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Výroční zpráva předkládaná Českou republikou za období od 1/1/(2020) 

do 31/12/(2020) 
 

ČÁST I 
1. Úvod  

Systém úředních kontrol v roce 2020 byl silně ovlivněn výskytem pandemie COVID – 
19 na území České republiky, nouzovým stavem, vydanými opatřeními k prevenci šíření 
nemoci jako bylo omezení provozu provozoven i pohybu osob. Z uvedených důvodů 
nebylo možné naplnit všechny strategické cíle, provést všechny plánované úřední 
kontroly a v plném rozsahu realizovat vzdělávací plány. Navzdory tomu se však podařilo 
v rámci úředních kontrol zajistit plnění většiny strategických cílů, udržet funkční 
a účinný kontrolní systém při dodržování stanovených pravidel ve všech oblastech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 a) až j) nařízení (EU) 2017/625. 
V oblasti veřejného stravování včetně školního stravování a materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami provedly krajské hygienické stanice (KHS) 
13 949 kontrol a řešily 1 219 podnětů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) provedla celkem 56 781 vstupů do provozoven potravinářských podniků, 
provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů a přijala 
celkem 3 254 podnětů, z nichž prozatím 871 vyhodnotila jako oprávněných a 1 366 jako 
neoprávněných. Státní veterinární správa (SVS) provedla dle jednotlivých 
zveřejňovaných seznamů 18 225 plánovaných akcí, z nichž 304 bylo alespoň s jednou 
závadou. Plán kontrol splnila na téměř 80 %. Akcí mimo plán kontrol u subjektů 
nezařazených na uveřejňovaných seznamech provedla 22 276, z nichž 715 bylo s alespoň 
jednou závadou. Kontrol zásilek do třetích zemí bylo provedeno 7 109.  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v roce 2020 neevidoval 
žádného pěstitele GM plodin na území ČR, tudíž nedošlo k experimentálnímu uvolnění 
GMO a neproběhla úřední kontrola záměrného uvolňování GMO.  
ÚKZÚZ v roce 2020 provedl celkem 1 657 úředních kontrol krmiv a zjistil celkem 
64 porušení, z čehož bylo 40 porušení marginálních, odstranitelných v průběhu kontroly. 
V oblasti zdraví zvířat SVS provedla celkem 4 772 úředních kontrol 
na 3 124 hospodářstvích. Míra porušení činila 9,89 %, která se meziročně pohybuje 
na stejné úrovni. Zjištěné závady nijak nevybočovaly z dlouholetých trendů. Hlavním 
cílem úředních kontrol České plemenářské inspekce (ČPI) v oblasti zdraví zvířat 
je zajištění řádné identifikace a registrace zvířat.  
V oblasti prevence a minimalizace rizik pro zdraví, která představují vedlejší produkty 
živočišného původu (VŽP) a získané produkty (ZP) SVS provedla celkem 
1 249 plánovaných úředních kontrol v 802 schválených nebo registrovaných subjektech 
manipulujících s VŽP nebo ZP. Zjišťované závady v rámci kontrol dramaticky 
nevybočovaly z dlouholetých trendů, zásadně neohrožovaly zdraví lidí, zvířat nebo 
životní prostředí a nebylo zjištěno ani zásadní porušení předpisů, které by signalizovalo 
problémy v systému sběru, zpracování nebo likvidace ani samotného veterinárního 
dozoru. 
V roce 2020 úřední veterinární lékaři SVS provedli v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat při kontrole všech činností se zvířaty 6 785 kontrol. V chovech 
hospodářských zvířat bylo zjištěno 21,2 % úředních kontrol se závadou (u 403 kontrol 
z 1 902 kontrol).  



