistvých bylo 
pro rok 2019 k dispozici 515 úvazků. Inspektoři v sektoru hygieny výživy vykonávají další činnosti vymezené jinými právními předpisy např. 
kontrolují ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, realizují zkoušky k ověřování znalosti 
hub osob činných při výrobě a uvádění potravin a pokrmů do oběhu, realizují koncepční a zdravotně politické programy, vydávají stanoviska 
v rámci stavebního řízení k projektovým dokumentacím a kolaudacím staveb zařízení společného stravování, supermarketů, obchodních domů, 
prodejen potravin, výroben potravin atd. V sektoru předmětů běžného užívání, kam patří také problematika kosmetických přípravků, 
elektronických cigaret, výrobků pro děti ve věku do 3 let s výjimkou hraček a potravin, tvoří dozor nad předměty a materiály určenými pro styk 
s potravinami pouze část dozorové činnosti. V roce 2019 došlo ve srovnání s předchozím rokem ke zvýšení počtu úředních kontrol v zařízeních 
veřejného stravování. Ve školním stravování došlo k mírnému poklesu počtu provedených úředních kontrol, a to o 361. Z vyhodnocení 
kontrolních plánů vyplývá, že byly splněny i stanovené cílené úkoly hlavního hygienika i všechny regionální priority a plán kontrol stanovený 
v roce 2019. Za ukazatel efektivity výkonu státního zdravotního dozoru lze považovat i stabilní situaci, pokud jde o průkaz přítomnosti 
patogenních mikroorganismů v odebraných vzorcích pokrmů. V roce 2019 došlo k nepatrnému snížení počtu kontrol v sektoru materiálů 
a předmětů určených pro styk s potravinami a k mírnému nárůstu počtu zkontrolovaných výrobků. V rámci kontrol u výrobců předmětů 
a materiálů určených pro styk s potravinami byly prováděny kontroly správné výrobní praxe, a pozornost byla věnována rovněž kontrolám podle 
nařízení (EU) č. 284/2011. Pokud jde o udělené sankce, tak jejich počet se snížil. Vedle finančních postihů jsou využívány zákonné možnosti 
k udělování opatření jiných než finanční postihy, např. pozastavení činnosti, nařízení likvidace pokrmů nebo surovin, nařízení povinné sanitace, 
nebo vyhlašování nebezpečných výrobků, kdy tato opatření se v některých případech ve srovnání s finanční sankcí jeví jako postih účinnější. 
Kontrolní činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v roce 2019 vycházela ze zásad obsažených v Jednotném integrovaném 
víceletém vnitrostátním plánu kontrol ČR na rok 2019 a Střednědobé koncepci SZPI. Prioritou kontrol i nadále zůstává bezpečnost potravin 
a eliminace potravin falšovaných. V kontrolní činnosti SZPI postupně narůstá význam potírání nekalých obchodních praktik. Zvláštní okolností, 
ovlivňující zaměření kontrolní činnosti, je postupné a sílící povědomí spotřebitelů v České republice o kvalitě a bezpečnosti českých potravin. 
Výsledky úředních kontrol dlouhodobě poukazují na stabilně vysokou úroveň českých výrobců potravin. V roce 2019 se SZPI spolupodílela 
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na řešení kauzy polského hovězího masa, které se zpracovávalo na některých polských jatkách ve velmi nepřijatelných podmínkách. 
Sekundárním produktem této kauzy pak bylo zjištění, že si řada restaurací v České republice neláme hlavu s původem masa, které nabízí 
spotřebitelům. Skoro kuriózním, o to více potenciálně nebezpečným, byl případ dvou doplňků stravy indické společnosti, u nichž laboratorní 
rozbor prokázal abnormálně vysoký, zdraví či dokonce život ohrožující obsah rtuti. Doplňky stravy a jim podobné potraviny nabízené 
na internetu jsou předmětem stálého zájmu jak z pohledu jejich bezpečnosti, tak z pohledu falšování. Bohužel, možnosti účinně zasáhnout proti 
těm nelegálním jsou limitovány již samotnou podstatou a charakterem takového způsobu uvádění potravin na trh a o to důležitější je průběžné 
informování spotřebitelů a také jejich edukace. Prioritou kontrol v roce 2019 byly rovněž provozovny společného stravování, kde jsou opakovaně 
zjišťovány závažné hygienické nedostatky, které jsou někdy důvodem k uzavření celé provozovny. Porušení zákonných požadavků inspektoři 
zjišťovali také při přípravě pokrmů nebo při jejich prezentaci spotřebiteli. K tomu docházelo např. poskytnutím klamavých údajů o původu masa, 
nabízením mikrobiologicky nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů, nebo použitím fritovacích olejů s nežádoucím stupněm tepelného rozkladu. 
Stále oblíbenější u spotřebitelů je dálkový prodej potravin a tomu odpovídá i přizpůsobení kontrolní činnosti realizované SZPI.  
V roce 2019 nebylo evidováno žádné hromadné onemocnění způsobené potravinami živočišného původu, jehož příčinou by byla nedostatečná 
hygiena v provozech pod dozorem Státní veterinární správy (SVS). Máme za to, že byl naplněn hlavní cíl veterinárně-hygienického dozoru – 
preventivní činností přispět k udržení produkce nezávadných potravin. Zjišťované závady mají zřídka přímý dopad na zdravotní nezávadnost 
produkovaných potravin, z velké části se závady týkají stavebně–technického stavu provozů, u samotných produktů pak jde z velké části o chybné 
označování, které je spíše možné zařadit do kategorie klamavé reklamy. 

 
1.2 Úřední kontroly provozovatelů/zařízení 

Schválená zařízení Počet zařízení Počet provedených úředních kontrol 

Zařízení obecné povahy (chladírenské sklady, přebalovací zařízení, 
velkoobchodní trhy, chladírenská plavidla) 

653 6434 

Maso domácích kopytníků 529 5003 

Maso drůbeže a zajícovců 169 2311 

Maso farmové zvěře 63 349 

Maso volně žijící zvěře 112 585 

Mleté maso, masné polotovary a strojně oddělené maso (SOM) 237 2270 

Masné výrobky 490 3958 
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Živí mlži 0 0 

Produkty rybolovu 74 479 

Mlezivo, syrové mléko, výrobky z mleziva a mléčné výrobky 245 3709 

Vejce a výrobky z vajec 72 436 

Žabí stehýnka a hlemýždi 11 57 

Tavené/škvařené živočišné tuky a škvarky 0 0 

Opracované žaludky, měchýře a střeva 14 232 

Želatina 1 0 

Kolagen 2 0 

Vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné 
hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosan, glukosamin, syřidlo, vyzina a 
aminokyseliny (HRP) 

0 0 

Med 60 133 

Klíčky 0 0 

Registrovaní provozovatelé / registrovaná zařízení Počet provozovatelů/zařízení Počet provedených úředních kontrol 

Rostlinná výroba  693 1195 

Živočišná výroba  2952 46451 

Smíšené hospodářství  0 0 

Myslivost  304 321 

Rybolov  0 0 

Akvakultura  110 125 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  260 567 

Výroba rostlinných olejů a tuků  15 41 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků  13 32 
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Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků  3255 5536 

Výroba ostatních potravinářských výrobků 390 551 

Výroba nápojů  819 1640 

Velkoobchodní prodej  14 24 

Maloobchodní prodej 17378 28357 

Doprava a skladování  3628 10773 

Stravování a pohostinství  50176 38608 

Ostatní 61971 12463 

 Počet zařízení Počet provedených úředních kontrol 

Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk s potravinami 1274 1344 

  
 

1.3 Úřední kontroly vyžadující průběžnou nebo pravidelnou přítomnost zaměstnanců nebo zástupců příslušných orgánů v prostorách provozovatele 

Typy prostor provozovatele Počet zařízení Počet provedených úředních kontrol (počet 
jatečně upravených těl nebo hmotnost 

v tunách) 

Zamítnutí 

Maso domácích kopytníků – jatky 212 2614837 17863 

Maso drůbeže a zajícovců – jatky 39 123385551 1777530 

Maso farmové zvěře – jatky 27 3990 1 

Maso z volně žijící zvěře – zařízení pro nakládání se 
zvěřinou 

100 280963 5279 

1.4 Úřední kontroly produktů/zboží podle horizontálních pravidel a kategorie potravin (včetně údajů z EFSA) 

Podle horizontálních pravidel Mikrobiologická 
kritéria  

Označování, výživová 
a zdravotní tvrzení 

Geneticky 
modifikované 

Ozařování 
Kontaminace 
materiálem 

Ostatní 
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Pesticidy 
v potravin

ách 

Kontaminující 
látky 

v potravinách 

Rezidua veterinárních 
léčivých přípravků 

v potravinách 

organismy (GMO) v 
potravinách 

Látka zlepšující vlastnosti potravin 
(přídatné látky, enzymy, aromata, 

pomocné látky) 

určeným pro 
styk s 

potravinami / 
migrace 

materiálu 
určeného pro 

styk s 
potravinami 

Podle kategorie potravin 

1. Mléčné výrobky 5820 900 338 1039 11378 0 332 0 6 62073 

2. Alternativy mléčných výrobků 15 0 0 0 26 0 0 0 0 151 

3. Tuky, oleje a tukové a olejové emulze 223 30 7 8 441 0 0 0 0 2679 

4. Zmrzliny 1225 0 17 0 1 0 0 0 441 

5. Ovoce a zelenina 1421 138 37 0 1409 0 9 2 11 9166 

6. Cukrovinky 285 0 0 0 206 0 3 0 8 2885 

7. Obiloviny a výrobky z obilovin 254 15 10 0 58 10 0 0 1 1619 

8. Pekařské výrobky 640 0 3 0 283 0 6 0 20 3424 

9. Čerstvé maso 9496 2010 784 4955 21434 0 0 0 0 139860 

Domácí kopytníci* 3185 1644 409 4313 12310 0 0 0 0 77836 

Drůbež a zajícovci* 6152 378 73 643 8106 0 17 0 0 57219 

Farmová zvěř* 0 0 0 0 151 0 0 0 0 558 

Volně žijící zvěř* 173 67 314 13 867 0 0 0 0 4247 

10. Mleté maso, masné polotovary a SOM 4056 0 2 53 2651 0 86 0 2 17613 

Mleté maso* 356 0 9 37 275 0 6 0 0 1487 

Masné polotovary* 3597 0 23 27 2244 0 88 0 0 15303 

SOM* 5 0 0 2 111 0 0 0 0 398 

11. Masné výrobky 4060 5 383 7 11255 0 182 0 33 49546 

Opracované žaludky, měchýře a střeva* 9 61 133 0 0 0 0 0 0 705 

Želatina, kolagen a HRP*  26 26 216 0 0 0 14 0 0 3271 

12. Ryby a produkty rybolovu 276 33 108 35 2675 0 5 0 1 21148 

Živí mlži*    

Produkty rybolovu* 176 32 111 43 2630 0 13 0 0 20571 

13. Vejce a vaječné výrobky  363 716 300 1760 2624 0 0 0 0 17088 

14. Cukr, sirupy, med a stolní sladidla 16 360 84 339 699 0 1 0 0 4081 



 

11 

 

 
1.5 Pole pro připomínky*  
Položka „Ostatní“ v tabulce 1.2.zahrnuje počty dozorovaných školních jídelen a počty pravidelných kontrol ve školních jídelnách. Položka „22. 
Ostatní – potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 21“ v tabulce 1.4. zahrnuje počty odebraných teplých a studených pokrmů. Ve sloupci 

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely 
a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 
12.7.2002, s. 51).  