2 
 

ÚKZÚZ provedl celkem 511 kontrol u provozovatelů oprávněných vydávat 
rostlinolékařské pasy a 259 kontrol u provozovatelů oprávněných provádět označování 
obalového dřevěného materiálu, dřeva nebo jiných předmětů a nezjistil závady. Dále 
provedl 1 768 dovozních kontrol zásilek rostlinného materiálu ze třetích zemí, závady 
zjistil v pěti případech.  
U distributorů přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin ÚKZÚZ provedl 
588 kontrol, porušení požadavků zjistil u 51 kontrol a vydal 17 opatření k nápravě. 
ÚKZÚZ realizoval 1 634 kontrol u uživatelů přípravků na ochranu rostlin  v zemědělství 
a porušení požadavků zjistil u 27 kontrol a dále provedl 147 kontrol u ostatních uživatelů 
a nedodržení požadavků zjistil u dvou subjektů. 
V oblasti ekologického zemědělství provedly privátní kontrolní organizace pověřené 
Ministerstvem zemědělství (MZe) celkem 6 436 kontrol u 5 764 kontrolovaných 
subjektů. MZe obdrželo od kontrolních organizací a státních dozorových orgánů celkem 
55 podnětů na zahájení řízení o přestupku, ve kterých bylo vydáno 35 rozhodnutí. SZPI 
provedla celkem 179 kontrolních vstupů u 120 kontrolovaných osob a zjistila pochybení 
v šesti případech (nezaregistrované e-shopy v kontrolním systému ekologické produkce, 
neregistrovaný maloobchod a jednu soukromou osobu prodávající biopotravinu přes 
internet). SVS provedla celkem 27 úředních kontrol v 15 schválených 
a v 12 registrovaných subjektech, posoudila celkem 35 potravin živočišného původu 
a nezjistila porušení legislativy, k laboratornímu vyšetření odebrala 3 vzorky (výsledky 
vyhovující). ÚKZÚZ provedl úřední kontrolu ekologického zemědělství u 162 subjektů 
(celkem 168 kontrol) a zjistil porušení pravidel u 3 kontrolovaných subjektů (neaktuální, 
resp. chybějící popis jednotky, nedostatky v záznamech o krmení ekologicky chovaných 
zvířat a nedostatky v označování zvířat - chybějící ušní známky).  
SVS v rámci kontrol chráněných označení zjistila jedno pochybení v dodržení 
specifikace výrobku v oblasti používání a označování zaručeně tradičních specialit. 
ÚKZÚZ u žádné z realizovaných kontrol na dodržení specifikace a oprávněnost užití 
značky nezjistil nesrovnalosti. 