15. Soli, koření, polévky, omáčky, saláty a 
bílkovinové produkty 

92 0 9 1 269 2 14 0 2 1516 

16. Potraviny určené pro zvláštní výživu 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 609/20131 

107 427 319 16 599 0 32 0 0 1554 

17. Nápoje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nealkoholické nápoje* 330 26 4 0 361 0 11 0 26 2470 

Alkoholické nápoje, včetně podobných 
výrobků bez alkoholu a se sníženým 
obsahem alkoholu* 

380 12 13 0 909 0 0 0 19 3802 

18. Pochutiny k přímé spotřebě a snacky 14 0 0 0 12 0 0 0 0 150 

19. Dezerty, kromě výrobků spadajících do 
kategorií 1, 3 a 4 

129 0 4 0 0 0 0 0 0 117 

20. Doplňky stravy, jak jsou definovány v 
čl. 2 písm. a) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/46/ES2, kromě 
doplňků stravy pro kojence a malé děti 

123 0 6 0 85 0 0 0 0 616 

21. Zpracované potraviny, které nespadají 
do kategorií 1 až 17, kromě výživy pro 
kojence a malé děti 

477 0 0 0 326 0 0 0 7 1969 

22. Ostatní – potraviny, které nespadají do 
kategorií 1 až 21 

1048 40 101 4 127 0 8 0 0 244 

Materiály přicházející do styku s 
potravinami 
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"Ostatní" jsou uvedeny všechny kontroly nespadající pod části uvedené v předchozích sloupcích. Jedná se jak o výsledky vyšetření vzorků, tak 
kontrolu komodit jakož i podmínek, za kterých je s nimi manipulováno. Ve sloupci, který se týká označování, jsou počítána jak vyšetření, tak i 
kontroly správnosti a kompletnosti uváděných údajů (bez odběru vzorků). Čísla reprezentují kontroly jednotlivých oblastí (kontrolních bodů), 
na které je kontrola zaměřena (jedna kontrola je v naprosté většině zaměřena na celou řadu kontrolních bodů).  
V současné době stále probíhá vývoj nástroje pro získání těchto dat, ve výsledných datasetech mohou být nepřesnosti způsobené pokračujícími 
pracemi na tomto nástroji.  
Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) v období červenec – listopad 2019 uskutečnili kontrolní akci zaměřenou na ověření úrovně zajištění 
bezpečnosti pokrmů připravovaných metodou sous-vide podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby. KHS provedly 167 kontrol 
ve 164 provozovnách stravovacích služeb a bylo odebráno 171 vzorků k mikrobiologickému vyšetření na přítomnost Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp, Escherichia coli, koagulázopozitivních stafylokoků a Bacillus cereus. Ze 171 odebraných vzorků 4 nevyhověly ve stanovených 
mikrobiologických kritériích. V roce 2017 – 2019 plnila KHS cílený úkol, který byl zaměřen na aktualizaci standardu nutriční adekvátnosti 
školních obědů ve vybraných provozovnách školního stravování, což bylo realizováno laboratorní analýzou odebraných vzorků pokrmů. 

 
1.6 Nesoulad Akce/opatření  

Nesoulad provozovatelů/zařízení Správní Soudní 

 Zjištěný během 
provedených 

úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 

provozovatelů/zařízení* 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů/zařízení, u nichž byl 

zjištěn nesoulad* 

Schválená zařízení      

Zařízení obecné povahy (chladírenské sklady, přebalovací zařízení, 
velkoobchodní trhy, chladírenská plavidla) 

313 502 90 28  

Maso domácích kopytníků 840 445 178 59 

Maso drůbeže a zajícovců 120 116 29 15 

Maso farmové zvěře 25 33 4 1 

Maso volně žijící zvěře 91 75 24 3 

Mleté maso, masné polotovary a SOM 279 207 80 51 

Masné výrobky 577 414 151 63 

Živí mlži     
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Produkty rybolovu 57 64 16 5 

Mlezivo, syrové mléko, výrobky z mleziva a mléčné výrobky 281 222 76 27 

Vejce a výrobky z vajec 54 64 12 3 

Žabí stehýnka a hlemýždi 14 11 2 0 

Tavené/škvařené živočišné tuky a škvarky     

Opracované žaludky, měchýře a střeva 16 11 2 0 

Želatina 0    

Kolagen 0    

HRP 0    

Med 36 37 4 3 

Klíčky 1 8 8 2 

Registrovaní provozovatelé / registrovaná zařízení      

Rostlinná výroba  83 1195 65 132  

Živočišná výroba  0    

Smíšené hospodářství  0    

Myslivost  11 203 4 3 

Rybolov  0    

Akvakultura  11 70 2 0 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  93 567 69 186 

Výroba rostlinných olejů a tuků  6 41 3 15 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků  12 31 10 3 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků  1287 5536 1121 3894 

Výroba ostatních potravinářských výrobků  43 410 38 71 

Výroba nápojů  154 1640 121 214 

Velkoobchodní prodej  8 24 5 5 
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Maloobchodní prodej  6820 26272 5333 20731 

Doprava a skladování  766 3051 388 475 

Stravování a pohostinství 23605 37779 8278 8746 

Ostatní 4622 73744 5120 1698 

      

Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk s potravinami 590 1344 95 0  

Nesoulad potravin Akce/opatření  

 Nesoulad zjištěný během provedených úředních kontrol 

Správní Soudní 
Mikrobiologick

á kritéria 

Pesticidy 
v potraviná

ch 

Kontaminující 
látky 

v potravinách 

Rezidua veterinárních 
léčivých přípravků 

v potravinách 

Označování, 
výživová 

a zdravotní tvrzení 

Látka zlepšující vlastnosti 
potravin (přídatné látky, 

enzymy, aromata, pomocné 
látky) 

Ostatní 

1. Mléčné výrobky 351 0 1 1 133 1 1430 793  

2. Alternativy mléčných 
výrobků 

7 0 0 0 14 0 127 72 

3. Tuky, oleje a tukové a 
olejové emulze 

51 0 0 0 2 0 1921 128 

4. Zmrzliny 531 0 0 0 1  88 62 

5. Ovoce a zelenina 422 7 2 0 604 0 3888 1308 

6. Cukrovinky 123 0 0 0 160 0 2289 1010 

7. Obiloviny a výrobky 
z obilovin 

65 0 0 0 25 0 423 167 

8. Pekařské výrobky 140 0 0 0 64 4 1290 681 

9. Čerstvé maso 1497 1 61 11 180 0 1560 0 

Domácí kopytníci* 95 0 9 11 102 0 780 367 

Drůbež a zajícovci* 1402 1 0 0 68 0 403 387 
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Farmová zvěř*         

Volně žijící zvěř* 0 0 52 0 10 0 377 29 

10. Mleté maso, masné 
polotovary a SOM 

12 0 0 0 69 0 268 78 

Mleté maso*  57 0 0 0 8 0 25 28 

Masné polotovary* 127 0 0 0 57 3 117 169 

SOM* 0 0 0 0 1 0 1 2 

11. Masné výrobky 485 0 13 0 330 2 2687 1564 

Opracované žaludky, 
měchýře a střeva*  

0 0 0 0 1 0 7 3 

Želatina, kolagen a 
HRP*  

0 0 0 0 0 0 1 1 

12. Ryby a produkty 
rybolovu 

15 0 0 0 36 0 355 247 

Živí mlži*          

Produkty rybolovu* 2 0 0 0 24 0 166 126 

13. Vejce a vaječné 
výrobky  

153 1 0 0 16 0 123 105 

14. Cukr, sirupy, med a 
stolní sladidla 

1 0 0 1 17 1 33 19 

15. Soli, koření, polévky, 
omáčky, saláty a 
bílkovinové produkty 

18 0 0 0 34 0 589 284 

16. Potraviny určené pro 
zvláštní výživu ve smyslu 
nařízení (EU) č. 
609/2013 

0 0 3 0 1 0 5 5 

17. Nápoje 0 0 0 0 0 0 0  

Nealkoholické nápoje* 79 2 2 0 196 0 1539 774 
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Alkoholické nápoje, 
včetně podobných 
výrobků bez alkoholu a se 
sníženým obsahem 
alkoholu* 

74 0 0 0 463 0 1287 344 

18. Pochutiny k přímé 
spotřebě a snacky 

2 0 0 0 0 0 51 83 

19. Dezerty, kromě 
výrobků spadajících do 
kategorií 1, 3 a 4 

43 0 1 0 0 0 94 35 

20. Doplňky stravy, jak 
jsou definovány v čl. 2 
písm. a) směrnice 
2002/46/ES, kromě 
doplňků stravy pro 
kojence a malé děti 

46 0 0 0 80 0 234 26 

21. Zpracované 
potraviny, které nespadají 
do kategorií 1 až 17, 
kromě výživy pro 
kojence a malé děti 

150 0 0 0 41 12 824 282 

22. Ostatní – potraviny, 
které nespadají do 
kategorií 1 až 21 

61 0 26 0 3 7 0 9 

Nesoulad s horizontálními pravidly Akce/opatření 

 Nesoulad zjištěný během provedených úředních kontrol 
Správní Soudní 

GMO v potravinách:  

Nepovolené GMO 0   

Označování GMO 0  

Ozařování 0   
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Nové potraviny 7 6 0 

Materiály přicházející do styku s 
potravinami 

86 0 0 

Podvodné a klamavé praktiky 

Mezi nejčastější podvodné a klamavé praktiky patří uvádění informací o vlastnostech výrobku, které jsou sice pravdivé, ale společné všem výrobkům daného typu. 
Častá jsou rovněž různá nespecifická zdravotní a výživová tvrzení, aniž by tato byla podložena příslušnými údaji. Za podvodné praktiky lze považovat i situace, kdy 
je zákazník při nákupu potraviny uváděn v omyl, například tím, že jsou mu zamlčeny nebo zkresleny důležité informace o složení potraviny nebo o jejím původu. V 
oblasti nekalých obchodních praktik jsou velmi často zaznamenány případy, kdy prodávající uvádí u výrobku slova „gratis“, „zdarma“ nebo „bezplatně“, přičemž 
spotřebitel musí ve skutečnosti určité finanční náklady vynaložit. Dále se pak jedná o případy, kdy prodávající vytváří vůči spotřebiteli klamný dojem, že vyhrál nebo 
vyhraje cenu, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková cena neexistuje. 

 
1.7 Pole pro připomínky*  

Pole „Ostatní“ v tabulce 1.6. jsou počty týkající se školních jídelen. Pole „22. Ostatní – potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 21“ v tabulce 1.6. jsou 
počty odebraných teplých a studených pokrmů. V současné době stále probíhá vývoj nástroje pro získání těchto dat, ve výsledných datasetech mohou být 
nepřesnosti způsobené pokračujícími pracemi na tomto nástroji. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné. 
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2. Záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv 
 

2.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

V roce 2019 nebyl evidován žádný pěstitel geneticky modifikovaných plodin na území ČR ani nedošlo k experimentálnímu uvolnění GMO, tudíž neproběhla 
žádná úřední kontrola záměrného uvolňování GMO. SZPI kontroluje, zda nejsou v České republice na trh uváděny potraviny obsahující nebo vyrobené 
z geneticky modifikovaných odrůd sóji, kukuřice, rýže, které nejsou v EU schváleny pro použití v potravinách, ÚKZÚZ provádí obdobnou kontrolu 
v krmivech, a také kontroluje přítomnost GM příměsí v dovezeném osivu. SVS v rámci veterinárního dozoru nad zpracováním živočišných produktů GMO 
nezjišťuje. 

 
2.2 Úřední kontroly 

 Počet provedených úředních kontrol 

Pěstování GMO pro komerční účely za účelem produkce potravin a krmiv (část C směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/18/ES3) 

0 

Experimentální uvolňování GMO souvisejících s potravinami a krmivy (část B směrnice 2001/18/ES) 0 

Osivo a rozmnožovací materiál rostlin pro účely produkce potravin a krmiv 56 

 
2.3 Pole pro připomínky*  

Na základě zaslaných protokolů o provedené předběžné kontrole pěstování GMO ze strany SZIF (pozn. příslušný orgán pro dotace a kontroly 
CC) pak ÚKZÚZ vykonává kontroly dodržování pravidel koexistence uživateli pěstujícími GMO - tento typ kontroly se vztahuje k řádku 
"Pěstování GMO pro komerční účely za účelem produkce potravin a krmiv (část C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ) - "0" 
provedených úředních kontrol (nebylo možné zadat "0"). 

 
2.4 Nesoulad Akce/opatření 

 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1). 
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 Zjištěný během 
provedených úředních 

kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů* 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž byl zjištěn 

nesoulad* 
Správní Soudní 

1. Pěstování GMO pro komerční účely za 
účelem produkce potravin a krmiv 

0 0 0 0 0 

2. Experimentální uvolňování GMO 
souvisejících s potravinami a krmivy 

0 0 0 0 

3. Osivo a rozmnožovací materiál rostlin pro 
účely produkce potravin a krmiv 

0 0 0 0 

3.1 Nepovolené GMO v osivu a vegetativním 
rozmnožovacím materiálu rostlin 

0 0 0 0 

3.2 Označování GMO v osivu a vegetativním 
rozmnožovacím materiálu rostlin 

0 0 0 0 

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 

 
2.5 Pole pro připomínky*  

ÚKZÚZ - Odbor osiv a sadby provádí pouze kontrolu příměsí GMO v dovezeném osivu, nejedná se o záměrné uvádění GMO do životního 
prostředí. V roce 2019 bylo provedeno 56 kontrol na příměs GMO u dovezených partií (kukuřice a řepka) s negativním výsledkem.  
V rámci kontrol SZPI, zda uváděné potraviny na trh v ČR obsahují nebo jsou vyrobeny z geneticky modifikovaných odrůd sóji, kukuřice, rýže, 
které nejsou v EU schváleny pro použití v potravinách bylo zjištěno, že u žádného vzorku nebyla zjištěna přítomnost genetické modifikace, která 
nebyla schválena pro potraviny. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné. 
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3. Krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, zpracování, distribuce a použití, včetně pravidel zaměřených na zajištění 
poctivého obchodního jednání a na ochranu zdraví, zájmů a informovanosti spotřebitelů 
 

3.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Úředními kontrolami ÚKZÚZ (kontrola krmiv a dodržování pravidel stanovených především nařízeními č. 183/2005, 767/2009 nebo 1831/2003 
či směrnicí 2002/32/ES) v celkovém počtu 1 995 bylo zjištěno 107 porušení (5,4 %), z čehož bylo 74 porušení marginálních, které mohl 
provozovatel odstranit během kontroly na místě. Bylo posouzeno 395 vzorků pro kontrolu deklarace obsahu (23,0 % nevyhovujících) a 696 
vzorků pro ověření bezpečnosti (2,6 % nevyhovujících). Nejčastějším porušením bylo špatné dávkování doplňkových látek v krmivech. Zjištěno 
bylo i falšování surovin, chybějící dekontaminační program nebo nedostatečné čistění provozů. Zjištěné výsledky nevykázaly meziroční výkyvy. 
Četnost úřední kontroly krmiv odpovídala plánu nastavenému pro daný kalendářní rok. Zvýšená pozornost je podle stanovených cílů zaměřena 
na eliminaci rizika kontaminace krmiv a kontrolu označení i s ohledem na falšování krmiv a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. 
Bylo uloženo 27 opatření, u 10 krmiv bylo nařízeno stažení z trhu a zákaz používání. Porušení právních předpisů jsou řešena ve správním řízení. 
Kontrola SVS (krmiva pro zájmová zvířata, zdravotní nezávadnost krmiv pro hospodářská zvířata v hospodářství a ve výrobě): ve vzorcích krmiv 
odebraných na hospodářství byly zjištěny 2 vzorky krmiva pro nosnice jako nevyhovující, vzorky odebrané ve výrobnách krmiv pro hospodářská 
zvířata všechny vyhověly. 

 
3.2 Úřední kontroly 

Podle provozu Počet provozů Počet provedených úředních kontrol 

Provozy schválené v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 183/20054 

320 325 

Prvovýrobci schválení v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 183/2005* 0 0 

Provozy registrované v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 183/2005, s 
výjimkou prvovýroby 

2136 768 

Prvovýrobci registrovaní v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 183/2005 a 
splňující ustanovení přílohy I uvedeného nařízení* 

29614 900 

Provozovatelé (zemědělci) využívající krmiva 17585 11 

 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1). 
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Provozovatelé vyrábějící medikovaná krmiva a/nebo obchodující s 
medikovanými krmivy 

43 116 

Podle horizontálních pravidel Počet provedených úředních kontrol 

Označování krmiv 451 

Sledovatelnost krmiva 639 

Doplňkové látky v krmivech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/20035) 511 

Nežádoucí látky v krmivech (článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES6) 360 

Zakázané materiály v krmivech (příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/20097)  17 

Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS8) 491 

Pesticidy v krmivech 77 

GMO v krmivech 47 

 
3.3 Pole pro připomínky* 

Faremní míchárny jsou zahrnuty mezi provozy registrované v souladu s článkem 9.  
Výrobci krmiv pouze pro potřeby jejich vlastních hospodářství jsou zahrnuti mezi ostatní prvovýrobce registrované v souladu s článkem 9.  
K 491 kontrolám v oblasti "Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS )" dodávám, že SVS nemá samostatnou oblast pro kontrolu 
medikovaných krmiv. Oblast používání medikovaných krmiv je součástí kontrol chovatele v souvislosti používání léčivých přípravků, jako jeden 
z kontrolních bodů. SVS provádí pouze odběr vzorků krmiv pro hospodářská zvířata na hospodářstvích a ve výrobnách krmiv za účelem ověření 
zdravotní nezávadnosti krmiv (výskyt 

 
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29). 
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10). 
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení 
směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES 
(Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1). 
8 Směrnice Rady 90/167/EHS ze dne 26. března 1990, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství (Úř. věst. 
L 92, 7.4.1990, s. 42). 
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salmonel). Na 572 hospodářstvích bylo odebráno 650 vzorků krmiva a 2 vzorky krmiva pro nosnice 
20200820-YO21F3LR, output on 2020/09/25 13:48 (Europe/Luxembourg) Page 3/6 
byly nevyhovující. Ve 70 výrobnách krmiv pro hospodářská zvířata bylo odebráno 135 vzorků krmiva 
a všechny vyhověly.Na 572 hospodářstvích bylo odebráno 650 vzorků krmiva a 2 vzorky krmiva pro nosnice byly nevyhovující.  
Ve 70 výrobnách krmiv pro hospodářská zvířata bylo odebráno 135 vzorků krmiva a všechny vyhověly. 

 
3.4 Nesoulad Akce/opatření 

Podle provozu 
Zjištěný během 

provedených úředních 
kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 

provozů* 

Počet kontrolovaných 
provozů, u nichž byl 

zjištěn nesoulad* 
Správní Soudní 

Provozy schválené v souladu s článkem 10 
nařízení (ES) č. 183/2005 

26 319 25 12 0 

Prvovýrobci schválení v souladu s článkem 10 
nařízení (ES) č. 183/2005* 

0    

Provozy registrované v souladu s článkem 9 
nařízení (ES) č. 183/2005, s výjimkou prvovýroby 

44 735 40 12 

Prvovýrobci registrovaní v souladu s článkem 9 
nařízení (ES) č. 183/2005 a splňující ustanovení 
přílohy I uvedeného nařízení* 

37 900 36 3 

Provozovatelé (zemědělci) využívající krmiva 0    
Provozovatelé vyrábějící medikovaná krmiva 
a/nebo obchodující s medikovanými krmivy 

3 43 3 1 

Podle horizontálních pravidel Počet zjištěných nesouladů Správní Soudní 
Nesoulad produktu: 
Označování/sledovatelnost krmiv, jež byla / mají 
být uvedena na trh 

18 4  

Nesoulad produktu: 
Bezpečnost krmiv, jež jsou / mají být uvedena na 
trh 

0  

Doplňkové látky (nařízení (ES) č. 1831/2003)  78 11 
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Nežádoucí látky v krmivech (článek 2 směrnice 
2002/32/ES) 

  

Zakázané materiály v krmivech (příloha III 
nařízení (ES) č. 767/2009) 

3 3 

Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS) 2 2 
Pesticidy v krmivech 1 0 
Nepovolené GMO v krmivech 0  
Označování GMO v krmivech 2 0 

Podvodné a klamavé praktiky 

Ve dvou případech zjištěno falšování pivovarských kvasnic, kde byla mikroskopicky potvrzena přítomnost komponent rostlinného původu a 
minerálních krystalů. Ve dvou případech podezření na falšování rybí moučky, ve které byly přítomny tkáně prasete. 
 