 
2. Opatření k zajištění účinného provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol, 
včetně donucovacích opatření a jejich výsledků 
V sektoru stravovacích služeb s výjimkou školního stravování navrhlo Ministerstvo 
zdravotnictví (MZ) za zjištěné nedostatky udělit celkem 2 287 sankcí, z toho 2 249 
finančních ve výši 8 308 400,- Kč a 38 nefinančních (napomenutí). Kromě toho uložilo 
458 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 208 finančních sankcí v celkové výši  
564 900 Kč a 62 nefinančních sankcí. Kromě toho bylo uloženo 5 opatření, která 
spočívala v nařízení likvidace pokrmů (2), jiná opatření (1), dobrovolná (1), zákaz 
použití nejakostní pitné vody, teplé vody a vody jiné jakosti (1). V oblasti materiálů 
a předmětů určených pro styk s potravinami bylo ve správním řízení uděleno 23 sankcí 
v celkové výši 105 000,- Kč. Kromě finančních postihů bylo uloženo 18 opatření, která 
spočívala v zákazu uvádění výrobků na trh a jejich stažení z další distribuce, přeznačení 
výrobků nebo doplnění dokumentace. Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) uložila v oblasti potravin 14 569 opatření, nejčastějším typem opatření bylo 
Opatření k odstranění zjištěných nedostatků (14 224 případů), Uložení povinnosti 
provést laboratorní rozbory (111 případů) a Uložení povinnosti dle zákona č. 40/1995 
Sb. o regulaci reklamy (110 případů). Dále uložila celkem 10 488 zákazů v celkové výši 
30 410 549 Kč. Z toho u výrobců potravin bylo uloženo celkem 16 zákazů v celkové 
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výši 346 937 Kč, v obchodech bylo uloženo 5 999 zákazů v celkové výši 14 804 737Kč 
na šarže tuzemského původu a 3 554 zákazů v celkové výši 14 111 266 Kč na šarže 
zahraniční. Největší finanční objem zákazů (14 779 384 Kč) byl uložen v oboru víno 
a v oboru luštěniny a olejnatá semena (9 207 026 Kč). Státní veterinární správa (SVS) 
v oblasti potravin vydala 176 opatření na místě, tedy bezprostřední zákrok podle 
§ 53 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (tj. na místě znehodnotit nebo 
nařídit znehodnocení a neškodné odstranění živočišných produktů, které nejsou 
zdravotně nezávadné; zakázat uvádění živočišných produktů na trh na přiměřenou dobu, 
anebo pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných 
produktů, které nesplňují požadavky legislativy). V oblasti potravin vedla SVS 
s provozovateli potravinářských podniků 1 334 správních řízení, ve 22 případech řízení 
předala jinému příslušnému orgánu a nevedla žádné správní řízení ve věci o odejmutí 
povolení/schválení činnosti nebo o pozastavení schválení. Z celkového počtu 
dotazů/stížností, které obdržela SVS prostřednictvím webového formuláře, se týkalo 
298 potravin.  
Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nebyl evidován žádný pěstitel geneticky 
modifikovaných plodin na území ČR, nebylo pro danou oblast přijato žádné opatření. 
V oblasti krmiv Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uložil 16 
zvláštních opatření. Závažná porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a jakosti 
krmiv jsou řešena s odpovědnou osobou ve správním řízení, kterých bylo v roce 2020 
celkem 6. 
Česká plemenářská inspekce (ČPI) zahájila 99 přestupkových řízení v oblasti 
identifikace a evidence skotu a 72 přestupkových řízení v oblasti identifikace a evidence 
ovcí a koz. Vymáhání sankcí uložených v rámci těchto přestupkových řízení postoupila 
Celnímu úřadu. Z celkového počtu dotazů/stížností, které obdržela SVS prostřednictvím 
webového formuláře se týkalo 1 542 zdraví a ochrany zvířat. 
SVS v oblasti nakládání s VŽP zjistila nějaký druh porušení v 1,9 % případů, uložila 
sankce v celkové výši 115 580 Kč, v některých případech výše sankce zatím nestanovila.  
SVS v oblasti dobrých životních podmínek zvířat předala 674 podnětů obecním úřadům 
obcí s rozšířenou působností (ORP) k projednání přestupků, mimo to peněžité plnění 
proběhlo v 818 případech. V rámci podnětů předaných ORP byly podány i návrhy 
na tzv. zvláštní opatření, která spočívala zejména v zajištění náhradní péče o zvířata - 
94 návrhů krajských veterinárních správ (KVS) nebo snížení počtu chovaných zvířat -
11 návrhů KVS. V rámci dalších nástrojů byla použita nápravná opatření KVS 
k odstranění zjištěných nedostatků nebo vyhlášena mimořádná veterinární opatření. 
Na základě výsledků průzkumu výskytu v EU regulovaných škodlivých organismů 