3.5 Pole pro připomínky*  

V tabulce 3.4. - u "Provozovatelé (zemědělci) využívající krmiva" je " Celkový počet kontrolovaných provozů" 11. "Počet kontrolovaných 
provozů, u nichž byl zjištěn nesoulad" je 0 a "Akce/opatření "0" (uvedené údaje nelze zadat). 
V tabulce 3.4. - v oblasti „Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS)“: Počet zjištěných nesouladů" - 0 - nebylo zjištěno porušení 
kontrolního bodu. Medikovaná krmiva jsou používána s souladu s požadavky legislativy. "Počet Akcí/opatření" - "Správní:" 0 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.
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4. Požadavky týkající se zdraví zvířat 
 

4.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

V oblasti zdraví zvířat bylo v roce 2019 provedeno 5 332 kontrol, nesoulad byl zjištěn u 507 kontrol (9,51 %). Počty hospodářství se zjištěným porušením 
se u všech kontrolovaných bodů snižují. Nejvíce je zjišťováno porušení v oblasti označení zvířat. Toto je způsobeno zejména ztrátou ušních známek. Vyšší 
výskyt těchto ztrát je zaznamenán především na pastevních areálech. Výskyt nikdy neoznačených starších zvířat je minimální. Druhým nejčastěji zjištěným 
porušením je porušení v oblasti hlášení do ústřední evidence. Tento kontrolní bod v sobě zahrnuje několik dílčích ukazatelů. Nejčastěji bylo zjištěno porušení 
pozdní hlášení událostí do databáze ústřední evidence, dále pak opomenutí odeslání hlášení do databáze ústřední evidence. Porušení bodu podmíněnosti „ Jsou 
všechna fyzicky přítomná zvířata evidovaná v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?“ byl zjištěn pouze v ojedinělých případech. Toto lze přisoudit 
i dobré informovanosti chovatelů o povinnostech spojených s evidováním zvířat v databázi ústřední evidence. Porušení v oblasti evidence vedené chovatelem 
a průvodních listů skotu je zjišťováno minimálně. 

 
4.2 Úřední kontroly 

  
Počet zemědělských 

podniků /zařízení 
Počet provedených 
úředních kontrol 

Počet evidovaných 
zvířat 

Počet 
zkontrolovaných 

zvířat 

Identifikace a evidence skotu  19322 

 766 

 (na začátku vykazovaného 
období nebo jiného národního 
referenčního data pro statistiku 

zvířat) 
 74164 

1414197 

Identifikace a evidence ovcí a koz  26072 

867  

 (na začátku roku 
vykazovaného období nebo 

jiného národního referenčního 
data pro statistiku zvířat) 

 42083 

314366 

Schválená sběrná střediska (skot, ovce, kozy, prasata, 
koňovití) 

 14 
 14 

 
Schválení obchodníci (skot, ovce, kozy, prasata)  11 

 8 
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Kontrolní stanoviště (nařízení Rady (ES) č. 1255/979)  6 6  

Schválené organizace, instituty a střediska (směrnice 
Rady 92/65/EHS10) 

 170 
137  

Zařízení schválená pro obchod s drůbeží 
a násadovými vejci v EU  

 162 
172  

Karanténní zařízení pro ptactvo  2 2  

Schválená zařízení akvakultury:  417 492  

Schválená zařízení akvakultury pro produkci ryb* 416 492 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci živých 
mlžů* 

 
 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci korýšů*   

Schválená zařízení na zpracování živočichů 
pocházejících z akvakultury 

 1 
 1 

Střediska pro odběr spermatu: 34 58 

Skotu*     

Prasat*     

Ovcí/koz*     

Koňovitých*      

Střediska pro skladování spermatu: 25 41 

Skotu*     

Ovcí/koz*     

 
9 Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro kontrolní stanoviště a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS 
(Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1). 
10 Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do 
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54). 
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Koňovitých*      

Týmy pro odběr/produkci embryí: 7 11 

Skotu*     

Prasat*     

Ovcí/koz*     

Koňovitých*     

 
4.3 Pole pro připomínky*  

V případě "Identifikace a evidence skotu" a "Identifikace a evidence ovcí a koz" se jedná o počet hospodářství v souladu s vykazováním podle 
nařízení 1082/2003 a 1505/2006.  
Kontroly "Identifikace a evidence skotu" a "Identifikace a evidence ovcí a koz" nevykázané v tabulce 4.2 (neprováděné na celém hospodářství).      

 Počet provedených úředních kontrol Počet zkontrolovaných zvířat 

Identifikace a evidence skotu 2 462 1 090 668 

Identifikace a evidence ovcí a koz 1 506  
894 (ovce) + 612 (kozy) 

66 279 
52 634 (ovce) + 13 645 (kozy 

SVS cílené kontroly identifikace a registrace neprovádí, pouze ověřuje podmínky plemenářského zákona v rámci kontrol v oblasti zdraví zvířat 
a welfare.  
Do počtu provedených úředních kontrol v oblasti identifikace a evidence skotu/ ovcí a koz jsou zahrnuty kontroly v oblasti zdraví zvířat, dotační 
kontroly (kontroly podmíněnosti, kontroly na místě v oblasti dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat) a welfare kontroly na hospodářství 
u uvedených druhů.  
Počet kontrolovaných zvířat (skotu) u kontrol na místě v oblasti dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat není v Odborném informačním 
systému Státní veterinární správy evidován. 
V kolonce "Schválené organizace, instituty a střediska (směrnice Rady 92/65/EHS" - zahrnuty zařízení schválené pro obchodování s ostatními 
druhy zvířat + výzkumná zařízení (nejen pro hospodářská zvířata). 
Schválená zařízení akvakultury - v ČR nejsou žádná schválená zařízení s chovem mlžů ani s chovem korýšů.  
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Počet provedených úředních kontrol u „Střediska pro odběr spermatu“ a „Střediska pro skladování spermatu“ a „Týmy pro odběr / 
produkci spermatu“ ČR neeviduje podle zvířat. 

 
4.4 Nesoulad Akce/opatření 

 

Počet 
zemědělských 

podniků 
/zařízení, v 
nichž byl 

zjištěn 
nesoulad 

Správní Soudní 
Omezení přesunů 
jednotlivých zvířat 

Omezení přesunů 
všech zvířat 

Usmrcení zvířat 

Identifikace a evidence 
skotu 

 162 76  0  
Dotčená 
zvířata 

Dotčená 
hospodářst

ví 

Dotčená 
zvířata 

Dotčená 
hospodářs

tví 

Dotčená 
zvířata 

Dotčená 
hospodářs

tví 

 835  104  1465  58  0  0 

Identifikace a evidence ovcí 
a koz 

 203  97 
            

Schválená sběrná střediska 
(skot, ovce, kozy, prasata, 
koňovití) 

 0   
            

Schválení obchodníci (skot, 
ovce, kozy, prasata) 

 0   
            

Kontrolní stanoviště 
(nařízení (ES) č. 1255/97) 

 0   
            

Schválené organizace, 
instituty a střediska 
(směrnice 92/65/EHS) 

 6 6  
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Zařízení schválená pro 
obchod s drůbeží 
a násadovými vejci v EU  

 0   
            

Karanténní zařízení pro 
ptactvo 

 0   
            

Schválená zařízení 
akvakultury: 

 3  3 
            

Schválená zařízení 
akvakultury pro produkci 
ryb* 

3 3 

      

Schválená zařízení 
akvakultury pro produkci 
živých mlžů* 

  

      

Schválená zařízení 
akvakultury pro produkci 
korýšů* 

  

      

Schválená zařízení 
na zpracování živočichů 
pocházejících z akvakultury 

 0   

            

Střediska pro odběr 
spermatu: 

0  
            

Skotu*                 

Prasat*                 

Ovcí/koz*                 

Koňovitých*                  

Střediska pro skladování 
spermatu: 

0  
            



 

29 

 

Skotu*                 

Ovcí/koz*                 

Koňovitých*                  

Týmy pro odběr/produkci 
embryí: 

0  
            

Skotu*                 

Prasat*                 

Ovcí/koz*                 

Koňovitých*                  

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 

 
4.5 Pole pro připomínky* 

Nesoulad zjištěný v průběhu kontrol uvedených v tabulce 4.3 u "Identifikace a evidence skotu" a "Identifikace a evidence ovcí a koz" 
(nevykázané v tabulce 4.4)  
 
 Počet zemědělských podniků /zařízení, v 

nichž byl zjištěn nesoulad 
Správní Soudní 

Identifikace a evidence skotu   320 412  0 

Identifikace a evidence ovcí a koz 355 
 199 (ovce) + 156 (kozy) 

 437 
231 (ovce) + 206 (kozy) 

0 

V Odborném informačním systému Státní veterinární správy nelze vygenerovat zvlášť porušení identifikace a evidence u vybraných druhů 
(skotu/ovcí a koz) a z toho důvodu jsou do počtu zařízení, v nichž byl zjištěn nesoulad/správní uvedena zjištěná porušení bez ohledu na právní 
předpis. 
Porušení trestního zákona SVS předává Policii ČR, z toho důvodu neevidujeme trestní řízení (soudní). 
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V Odborném informačním systému Státní veterinární správy nejsou evidovány počty dotčených zvířat/ dotčených hospodářství v případě 
omezení přesunů či usmrcení zvířat.  
Není v kompetenci Státní veterinární správy rozhodovat o porušení v oblasti kontrol na místě dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat, 
z toho důvodu nejsou zahrnuty v počtu zařízení, v nichž byl zjištěn nesoulad. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.
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5. Prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty 
 

5.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

V roce 2019 bylo v ČR vyprodukováno a následně zpracováno cca 619 tisíc tun vedlejšími produkty živočišného původu (VŽP). Největší podíl 
z toho (51 %) tvořila syrovátka a mléčné výrobky již neurčené pro lidskou spotřebu, které jsou využívány ke krmným účelům. Uhynulá zvířata 
z celkového množství vyprodukovaného VŽP tvořila pouze 5 %, z čehož bezmála polovinu představoval uhynulý skot. V oblasti nakládání 
s VŽP bylo SVS provedeno celkem 1 253 úředních kontrol v 833 schválených/registrovaných subjektech. Nějaký druh porušení byl zjištěn 
v 12,9 % případech. Zjišťované závady v rámci kontrol dramaticky nevybočovaly z dlouholetých trendů a zásadně neohrožovaly zdraví lidí, 
zvířat nebo životní prostředí. V rámci dozoru nad nakládáním s VŽP nebyly zjištěny zásadní porušení předpisů, které by signalizovali problémy 
v systému sběru, zpracování nebo likvidace ani samotného veterinárního dozoru.  
SZPI provádí pravidelnou kontrolu hygienických pravidel pro vedlejší produkty živočišného původu především v oblasti maloobchodu 
a společného stravování. 

 
5.2 Úřední kontroly 

Podle zařízení/podniku Počet zařízení/podniků Počet provedených úředních kontrol 

Zařízení nebo podniky schválené v souladu s článkem 24 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200911 

735 734 

Zařízení nebo podniky registrované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 
1069/2009 

981 519 

Podle horizontálních pravidel Počet provedených úředních kontrol 

Označování a sledovatelnost vedlejších produktů živočišného původu / získaných produktů 752 

 
5.3 Pole pro připomínky* 

 

 
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1). 
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5.4 Nesoulad Akce/opatření 

Podle zařízení/podniků 
Zjištěný během 

provedených 
úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 

zařízení/podniků* 

Počet kontrolovaných 
zařízení/podniků, u nichž 

byl zjištěn nesoulad* 
Správní Soudní 

Zařízení nebo podniky schválené v souladu s 
článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 

25 485 0 16 0 

Zařízení nebo podniky registrované v souladu s 
článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009 

23 328 0 11 

Podle horizontálních pravidel Počet zjištěných nesouladů Správní Soudní 

Nesoulad produktu: označování a 
sledovatelnost vedlejších produktů živočišného 
původu / získaných produktů: 

25 15 0 

Kategorie 1 a 2*   

Kategorie 3*   

Nesoulad produktu: bezpečnost vedlejších 
produktů živočišného původu / získaných 
produktů: 

13 12 

Kategorie 1 a 2*   

Kategorie 3*   

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 

 
5.5 Pole pro připomínky* 

 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.
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6. Požadavky na dobré životní podmínky zvířat 
 

6.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

V roce 2019 úřední veterinární lékaři SVS provedli v oblasti dobrých životních podmínek při kontrole všech činností se zvířaty celkem 
7 510 kontrol. Úřadům obci s rozšířenou působností (ORP) bylo předáno 727 podnětů, mimo to peněžité plnění proběhlo v 799 případech. Lze 
vyhodnotit, že počet kontrol meziročně kolísá (2018 7 198 kontrol, 2017 7 415 kontrol) s ohledem na nálezy porušení a jejich řešení však celkově 
účinnost kontrolní činnosti vzrůstá. V oblasti dobrých životních podmínek v chovech hospodářských zvířat bylo v roce 2019 provedeno celkem 
2 161 kontrol, nesoulad byl zjištěn u 479 kontrol (22,2%). Základem dozorové činnosti v roce 2019 byly plánované kontroly, jejichž počet a typ 
vyplývá z metodiky víceletého plánu kontrol, který na základě analýzy stanoví minimální roční frekvenci nebo minimální procento 
kontrolovaných subjektů z jejich celkového počtu. V průběhu roku se plán kontrolní činnosti průběžně upřesňuje. Mezi kritéria rizik pro výběr 
hospodářství k plánovaným kontrolám v chovu patří: počet zvířat na zemědělský podnik (zemědělské podniky s méně než 50 nebo více než 
500 zvířaty jsou považovány za více rizikové); žadatelé o dotace; ekologická hospodářství; hospodářství, v nichž nebyla provedena kontrola 
dobrých životních podmínek zvířat nebo kontroly podmíněnosti v předchozích třech letech atd. Ústřední veterinární správa (ÚVS) přiděluje 
1/3 hospodářství pro plánované kontroly, krajským veterinárním správám (KVS) je umožněno vybírat 2/3 hospodářství. Výběr KVS vychází 
z centrálně stanovených kritérií, ale přihlíží také k nesouladu zjištěnému v předchozím roce, zpětné vazbě z jatek, místním specifikům a dalším 
údajům (např. intenzitě obchodu, informacím od jiných příslušných orgánů atd.). Podle nálezů a charakteru nedostatků bylo prokázáno, 
že využívání místních znalostí KVS vede k lepšímu zacílení inspekcí. Důvodem neplánovaných kontroly byly např. změna u subjektů v průběhu 
roku, hlášené podněty nebo nálezy KVS v jiných oblastech dozorové činnosti, následné kontroly plnění pokynů uložených k nápravě zjištěných 
nedostatků, tzv. nápravných opatření apod. S ohledem na novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a na aktuální potřeby 
probíhaly také mimořádné kontrolní akce (kontrola chovu kožešinových zvířat, kontroly v chovech skotu, koní, ovcí a koz v zimním období, 
kontroly tzv. azylových chovů hosp. zvířat). Podle výsledků dozorové činnosti - soulad u 77,8% kontrol (tedy téměř 4/5 kontrol) je možné 
konstatovat, že operativní cíl víceletého vnitrostátního plánu kontrol týkající se kontrol v zemědělských podnicích – zajištění chovu 
hospodářských zvířat v souladu s minimálními požadavky (zajištění souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů 
EU) - byl splněn. Současně je důležité brát v úvahu odlišnost v četnosti kontrol a nálezech nedostatků u jednotlivých druhů, kategorií zvířat 
a typu technologií (viz kapitola 6.3.). Podle získaných zkušeností je možné konstatovat, že vzhledem k počtu zjišťovaných nedostatků je trvale 
nutné věnovat pozornost informacím a vzdělávání chovatelské veřejnosti a dalších osob, s jejichž činností ochrana zvířat a péče o jejich pohodu 
souvisí. SVS v průběhu roku 2019 pokračovala v aktivitách na podporu osvěty chovatelů a veřejnosti v této oblasti s důrazem na odpovědnost 
každého chovatele. Pro obce s rozšířenou působností vydala příručku „Jak postupovat v případech týrání zvířat“. Pro osvětu dětí uskutečnila 
v mateřských školách druhý ročník projektu ,,Máme rádi zvířata“, během kterého bylo ve 289 školkách více než 7 600 dětí úředními veterinárními 
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lékaři poučeno o zásadách správného chování k domácím i volně žijícím zvířatům. SVS intenzivně spolupracuje s Policií ČR (podezření 
na spáchání trestního činu, součinnost při kontrolách), dále s Českou plemenářskou inspekcí (společné kontroly chovatelů pro efektivitu dozoru). 
Zástupci SVS se aktivně účastnili konferencí, seminářů a různých jednání a prezentovali výsledky veterinárního dozoru obecně i řešení 
konkrétních případů. Těmito aktivitami byly naplňovány další operativní cíle víceletého vnitrostátního plánu kontrol: zvýšení povědomí 
o činnostech a pravomocech příslušných orgánů a o povinnostech chovatelů, zapojení široké veřejnosti, účinnější postupy a posílení spolupráce 
mezi příslušnými orgány. V dalším období SVS využije zkušenosti ze své kontrolní činnosti, výsledky kontrol, údaje z monitoring, zkušenosti 
ze spolupráce mezi příslušnými orgány k dalšímu rozvoji politik a stanovení konkrétních a měřitelných cílů pro další období. Důraz bude kladen 
také na lepší používání ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat pro zacílení inspekcí. Mezi související opatření budou patřit cílené kampaně 
zaměřené na prosazování priorit a zintenzivnění spolupráce s příslušnými odvětvími s cílem stanovit reálné cílové hodnoty pro zlepšení situace 
u nejvíce problémových oblastí. 

 
6.2 Dobré životní podmínky zvířat v hospodářstvích (směrnice Rady 98/58/ES12) 

Zvířata chovaná pro 
hospodářské účely 
(kategorie zvířat) 

Počet stanovišť 
produkce 

Počet provedených 
úředních kontrol 

Nesoulad Akce/opatření 
Celkový počet 

kontrolovaných 
stanovišť produkce* 

Počet kontrolovaných 
stanovišť produkce, u nichž 

byl zjištěn nesoulad 
Správní Soudní 

Prasata (ve smyslu 
směrnice Rady 
2008/120/ES13) 

6 850  355 0- 92 127 6 

Nosnice (ve smyslu 
směrnice Rady 
1999/74/ES14) 

82 29 0- 4 5 

Kuřata (ve smyslu 
směrnice Rady 
2007/43/ES15) 

280 55 0- 5 6 

 
12 Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23). 
13 Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5). 
14 Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53). 
15 Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19). 
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Telata (ve smyslu 
směrnice Rady 
2008/119/ES16) 

10 131 498 -0 42 71 

Jiná (uveďte)   0   
Skot (vyjma telat) 19 581 793 -0 129 177  
Ovce 18 451 460 -0 166 202  
Kozy 8 103 314 -0 115 137  
Běžci 177 19 -0 7 7  
Kachny 48 10 -0 1 4  
Husy 25 19 0 3 3  
Krůty 48 10 0 1 1  

 
6.3 Analýza a akční plán pro dobré životní podmínky zvířat v hospodářstvích 
V chovech hospodářských zvířat bylo provedeno celkem 2 161 kontrol (z toho 816 plánovaných podle analýzy rizika, 140 mimořádných a 1 192 
neplánovaných) a bylo zjištěno 479 kontrol se závadami (22,2 %). Zjištěné nedostatky byly řešeny předáním podnětů obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností (ORP), včetně návrhů na pozastavení činnosti (4), na snížení počtu chovaných zvířat (17) a návrhů na umístění zvířat do náhradní péče (98) a 
nařízení náhradní péče v místě chovu (2). Počet celkově podaných podnětů k zahájení správního řízení ORP v roce 2019 stoupl na 195, oproti 163 v roce 
2018. Dále byly nedostatky řešeny přímo příkazními řízeními nebo pokutami na místě, vydáním závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků apod. 
Bylo uloženo 79 závazných pokynů a v 309 případech peněžité plnění. Meziroční mírné zvyšování poměru závad k celkovému počtu kontrol a kontrolovaných 
subjektů vypovídá o zvýšené účinnosti kontrolní činnosti. Tento trend souvisí s nárůstem cílených kontrolních aktivit zaměřujících se na vymáhání konkrétních 
pravidel za určitou oblast, propojeností se systémem kontrol podmíněnosti a systémem národních dotačních titulů, lepší kooperaci dozorových orgánů, a také 
kontrol na podnět. Inspekce na hospodářstvích s chovem prasat nebo skotu vykazovaly vyšší míru nesouladu než rovnocenné inspekce v hospodářstvích s 
nosnicemi, a to z důvodu mimo jiné četnosti plánovaných kontrol u jednotlivých druhů a kategorií zvířat, legislativních změn a trendů a s tím souvisejícím 
zaměřením kontrol i nárůst počtu kontrol na podnět. U kontrol prováděných na základě vhodně nastavené analýzy rizika nebo u neplánovaných kontrol na 
podnět a mimořádných kontrolních akcí cílených na určité požadavky a prováděných plošně v krátkém časovém období se očekává vyšší nález nedostatků. 
V zimním a jarním období byly zjišťovány zejména nedostatky v omezování výživy a napájení zvířat, při zajištění vhodné ochrany zvířat před povětrnostními 
vlivy a zoohygienických podmínek ve stáji.  