rostlin ÚKZÚZ vydal 9 úředních opatření, která zahrnovala omezení uvádění na trh 
i zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. V pěti případech byl zjištěn 
při dovozních kontrolách rostlinného zboží ze třetích zemí nesoulad a bylo nařízeno 
dotčené zásilky vrátit do země původu, ošetřit nebo zničit. 
Při kontrolách uvádění POR na trh ÚKZÚZ vydal celkem 17 opatření k nápravě, 
na základě výsledků laboratorních analýz přípravků vydal 2 nařízení o mimořádných 
rostlinolékařských opatřeních – zákazu uvádění na trh a používání POR a v rámci jedné 
kontroly používání POR vydal opatření k nápravě z důvodu nedodržení návodu k použití 
POR ve skladu rostlinných produktů. 
Při kontrolách oblasti ekologického zemědělství ÚKZÚZ uložil jedno zvláštní opatření 
a SZPI šest zjištěných pochybení předala na MZe k vyřízení. 
V oblasti chráněných označení SZPI zjistila 3 nevyhovující vzorky a uložila 3 opatření 
a SVS zjistila v jednom případě nesoulad. 
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3. Změny víceletého vnitrostátního plánu kontrol 
Pandemie COVID 19 s postupným prodlužováním nouzového stavu a omezováním 
činnosti v letech 2019 - 2020 spolu s opatřeními na omezení pohybu a kontaktů mezi 
zaměstnanci, rotační systém střídání zaměstnanců na pracovišti, práce z domova 
a v neposlední řadě i legislativní proces zaměřený především na zvládnutí pandemie 
z pohledu zdraví i ekonomiky měly dopad jak na přizpůsobení víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol (JIVVPK) požadavkům uvedeným v nařízení (EU) 2017/625, tak 
i na provedení jeho aktualizace. V České republice je  platný Jednotný integrovaný 
víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2020-2023, který byl schválen 21. 5. 2020 a je 
uveřejněn na internetové adrese http://portal.mze.cz/public/web/mze/potraviny/uredni-
kontroly/vicelety-vnitrostatni-plan-kontrol/.  
Z pohledu kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ) jsou plánovány formální úpravy 
např. úprava informace o struktuře vzhledem ke vzniku nového oddělení v rámci MZ, 
doplnění používaných opatření v případě neshody při úředních kontrolách dle zákona 
č. 258/2000 Sb., doplnění role MZ při aktualizaci Víceletého kontrolního plánu 
pro rezidua pesticidů, určení 14 krajských hygienických stanic pro problematiku 
pokrmů, materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, šetření poškození zdraví 
z potravin jako styčných míst v oblasti správní pomoci a spolupráce. 
V oblasti podle čl. 1 odst. 2 písm. a) je ze strany Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce (SZPI) plánováno:  
a) doplnit 2 body u strategických cílů  
- zdokonalovat a harmonizovat kontrolní metody a postupy u nových a dynamicky 
se rozvíjejících oblastí, jako je kontrola e-commerce a ostatních forem dálkového 
prodeje, reklamy, nekalých obchodních praktik apod., včetně zaměření 
se na problematické aspekty kontrol (kontrolované osoby mimo území ČR, skrytá 
identita PPP apod.) 
- úřední kontroly provádět pomocí vhodných kontrolních metod, technik 
a přístupů - dle potřeby adaptovat kontrolní metody a postupy tak, aby byly dobře 
použitelné i v době krizové situace, např. mimořádná epidemiologická situace 
v návaznosti na pandemii COVID 19 (např. monitoring prostřednictvím úkonů 
předkontroly, uložení opatření dle § 5c zákona č. 146/2002 Sb. tzn. uložení opatření 
v době vládou vyhlášeného nouzového stavu bez nutnosti provést samotnou kontrolu, 
provádění kontrol distanční formou, apod.) 
b) doplnit metodické kontroly v kapitole 5 Obecná organizace a řízení úředních 
kontrol: 
Zejména pro účely naplnění požadavků čl. 6 nařízení (EU) 2017/625 využívá Odbor 
kontroly SZPI institutu tzn. „metodických kontrol“. Jejich principem je přezkoumání 
výkonu kontrolní činnosti, kterou provádějí jednotlivé inspektoráty SZPI, ze strany 
metodika zodpovědného za vybranou specifickou oblast úředních kontrol SZPI. 
Metodické kontroly jsou tedy prováděny zejména autory určitých vnitřních předpisů 
tak, aby si tito autoři ověřili, zda je předmětný vnitřní předpis ze strany inspektorátů 
SZPI správně vykládán a vykonáván, a zda je bezezbytku aplikovatelný v praxi. 
Metodické kontroly potom dávají inspektorátům SZPI, které jsou dikcí daných vnitřních 
předpisů vázány, možnost eliminovat případné nejasnosti ohledně aplikace těchto 
vnitřních předpisů např. prostřednictvím dotazů položených v průběhu MK. 
c) doplnit informace u kapitol: 

e) prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší 
produkty živočišného původu a získané produkty; 
i) ekologická produkce a označování ekologických produktů; 
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j) používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných 
označení a zaručených tradičních specialit. 

Státní veterinární správa (SVS) vzhledem k dosaženým výsledkům neplánuje výrazné 
změny víceletého plánu kontrol pro další období v oblasti veterinární hygieny 
a v oblasti ochrany zdraví a pohody zvířat. Mírně aktualizovány budou odbor ochrany 
zdraví a pohody zvířat: Pro rok 2020 byly oblasti a frekvence kontrol mírně 
aktualizovány s ohledem na obchodování se zvířaty (pokud jde o kontrolu 
registrovaných obchodních stájí, kontrolu dodržení podmínek karantény), přepravu 
zvířat (kontrola vrácených knih jízd a teplotních záznamů, více specifikována kontrola 
přepravy zvířat na jatky), oblasti péče o pohodu hospodářských zvířat při usmrcování, 
oblasti kontroly používání veterinárních léčivých přípravků. Bude doplněn bod pro 
kontroly chovatelů, kteří chovají hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě 
zpracované živočišné bílkoviny.  
V návaznosti na výsledky úředních kontrol Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský nepřistoupil k úpravě JIVVPK. 

 
4. Poplatky  

https://www.szpi.gov.cz/clanek/povinne-zverejnovane-udaje-dle-clanku-85-odst-2-
narizeni-eu-2017-625-o-urednich-kontrolach.aspx; 
https://www.mzcr.cz/spolecne-predpisy-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi/ 
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2020-7-novela-227-2008.html 
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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 
mělo k dispozici 540 úvazků. Inspektoři v sektoru hygieny výživy vykonávají i další činnosti vymezené jinými právními předpisy např. 
kontrolují oblast ochrany 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 atd. V sektoru předmětů běžného užívání tvoří dozor nad předměty a materiály určenými pro styk s potravinami (FCM) 
pouze část dozorové činnosti. V souvislosti s pandemií COVID – 19 došlo ke snížení počtu úředních kontrol v zařízeních veřejného 
stravování, ve školním stravování i v sektoru FCM a nebyly splněny ani stanovené cílené úkoly hlavního hygienika a všechny regionální 
priority. Stabilní situace je v oblasti mikrobiologického vyšetření pokrmů, pokud jde o průkaz přítomnosti patogenních mikroorganismů v 
odebraných vzorcích pokrmů. V rámci kontrol u výrobců FCM byly prováděny kontroly správné výrobní praxe a pozornost byla věnována 
kontrolám podle nařízení (EU) č. 284/2011. RASFF notifikace (11) v oblasti FCM byly šetřeny zejména telefonicky. Snížil se i počet 
udělených sankcí. Vedle finančních postihů jsou využívány zákonné možnosti k udělování jiných opatření např. pozastavení činnosti, 
nařízení likvidace, nařízení povinné sanitace, nebo vyhlašování nebezpečných výrobků, kdy tato opatření se v některých případech 
ve srovnání s finanční sankcí jeví jako postih účinnější.  
Prioritou kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) i nadále zůstává bezpečnost potravin a eliminace potravin falšovaných. 
S ohledem na situaci způsobenou pandemií COVID 19 musela být modifikována i činnost SZPI. Cílem bylo zachovat co největší objem 
kontrolní činnosti při zachování základní zásady kontroly - provedení takovým způsobem, aby se inspektoři SZPI nemohli stát šiřiteli infekce. 
Výrazně byla omezena kontaktní kontrola u těch provozovatelů potravinářských podniků (PPP), kde by zavlečení infekce mělo silně 
negativní vliv na jejich provoz a na zásobování obyvatel. Zachováno bylo řešení přijatých podnětů od spotřebitelů a notifikací ze systému 
RASFF nebo AACS. Ve zvýšené míře byla prováděna kontrola prodeje potravin na internetu zejména v případech, kdy potravinám byly 
připisovány účinky při léčbě nemoci COVID - 19. Omezení kontrolní činnosti v žádném případě nemělo vliv na zvýšení míry rizika výskytu 
nebezpečných potravin na trhu. Narostl však určitý vnitřní dluh v provádění pravidelných kontrol. Periodické kontroly hygienických 
podmínek provozu jsou jedním z nejúčinnějších prostředků pro zajištění bezpečných potravin a v budoucnu by se měl tento výpadek 
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adekvátně kompenzovat. Zvláštní okolností, ovlivňující zaměření kontrolní činnosti, je postupné a sílící povědomí spotřebitelů v České 
republice o kvalitě a bezpečnosti českých potravin. Kontrola pravdivosti údaje o místě výroby je běžnou součástí kontrolní praxe, která 
je zaměřena především na komodity, kde jsou opakovaně zjišťovány nedostatky. V roce 2020 byl vyvíjen manuál a se širokou 
potravinářskou obcí byly probírány jednotlivé aspekty potírání nekalé obchodní praktiky s ohledem na problematiku tzv. dvojí kvality 
potravin. Je třeba zmínit problematiku ethylenoxidu v sezamu původem z Indie. Jedná o látku velmi toxickou, karcinogenní a mutagenní 
a její použití není v Evropě přípustné. V návaznosti na první hlášení v systému RASFF a analytické hodnoty překračující limit více než 100x, 
ale i 400x a vícekrát SZPI provedla mimořádnou kontrolní akci a v jejím rámci odhalila množství případů výrazného překročení stanovených 
hygienických limitů. Tam, kde byly zjištěny nadlimitní nálezy, bylo PPP uloženo analyzovat všechny další přijímané šarže sezamu, 
a to po dobu dalších přibližně dvou měsíců. PPP sami zařadili ethylenoxid do svých analýz sledovaných rizik a minimalizovali tak dopady 
pro spotřebitele. Dálkový prodej potravin je u spotřebitelů stále oblíbenější a v roce 2020 došlo k výraznému rozsahu činnosti příslušných 
PPP a tomu odpovídá i přizpůsobení kontrolní činnosti realizované SZPI. I v roce 2020 ukázaly výsledky úředních kontrol dlouhodobou 
a stabilně vysokou úroveň českých výrobců potravin.  
V provozech pod dozorem Státní veterinární správy (SVS) nebylo v roce 2020 evidováno žádné hromadné onemocnění způsobené 
potravinami živočišného původu, jehož příčinou by byla nedostatečná hygiena. SVS má za to, že byl naplněn hlavní cíl veterinárně-
hygienického dozoru, tedy 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 (údržba 
provozu, čištění a sanitace) a správné a hygienické praxe. U samotných produktů pak jde z velké části o chybné označování (klamavá 
reklama, závady ve vedení dokumentace a administrativy, popř. zajištění dosledovatelnosti. V roce ubylo kontrol na farmářských trzích 
a v restauracích, jejichž provoz byl podstatnou část roku omezen či zcela zastaven. Všechny zmíněné nižší počty kontrol jsou v důsledku 
pandemie COVID - 19. 

 
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) 

647 5 951 

Maso domácích kopytníků 525 4 447 

Maso drůbeže a zajícovců 175 2 205 

Maso farmové zvěře 47 151 
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Maso volně žijící zvěře 116 454 

Mleté maso, masné polotovary a strojně oddělené maso (SOM) 235 1 894 

Masné výrobky 492 3 300 

Živí mlži 0 0 

Produkty rybolovu 73 513 

Mlezivo, syrové mléko, výrobky z mleziva a mléčné výrobky 252 3 388 

Vejce a výrobky z vajec 77 440 

Žabí stehýnka a hlemýždi 10 47 

Tavené/škvařené živočišné tuky a škvarky 0 0 

Opracované žaludky, měchýře a střeva 10 181 

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 65 106 

Klíčky 2 3 

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

Rostlinná výroba  465 814 

Živočišná výroba  1 485 309 

Smíšené hospodářství  0 0 

Myslivost  405 280 

Rybolov  0 0 

Akvakultura  111 120 
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Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  167 358 