 
16 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7). 
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V chovech hospodářských zvířat se často zjišťovalo více souběžně probíhajících závad např. neprovádění denních kontrol a odstraňování zjištěných závad 
chovateli, nedodržování podmínek evidence a identifikace zvířat, hlášení činnosti, přesunů zvířat, podmínek asanační činnosti apod. Vyskytly se případy 
nedostatečné součinnosti ze strany kontrolovaného i zmaření kontrol.  
V chovech skotu je nejčastěji zjišťováno nevhodné místo k ulehnutí, nevhodné krmení, omezování výživy, v chovech telat nedodržení požadavku na ustájení, 
zvýšené úhyny a poruchy zdravotního stavu. V poměru k počtu provedených kontrol bylo pochybení v oblasti welfare nejčastěji zjišťováno při vazném 
způsobu ustájení. O polovinu méně porušení bylo zjištěno u volného způsobu ustájení (omezování výživy, přítomnost nebezpečných předmětů, kontaminace 
krmiva, nevhodné místo k ulehnutí). Trestní oznámení bylo podáno na chovatele skotu (špatná výživa, kožního onemocnění, tmavá stáj, vysoká znečištěné 
podestýlka) a další pro chovatele držícího skot celoročně na pastvě v nevhodných podmínkách včetně nálezu kadáver telat. V chovech prasat jsou opakovaně 
zjišťovány nedostatky v registraci hospodářství, značení zvířat a jejich evidenci, v nezajištění přístupu k napájecí vodě, nevhodné místo k odpočinku, 
nezajištění ošetření, nedostatek světla do místa chovu.  
V chovech ovcí a koz je opakovaně zjišťováno nevhodné místo k ulehnutí, neprovádění střiže u ovcí, nezajištění dostatečné výživy a napájení, nebezpečné 
předměty. Nejčastěji výskyt nedostatky v chovech do 20 ks zvířat.  
Problematika kontroly chovu nosnic a kuřat určených na maso byla spojena s harmonogramem odběrů vzorků pro realizaci ozdravovacího programu proti 
salmonelóze. Při 4 kontrolách bylo zjištěno nedodržení minimálních standardů (nezajištění steliva, přístřešku ve výbězích, nevhodné mikroklima, nefunkčnost 
poplašného systému a vícečetný úhyn nosnic). Ve vybraných chovech kuřat na maso bylo provedeno měření mikroklimatu a kontroly a předepsané kontroly 
při jejich porážení na jatkách. Závažnější nálezy řešeny neplánovanými kontrolami chovu a přijetím nápravných opatření. Údaje z jatek byly využity pro 
výběr cílových hospodářství a hal pro kontrolu v příštím roce. V chovech kuřat na maso byly zjišťovány hromadné úhyny způsobené závadami v tepelných 
poměrech hal. V jednom z chovů nebyl dodržen požadavek na osvětlení. Při činnostech s vodní drůbeží bylo zjištěno 11 závad při chovu (především nevhodné 
podmínky chovu). 
Zavedeno monitorování prasat se zkrácenými ocasy a poranění ocasů na jatkách. Výsledky budou použity pro rozvoj politik a stanovení cílů v oblasti chovu 
prasat v následujícím období. V chovu drůbeže na maso se zaměří na zlepšení monitoringu výskytu dermatitid polštářků běháků a dalších ukazatelů u kuřat 
s cílem snížení výskytu nežádoucích jevů. V chovech nosnic se zaměří na cílené kontroly jednotlivých technologií.  
SVS bude pokračovat v zajištění efektivního dozoru nad různými způsoby chovu hospodářských zvířat, nastavením účinného systému včasného varování a – 
tzv. zpětných vazeb z jatek, spolupráce s jinými orgány, využívání ukazatelů welfare pro plánování či obsahové zacílení inspekcí a budou vypracovány 
ucelené dokumentované postupy pro jednotlivé tematické oblasti – prioritně pro chov prasat a chov kuřat na maso. 

 
6.4 Dobré životní podmínky zvířat během přepravy (nařízení Rady (ES) č. 1/200517) 

Počet a kategorie nesouladu Akce/opatření 

 
17 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení 
(ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1). 
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Ochrana zvířat 
během přepravy 
(podle druhů) 

Počet 
provedených 

úředních 
kontrol 

1. Způsobilost 
zvířat 

2. Postupy při 
přepravě, vymezené 

prostory, výška 

3. Dopravní 
prostředek 

4. Voda, 
krmivo, cesta a 
doby odpočinku 

5. Dokumenty 6. Ostatní Správní  Soudní  

Skot  327 1 4 4 4 64 1 67 0 

Prasata 97 1 3 2 0 3 0 7 

Ovce/kozy 17 0 0 0 0 1 0 1 

Koňovití  25 0 0 0 0 0 0  

Drůbež 45 0 2 0 3 0 0 5 

Ostatní         

Králíci 4 0 2 2 2 0 0 0 

Zvěř 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
6.5 Analýza a akční plán pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy 

Celkově bylo provedeno 743 kontrolních akcí silniční přepravy, z toho 129 kontrol administrativních. Z tabulky 6.4. zpracované podle stanovené metodiky 
je možné vysledovat počet kontrol, charakter a počet závad a opatření při kontrolách silniční dopravy u vybraných druhů hospodářských zvířat. V sledovaném 
souboru nejsou zahrnuty denní kontroly zásilek zvířat na jatkách.  
V roce 2019 bylo provedeno celkem 147 kontrol přepravy hospodářských zvířat přepravovaných v rámci území ČR, z toho u 75 kontrol se jednalo o přepravu 
zvířat na jatky. Závady byly zjištěny u 13 kontrol (chybějící nebo neplatné povolení dopravce, nevyhovující/chybějící dokumentace, nezpůsobilost zvířat k 
přepravě, nevhodné skupiny zvířat, vyvolávání nepřiměřeného stresu u zvířat při přepravě, nevhodný způsob manipulace se zvířaty, nevhodný způsob 
vykládky zvířat, nevhodný způsob manipulace s kontejnery se, překročení doby přepravy na jatky v rámci ČR. V 8 případech uloženo peněžité plnění a byly 
podány 3 podněty ORP. Ve dvou případech se inspektoři KVS zúčastnili šetření havárií silničního vozidla přepravujícího skot a prasata na jatky v rámci ČR. 
V oblasti mezinárodní přepravy hospodářských zvířat ((vyjma obchodování) bylo provedeno bylo v oblasti ochrany zvířat celkem 282 specializovaných 
kontrol a v rámci obchodování 71 retrospektivních dokumentačních kontrol. V roce 2019 byly závady evidovány při 72 kontrolách (9 kontroly + 63 
administrativních). Závady se týkaly přepravy skotu, prasat, drůbeže a králíků. U jednotlivých kontrol bylo zpravidla zjištěno několik porušení současně. 
Nejčastější porušení byly zjištěny v těchto oblastech: chybějící nebo neplatné povolení dopravce, nevyhovující/chybějící dokumentace, nezpůsobilost zvířat 
k přepravě, neschválený dopravní prostředek, nedodržení ustanovení o knize jízd, vyvolávání nepřiměřeného stresu u zvířat při přepravě, nevhodný způsob 
manipulace se zvířaty. V 67 případech bylo uloženo peněžité plnění a 4 podněty byly předány ke správnímu řízení obecnímu úřadu ORP. Příkazy k pokutě 
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byly vydávány v souvislosti s retrospektivními dokumentačními kontrolami v rámci mezinárodní přepravy, kdy nedocházelo k vrácení požadované 
dokumentace (knihy jízd a teplotní záznamy), nebo z dokumentace vyplývalo porušení pravidel nařízení 1/2005 (ustanovení o knize jízd, překročení teplotních 
limitů). Ve dvou případech se inspektoři KVS zúčastnili šetření havárie silničního vozidla přepravujícího skot na jatky do zahraničí. 
Při odbavování zásilek skotu do třetích zemí byly opět prováděny zesílené kontroly SVS s přítomností úředního veterinárního lékaře při nakládce zvířat. 
V letních měsících byl důraz kladen na kontrolu dodržení podmínek při přepravě zvířat za horkého počasí (kontroly ventilačního systému, registračního 
systému pro měření teplot). Dále se kontroly zaměřily na kontrolu plánování cesty (plánování trasy až do místa určení, vyžádání písemného potvrzení 
o možnosti složit zvířata na kontrolním stanovišti), kontrolu splnění požadavků na životní podmínky pro zvířata během cesty (hustota nakládky, funkčnost 
napáječek, zásoba vody a krmení) a kontrolu nouzových plánů pro případ mimořádných situací. Současně probíhaly kontroly již uskutečněných přeprav 
se zaměřením na zpětně zasílanou dokumentaci (viz také výše „retrospektivní dokumentační kontroly v rámci mezinárodní přepravy“).  
Současně bylo provedeno 34 kontrol dopravců v sídle firmy se zaměřením na plánování cest a dodržování stanovených přestávek (zejména vyhodnocení 
záznamů v knihách jízd a záznamů z navigačního systému) a 38 kontrol v souvislosti se schválením dopravních prostředků pro hospodářská zvířata.  
Nejčastějším důvodem k neplánovaným kontrolám bylo hlášení ze strany kompetentního úřadu jiného členského státu EU, které se týkalo českých dopravců 
nebo cizích dopravců, kteří přepravovali zásilku zvířat odbavenou na území ČR. Pokračovala mezinárodní spolupráce v rámci práce skupiny tzv. národních 
kontaktních míst zřízených pro přepravu zvířat, kde vzájemné komunikace mezi členskými státy přispěla k efektivnějšímu nálezu a řešení nedostatků.  
SVS bude i nadále pokračovat v nastoleném systému kontrol přepravy zvířat se zacílením na nejčastěji přepravované druhy a citlivé oblasti. V rámci 
vnitrostátní přepravy bude kladen ještě větší důraz na způsobilost zvířat při přepravě na jatky, postupy při přepravě. V rámci mezinárodní přepravy 
hospodářských zvířat se dozor v dalším období zaměřuje opět na dlouhotrvající přepravu zvířat do třetích zemí, vybavenost dopravních prostředků, plánování 
přepravy a kontroly již uskutečněných přeprav se zaměřením na zpětně zasílanou dokumentaci. 

 
6.6 Dobré životní podmínky zvířat při usmrcování (nařízení Rady (ES) č. 1099/200918) 

 A. Odůvodnění depopulace 
V r. 2019 byla v ČR provedena částečná nebo úplná depopulace v 19 ohniscích nebezpečných nákaz zvířat z důvodu jejich eradikace. 
Seznam ohnisek nebezpečných nákaz, jejichž eradikace byla spojena s částečnou nebo úplnou depopulací postiženého hospodářství: 
3 ohniska salmonelózy u hrabavé drůbeže (krůty, nosnice),  
- 13 ohnisek Koi herpesvirózy (KHV) u ryb, 
- 2 ohniska Virové hemoragické septikémie (VHS) u ryb (pstruh), 
- 1 ohnisko Infekční hematopoetické nekrózy (IHN) u ryb (pstruh). 

 
18 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1). 
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B. Počet a druhy usmrcených zvířat: 
- Nosnice (salmonelóza) – 790 ks + 3000 ks, 
- Krůty (salmonelóza) - 15 914 ks, 
- Ryby – 128 700 kg. 
C. Použité metody omračování a usmrcování (podle přílohy I Nařízení Rady (ES) 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování): 
Drůbež (nosnice, krůty) – postupné vystavení zvířat plynné směsi obsahující  CO2 – kontejnery, plynování haly. 
Ryby – snížení hladiny vody v chovném zařízení ryb (nádrže, žlaby) na výšku vodního sloupce cca 60 cm a následné napouštění CO2 do nádrže s rybami.  
D. Popis zjištěných problémů: žádné. 
E. Odchylky: žádné. 

 
6.7 Pole pro připomínky* 

***Akce/opatření - Soudní - Porušení trestního zákona Státní veterinární správa předává Policii ČR. 
Pokud jde o evidenci u vybraných druhů – viz tabulka 6.2. na jednu kontrolu může být navázáno více opatření, což souvisí se správním systémem 
v České republice. Někdy více opatření vypovídá o závažnosti nebo trvalosti nedostatku a nutnosti jeho řešení více nástroji (sankce/podnět 
a současně závazný pokyn na odstranění nedostatků), někdy se jedná o kombinaci porušení několika zákonů v rámci jedné kontroly (zákon 
na ochranu zvířat, veterinární zákon). 
Pro více informací viz https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/program-ochrany-zvirat/. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.
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7. Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin 
 

7.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Provozovatelé oprávnění vydávat rostlinolékařské pasy 
Počet provedených úředních kontrol je součtem rostlinolékařských kontrol v místech produkce a skladování rostlin a rostlinných produktů, 
kontrol v rámci provádění rostlinolékařského dozoru a kontrol v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření. 
Kontroly v rámci provádění rostlinolékařského dozoru nad dodržováním rostlinolékařských povinností v oblasti ochrany před šířením škodlivých 
organismů rostlin, zahrnují kontroly plánované a kontroly neplánované. 
Plán kontrol byl splněn. Z celkového počtu (2 082) plánovaných a neplánovaných kontrol byla v 6 případech zjištěna závada. 