Výroba rostlinných olejů a tuků  14 35 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků  9 14 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků  3 064 5 018 

Výroba ostatních potravinářských výrobků 334 397 

Výroba nápojů  568 1 288 

Velkoobchodní prodej  10 19 

Maloobchodní prodej 17 389 27 500 

Doprava a skladování  3 823 9 876 

Stravování a pohostinství  60 214 20 452 

Ostatní 12 986 2 070 

 Počet zařízení Počet provedených úředních kontrol 

Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk s potravinami 4 022 629 
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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 208 2 579 820 17 347 

Maso drůbeže a zajícovců – jatky 53 125 455 330 1 863 
972 

Maso farmové zvěře – jatky 26 2 611 3 

Maso z volně žijící zvěře – zařízení pro nakládání se 
zvěřinou 

97 166 786 3 510 

1.4 Úřední kontroly produktů/zboží podle horizontálních pravidel a kategorie potravin  

Podle horizontálních pravidel 

Mikrobiologická 
kritéria  

Pesticidy 
v potravin

ách 

Kontaminující 
látky 

v potravinách 

Rezidua 
veterinárních 

léčivých 
přípravků 

v potravinách 

Označování, 
výživová a zdravotní 

tvrzení 

Geneticky 
modifikované 

organismy (GMO) 
v potravinách 

Látka zlepšující 
vlastnosti potravin 

(přídatné látky, 
enzymy, aromata, 
pomocné látky) 

Ozařování 

Kontaminace 
materiálem určeným 

pro styk s 
potravinami / 

migrace materiálu 
určeného pro styk s 

potravinami 

Ostatní  

Podle kategorie potravin 

1. Mléčné výrobky 
4 431 1 276 4 280 9 503 0 2 0 3 39 285

2. Alternativy mléčných 
výrobků 

4 0 0 0 7 0 0 0 0 25

3. Tuky, oleje a tukové a 
olejové emulze 

122 440 361 0 405 0 0 0 4 1 675

4. Zmrzliny 1 120 0 30 0 8 0 1 0 0 49
5. Ovoce a zelenina 495 57 14 0 214 0 1 0 10 35
6. Cukrovinky 46 0 0 0 54 0 0 0 5 17
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7. Obiloviny a výrobky 
z obilovin 

41 5 4 0 62 3 0 0 2 150

8. Pekařské výrobky 128 3 5 0 74 1 2 0 12 0
9. Čerstvé maso 8 273 2 424 213 2 112 16 766 16  96 064
Domácí kopytníci* 1 333 2 321 51 1 832 9 551  52 986
Drůbež a zajícovci* 6 847 88 3 269 6 332 16  39 542
Farmová zvěř* 129  464
Volně žijící zvěř* 70 15 159 11 754  3 072
10. Mleté maso, masné 
polotovary a SOM 

3 238 1 0 16 2 372 0 0 0 1 10 588

Mleté maso* 297 2 193 2  690
Masné polotovary* 2 865 12 2 104 42  9 643
SOM* 25 2 70  255
11. Masné výrobky 2 568 1 227 0 8 636 0 72 0 4 29 588
Opracované žaludky, 
měchýře a střeva* 

3 1 136  689

Želatina, kolagen a HRP*  17 14 196 2  3 037
12. Ryby a produkty 
rybolovu 

157 6 73 6 1957 0 11 0 0 15 437

Živí mlži*   
Produkty rybolovu* 141 6 72 6 1 951 11  15 437
13. Vejce a vaječné výrobky  153 531 0 26 1661 0 0 0 0 8 502
14. Cukr, sirupy, med a stolní 
sladidla 