 
7.2 Úřední kontroly 

 Počet provozovatelů Počet provedených úředních kontrol 

Provozovatelé oprávnění vydávat rostlinolékařské pasy 1691 3468 

Provozovatelé, kteří jsou oprávněni provádět označování (obalového dřevěného materiálu, 
dřeva nebo jiných předmětů) 

698 88 

 
7.3 Pole pro připomínky* 

Kontroly dřevěného obalového materiálu - v rámci úředních kontrol se ověřuje i splnění podmínek pro ošetřování, výrobu, opravy a označování 
dřeva, dřevěného obalového materiálu a jiných předmětů v souladu s nařízením (EU) 2016/2031, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 6/2020, o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů. 
Tyto předpisy stanovují podmínky pro vydání oprávnění provozovatelům a dále požadavky a povinnosti, které musí tito oprávnění provozovatelé 
plnit.  
Registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organizmů - v ČR je evidováno téměř 700 subjektů provozujících zařízení k 
hubení škodlivých organismů, které podléhají v souladu s nařízením (EU) 2016/2031 pravidelné kontrole (čl. 98). 

 
7.4 Nesoulad Akce/opatření 
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Zjištěný během 

provedených 
úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů* 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž byl 

zjištěn nesoulad* 
Správní Soudní 

Provozovatelé oprávnění vydávat 
rostlinolékařské pasy 

6 0  4 0 

Provozovatelé, kteří jsou oprávněni provádět 
označování (obalového dřevěného materiálu, 
dřeva nebo jiných předmětů) 

0     

Podvodné a klamavé praktiky 

Nebyly zjištěny. 

 
7.5 Pole pro připomínky* 

U "Provozovatelé, kteří jsou oprávněni provádět označování (obalového dřevěného materiálu, dřeva, nebo jiných předmětů)" je "Celkový počet 
kontrolovaných provozovatelů" 88  a  "Počet kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad" 0.  Nebylo možné zadat tyto údaje. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.
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8. Požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů, s výjimkou zařízení pro 
aplikaci pesticidů 
 

8.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Uvádění přípravků na ochranu rostlin (POR) na trh: 
Z níže uvedeného vyplývá, že počtů plánovaných kontrol (680) bylo dosaženo. Co se týká počtu odebraných vzorků, tak zde byl plán také splněn, 
vzhledem k tomu, že Plán technické a analytické činnosti jich předepisoval 50.  
Prováděním těchto kontrol je plněn cíl JIVVPK, tedy omezovat nepovolené a nevyhovující POR na trhu v ČR. K dosažení tohoto cíle také 
přispívá průběžné zpřesňováním postupů při kontrole distribuce POR. 
Oblast kontrol používání přípravků na ochranu rostlin (POR): 
S ohledem na rizika, která souvisí s používáním přípravků na ochranu rostlin, byl naplněn cíl JIVVPK, tzn., byly provedeny kontroly jak 
u subjektů používajících přípravky v zemědělství, tak v jiných odvětvích. Tento cíl je také v souladu s “Národním akčním plánem k bezpečnému 
používání pesticidů v ČR pro rok 2018 – 2022”, jímž je naplňována směrnice EU 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Kontroly dodržování povinností při aplikaci POR byly ověřovány jak ze záznamů o jejich 
použití, tak na základě analýz odebraných vzorků.  
Plánované kontroly CC a kontroly delegované ze SZIF na ÚKZÚZ byly provedeny na 100 %. Plánované národní kontroly (NK) byly realizovány 
na 88 %, neboť bylo nutné realizovat mimořádné kontroly jak národní, tak CC (na podnět). Cca 100 neplánovaných národních kontrol souviselo 
s mimořádných stavem v ochraně rostlin, který se týkal kalamitního přemnožení hraboše polního a potřebu zkontrolovat dodržování požadavků 
při použití rodenticidů. 
Plánované kontroly CC u subjektů vybraných ÚKZÚZ na základě analýzy rizik a kontroly delegované (DK) ze SZIF na ÚKZÚZ u subjektů 
vybraných na základě analýzy rizik SZIF byly v roce 2019 provedeny na 100 %. Z celkového počtu kontrol CC bylo cca 16 % kontrol realizováno 
na podnět (mimořádných), při nichž byl zjištěn cca stejný počet kontrol s porušením, jako při plánovaných kontrolách CC.   
Dochází k nárůstu počtu dotazů a podnětů fyzických osob souvisejících s aplikací přípravků na ochranu rostlin v oblastech využívaných širokou 
veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a v jejich okolí, kdy se jedná nejen o řešení stížností fyzické osoby na souseda (fyzickou osobu) 
v souvislosti s poškozením rostlin na soukromém pozemku (sousedské spory), ale také podnětů fyzických osob, které mají podezření, 
že profesionální uživatel na sousedním pozemku porušuje právní předpisy a požadují prošetření a sdělení, jaké mají uživatelé POR zákonné 
povinnosti. Ve většině případů jsou podněty k prošetření neoprávněné. V rámci odpovědi ÚKZÚZ poskytuje souhrn informací o povinnostech 
profesionálních uživatelů v souvislosti s nakládáním s POR. 
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8.2 Úřední kontroly 

Týkající se uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Počet provozovatelů 
Počet provedených úředních 

kontrol 

Místa vstupu 0 0 

Výrobci/formulátoři 6 9 

Balírny/ subjekty provádějící opětovné balení/označování 10 9 

Distributoři/velkoobchodníci/maloobchodníci – profesionální a/nebo amatérské použití 
přípravků na ochranu rostlin 

5300 758 

Sklady/ provozovatelé dopravy / logistické společnosti 0 0 

Držitel povolení/ povolení k paralelnímu obchodu 750 102 

Ostatní 0 0 

Týkající se použití přípravků na ochranu rostlin a udržitelného používání pesticidů Počet provozovatelů 
Počet provedených úředních 

kontrol 

Uživatelé v zemědělství 35860 2026 

Žadatelé v rámci režimu základní platby EU nebo programů rozvoje venkova podléhající 
kontrolám podmíněnosti* 

31207 2026 

Uživatelé v zemědělství, na něž se nevztahují kontroly podmíněnosti* 4653 0 

Ostatní profesionální uživatelé 800 74 

Průmyslové použití, např. železnice, silnice*   

Provozovatelé zařízení na ošetření osiva*   

Poskytovatelé/ provozovatelé služeb souvisejících s postřiky*   

Lesnictví*   

Jiné než zemědělské plochy (golfová hřiště / ostatní veřejné prostory)*   

Ostatní 500 203 
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8.3 Pole pro připomínky* 

Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh: 
Údaje o počtech provozovatelů jsou odhadem a nezohledňují možné kontrolované subjekty se sídlem mimo ČR.  
Dopravci a poskytovatelé skladovacích prostor jsou v ČR osobou povinnou, nikoliv kontrolovanou osobou, kterou je držitel nebo vlastník POR.  
Oblast kontrol používání POR: 
Údaje o počtech provozovatelů (uživatelé v zemědělství) jsou uvedeny jako součet žadatelů o dotace a nežadatelů o dotace s využitím IS MZe. 
Údaje o počtu provozovatelů v kategorii Ostatní profesionální uživatelé a Ostatní jsou uvedeny odhadem. 
Jelikož není v ČR stanovena povinnost registrace profesionálních uživatelů dle jednotlivých kategorií, nejsou přesné počty subjektů k dispozici. 
V roce 2019 bylo provedeno 687 národních kontrol (NK) u žadatelů i nežadatelů o dotace včetně 366 neplánovaných. Z celkového počtu kontrol NK bylo 
v 9 případech zjištěno porušení povinností při nakládání s POR. Mezi nejčastější závady zjištěné při národních kontrolách bylo nedodržení oznamovací 
povinnosti před aplikací rodenticidů podle § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči. 
V roce 2019 bylo provedeno celkem 93 kontrol při aplikaci POR. Při jedné kontrole při aplikaci s odběrem vzorků bylo zjištěno porušení požadavku (použití 
nepovoleného POR). V návaznosti na to bylo na místě uloženo ukončení aplikace POR na daném pozemku a zákaz aplikace POR na všech pozemcích včetně 
zajištění odděleného uskladnění balení nepovoleného POR do doby předání k likvidaci. 
U případů se zjištěným porušením právních předpisů bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty. 

 
8.4 Nesoulad Akce/opatření 

Týkající se uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh 

Zjištěný během 
provedených 

úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů* 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž byl 

zjištěn nesoulad* 
Správní Soudní 

Místa vstupu 0     

Výrobci/formulátoři 4 0  1 

Balírny/ subjekty provádějící opětovné 
balení/označování 

0    

Distributoři/velkoobchodníci/maloobchodníci – 
profesionální a/nebo amatérské použití přípravků 
na ochranu rostlin 

102 0  40 



 

45 

 

Sklady/ provozovatelé dopravy / logistické 
společnosti 

0    

Držitel povolení/ povolení k paralelnímu obchodu 20 0  2 

Ostatní 0    

Týkající se přípravků na ochranu rostlin a 
udržitelného používání pesticidů 

Zjištěný během 
provedených 

úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů* 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž byl 

zjištěn nesoulad* 
Správní Soudní 

Uživatelé v zemědělství 44 0  1 0 

Žadatelé v rámci režimu základní platby EU nebo 
programů rozvoje venkova podléhající kontrolám 
podmíněnosti* 

    

Uživatelé v zemědělství, na něž se nevztahují 
kontroly podmíněnosti* 

    

Ostatní profesionální uživatelé 4 0  0 

Průmyslové použití, např. železnice, silnice*     

Provozovatelé zařízení na ošetření osiva*     

Poskytovatelé/ provozovatelé služeb souvisejících 
s postřiky* 

    

Lesnictví*     

Jiné než zemědělské plochy (golfová hřiště / 
ostatní veřejné prostory)* 

    

Ostatní 0    

Podvodné a klamavé praktiky 

V šesti případech byla analýzami přípravků zjištěna závažná odchylka od deklarovaného složení. Jednalo se především o záměnu rozpouštědel ve formulaci, 
případně o nadlimitní obsah nečistot či jiných komponent, nebo úplná absence komponent posouzených při povolení 
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8.5 Pole pro připomínky* 

Oblast kontrol uvádění POR na trh: 
V roce 2019 bylo v rámci ČR odebráno 53 vzorků POR k laboratorním analýzám, kdy se ověřoval soulad přípravku s podmínkami uvedenými 
v rozhodnutí o povolení (ověřuje se, zda jejich vlastnosti a složení splňují požadavky předepsané specifikace).  
Na základě výsledků laboratorních analýz POR odebraných v roce 2019 bylo vydáno 6 nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 
– zákazu uvádění na trh a používání POR.  
Mezi nejčastější typy závad zjištěných u distributorů patřil prodej a skladování POR s prošlou dobou použitelnosti, prodej POR nepovolených 
a závady v označování a balení POR.  
V roce 2019 bylo zahájeno 18 správních řízení o uložení sankce. 
Oblast kontrol používání POR u profesionálních uživatelů: 
V roce 2019 bylo provedeno 390 kontrol Cross Compliance (CC), z toho 329 plánovaných a 61 mimořádných (na podnět).  
V rámci kontrol CC bylo zjištěno ve 21 případech porušení požadavků na používání POR (povinných požadavků na hospodaření podle přílohy 
II nařízení EU č. 1306/2013).  
V roce 2019 bylo provedeno 687 národních kontrol (NK) u žadatelů i nežadatelů o dotace včetně 366 neplánovaných.  
Mezi nejčastější závady zjištěné při kontrolách CC patřilo použití POR do nepovolené plodiny, použití POR v rozporu s požadavky na ochranu 
zdrojů pitné vody. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné. 
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9. Ekologická produkce a označování ekologických produktů 
 

9.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Příslušným orgánem pro ekologickou produkci je Ministerstvo zemědělství (MZe). Na kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství dohlíží jako 
zodpovědný úřad Odbor environmentální a ekologického zemědělství MZe. 
Ze strany Odboru environmentálního a ekologického zemědělství je prováděn dozor nad činností kontrolních orgánů prostřednictvím příslušných auditů 
(supervizí). V roce 2019 bylo provedeno 29 supervizí na podnicích (23 supervizí inspektorů) a dále supervize ústředí u všech privátních kontrolních orgánů 
(4 kontroly). Při auditech nebylo zjištěno závažné porušení u žádné z kontrolních orgánů. 
Inspektoři privátních kontrolních orgánů pověřených MZe uskutečnili v roce 2019 celkem 7 077 kontrol u 5 780 kontrolovaných fyzických a právnických 
osob. Z těchto kontrol bylo 811 kontrol provedeno dodatečně na základě kategorie rizika podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Mimo to byly provedeny 
další kontroly ze strany státních kontrolních institucí (SZPI – CZ-BIO-006, SVS CZ-BIO-005, ÚKZÚZ - CZ-BIO-007).  
Odbor environmentální a ekologického zemědělství dále provádí státní kontroly u vybraných fyzických a právnických osob v souladu s § 4, zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole, ve smyslu § 2 a § 28 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Kontroly probíhají v případě podezření na porušování legislativy 
ekologického zemědělství nebo z důvodu ověření důležitých skutečností před vydáním správního rozhodnutí. V roce 2019 byly zkontrolovány 3 fyzické 
a právnické osoby, a to z důvodu žádosti o výjimku na zásahy na zvířatech.  
Při zjištění neshody činnosti osob podnikajících v ekologickém zemědělství s pravidly stanovenými nařízením Rady (ES) č. 834/2007, nařízením Komise 
(ES) č. 889/2008 nebo zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, které nebyly ošetřeny povolenou výjimkou, byla uplatněna následující opatření: 
Podnět na zahájení řízení o přestupku (71), z toho počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení (40) a odepřených certifikátů (28). 
Podrobnější informace o provedených kontrolách jsou uvedeny v informačním systému OFIS (Organic farming infromation system) 
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/.  
Kontroly SZPI byly především zaměřeny na maloobchodní prodejce, neboť v předchozích článcích řetězce provádí kontroly rovněž pověřené kontrolní 
organizace. V roce 2019 provedla SZPI při kontrolách ekologické produkce celkem 270 kontrolních vstupů u 153 kontrolovaných osob. Pochybení bylo 
zjištěno v šesti případech. Ve všech případech šlo o e-shopy, které nebyly registrovány v kontrolním systému ekologické produkce. 
SVS provedla v oblasti ekologické produkce celkem 144 úředních kontrol v 51 schválených a v 6 registrovaných subjektech. Nesoulad byl zjištěn 
v 3 případech (2%). Jeden případ Eko - Bio chov nosnic, při mimořádné kontrolní akci byl zjištěný toxický insekticid ve vejcích. Více než polovinu vzorků 
představovaly mléčné výrobky, dále maso (21 %), mléko (16 %), masné výrobky (5 %), vejce (4 %) a  ostatní komodity (2 %). 88 % kontrol se týkalo českých 
výrobců, 12 % proběhlo v místech určení. 
ÚKZÚZ provedl úřední kontrolu ekologického zemědělství (EZ) u 262 subjektů (celkem 266 kontrol). Porušení pravidel ekologické produkce bylo zjištěno 
u 11 kontrolovaných subjektů. Pokud jde o povahu zjištěných porušení, jednalo se o použití látek na ochranu rostlin (POR) nepovolených v ekologické 
produkci, nevedení evidence hnojiv, nepovolené úpravy zvířat bez udělené výjimky, přivedení vyššího než povoleného počtu konvenčních zvířat na eko 
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farmu, nedostatky v označování zvířat (chybějící ušní známky), použití konvenčního osiva bez udělené výjimky a skladování nepovoleného vstupu (POR) 
v prostorách ekologické jednotky. Ve čtyřech případech bylo zjištěno, že seznam obhospodařovaných ekologických dílů půdních bloků (DPB) neodpovídal 
skutečnosti, což znamená, že v rozporu s článkem 64 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 nebyl aktualizován popis ekologické jednotky. Rezidua pesticidů 
nepovolených v ekologické produkci byla zjištěna ve 20 vzorcích z ekologické produkce (odebraných na orné půdě, v sadech chmelnicích a ve vinohradech), 
z toho devět vzorků bylo vyhodnoceno jako nevyhovující (překročena hodnota 0,01 mg/kg se započtením 50 % nejistoty měření). Při kontrolách EZ bylo 
uloženo 1 zvláštní opatření. 
Cílem kontrol bylo ověření dodržování pravidel ekologické produkce, která jsou stanovena nařízením (ES) č. 834/2007, nařízením (ES) č. 889/2008, nařízením 
(ES) č. 1235/2008, zákonem č. 242/2000 Sb. a vyhláškou č. 16/2006 Sb. 

 
V souladu s článkem 92f nařízení Komise (ES) č. 889/200819 (ve spojení s první srovnávací tabulkou v příloze V nařízení (EU) 2017/625) jsou členské státy 
povinny zajistit, aby jejich víceleté vnitrostátní plány kontrol uvedené v čl. 109 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 zahrnovaly dozor nad kontrolami ekologické 
produkce v souladu s nařízením (ES) č. 889/2008 a aby začlenily konkrétní údaje o tomto dozoru (dále jen „údaje o ekologické produkci“) do výroční zprávy 
uvedené v čl. 113 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. Údaje o ekologické produkci musí zahrnovat oblasti uvedené v příloze XIIIb nařízení (ES) č. 889/2008. 
Údaje o ekologické produkci musí vycházet z informací o kontrolách prováděných kontrolními subjekty a/nebo kontrolními orgány a z auditů prováděných 
příslušným orgánem. Údaje musí být překládány v souladu s příslušnými vzory uvedenými v přílohách XIIIb a XIIIc nařízení (ES) č. 889/2008. 

 
9.3 Pole pro připomínky* 

 
* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné.

 
19 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1). 
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10. Používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit 
 

10.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Cílem úředních kontrol SZPI, SVS a ÚKZÚZ je (v rámci jejich kompetencí) zajistit dodržování práv vlastníků chráněných označení - Chráněné 
označení původu (CHOP), chráněných zeměpisných označení (CHZO) a zaručených tradičních specialit (ZTS), kontrolovat dodržování 
standardů při výrobě potravin těchto potravin, kontrolovat specifikaci a označení výrobků. 
U výrobců je kontrolováno dodržování specifikace výrobků, tj. technologický postup včetně použitých surovin, na místě jsou dále zhodnoceny 
senzorické vlastnosti potravin nebo odebrány vzorky do laboratoře a při uvádění výrobků na trh (zejména v obchodech) je kontrolována 
oprávněnost užití CHZO/CHOP. 
V JIVVPK nebyly pro rok 2019 stanoveny pro tuto oblast strategické a operativní cíle. 
SZPI provedla 84 kontrolních vstupů a odebrala 117 vzorků šarží potravin (bez oblasti vína) označených CHOP /a CHZO - všechny byly 
vyhovující.  
SVS provedla celkem 32 úředních kontrol ve 31 schválených a jednom registrovaném subjektu. Nesoulad byl zjištěný pouze v 1 případě. 
ÚKZÚZ u žádné z realizovaných kontrol v roce 2019 nezjistila nesrovnalosti. 

 
10.2 Úřední kontroly 

 Počet provedených úředních kontrol 

Před uvedením na trh 1924 

Běžný trh 8 

Elektronický obchod 1 

 
10.3 Pole pro připomínky* 

K řádku "před uvedením na trh" a k číslu "1924" doplňuji informaci, že se jedná o 1820 (víno), 76 (ostatní potraviny), 4 (chmelové produkty) 
24 (výrobci živoč. produktů). 
Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ v Žatci provádí kontroly specifikace CHOP Žatecký chmel na základě interního metodického 
pokynu “Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení chmele – MP č.9/SRV OdCH”, platného od 1.ledna 2017. Z kontrol jsou 
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pořizovány zápisy, které jsou ukládány na Oddělení chmele a certifikace produktů. V letošním roce bude stávající metodický pokyn 
novelizován s ohledem na reorganizaci ÚKZÚZ (od 1.ledna 2020 je pracovištěm provádějícím kontroly Oddělení chmele a certifikace 
produktů, dříve Oddělení chmele).  
V současné době stále probíhá u SZPI vývoj nástroje pro získání o dat, ve výsledných datasetech mohou být nepřesnosti způsobené 
pokračujícími pracemi na tomto nástroji. 

 
10.4 Nesoulad Akce/opatření 

 
Zjištěný během provedených 

úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž byl zjištěn 

nesoulad 
Správní Soudní 

Před uvedením na trh 120 561 78 1 0 
 

Běžný trh 0    

Elektronický obchod 1 1 1 1 

Podvodné a klamavé praktiky 

 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 
10.5 Pole pro připomínky* 

Z důvodu, že v tabulce 10.4 Nesoulad v "Běžný trh" nebyl "Zjištěn v průběhu provádění úředních kontrol" nesoulad (tj. se jedná o 
hodnotu 0), není možné vyplnit "Celkový počet kontrolovaných provozovatelů (6) v dalších buňkách doplnit níže uvedené údaje 
Akce/opatření 
 

 Zjištěný během 
provedených úředních 
kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž 
byl zjištěn nesoulad 

Správní 

Běžný trh 0 6 0 0 
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V současné době stále probíhá u SZPI vývoj nástroje pro získání dat, ve výsledných datasetech mohou být nepřesnosti způsobené 
pokračujícími pracemi na tomto nástroji. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné. 