5 530 0 146 444 0 0 0 0 1 910

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

52 0 10 7 170 0 5 18 1 356

16. Potraviny určené pro 
zvláštní výživu ve smyslu 
nařízení Evropského 

15 386 322 2 178 0 40 0 0 282
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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).  

parlamentu a Rady (EU) č. 
609/20131 

17. Nápoje  
Nealkoholické nápoje* 52 4 5 0 65 0 2 0 1 4
Alkoholické nápoje, včetně 
podobných výrobků bez 
alkoholu a se sníženým 
obsahem alkoholu* 

47 3 3 0 122 0 1 0 5 0

18. Pochutiny k přímé 
spotřebě a snacky 

5 0 1 0 3 0 0 1 0 0

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

69 0 1 0 0 0 0 0 0 0

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 

12 0 1 0 50 0 1 4 0 41

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

136 0 0 0 246 0 0 7 3 444

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

337 0 101 0 117 0 1 0 0 522

Materiály přicházející do 
styku s potravinami 
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1.5 Pole pro připomínky*  
Z pohledu Ministerstva zdravotnictví (MZ) řádek „Ostatní“ v tabulce 1.2 zahrnuje počty dozorovaných školních jídelen a počty pravidelných 
kontrol ve školních jídelnách. Řádek „22. Ostatní – potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 21“ v tabulce 1.4. zahrnuje počty odebraných 
teplých, studených, zchlazených a zmrazených pokrmů. Sloupec „Počty zařízení“ v řádku pro „Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk 
s potravinami“ v tabulce 1.2 zahrnuje počty evidovaných výrobců, dovozců, distributorů, prodejců, kteří podléhají úřední kontrole. V roce 2020 
bylo od realizace hlavního úkolu v oblasti školního stravování a veřejného stravování odstoupeno s ohledem na prioritní řešení úkolů 
souvisejících s epidemiologickou situací nákazy COVID - 19. Touto situací byl ovlivněn i výkon státního zdravotního dozoru, neboť většina 
zaměstnanců KHS řešila úkoly vyplývající z epidemie COVID - 19 a současně po určitou část roku byly restaurační zařízení, školy, školská 
zařízení uzavřeny, a to včetně školních jídelen, přestože jejich provoz měl být zajištěn i v době probíhající distanční výuky.  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je oprávněna ukládat opatření, jejichž účelem je zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 
Opatření zahrnují například zákaz prodeje potraviny, zničení potraviny, přeznačení potraviny, nařízení provádění laboratorních rozborů před 
uvedením potraviny na trh apod. V roce 2020 uložila SZPI celkem 10 488 zákazů v celkové výši 30 410 549 Kč. Z toho u výrobců potravin 
bylo uloženo celkem 16 zákazů v celkové výši 346 937 Kč, v obchodech bylo uloženo 5 999 zákazů v celkové výši 14 804 737Kč na šarže 
tuzemského původu a 3 554 zákazů v celkové výši 14 111 266 Kč na šarže zahraniční. K potravinářským výrobkům, u nichž byly zákazy 
nejčastěji ukládány, patřily mléčné výrobky (uloženo celkem 2 394 zákazů v celkové výši 378 671 Kč) a masné výrobky (uloženo celkem 2 248 
zákazů v celkové výši 472 558 Kč). Z ostatních oborů pak následovaly čokoláda a cukrovinky (797 zákazů v celkové výši 399 740 Kč), studená 
kuchyně (uloženo 768 zákazů v celkové výši 85 760 Kč) a nealkoholické nápoje, u níž bylo uloženo 515 zákazů v celkové výši 96 460 Kč. 
Největší finanční objem zákazů (14 779 384 Kč) byl uložen v oboru víno a v oboru luštěniny a olejnatá semena (9 207 026 Kč). Za zmínku 
stojí i finanční objem zákazů v oboru jedlé tuky a oleje, jejichž výše dosáhla 1 902 419 Kč, a dále v oboru doplňky stravy s finanční výší zákazů 
820 520 Kč.  
Z pohledu Státní veterinární správy (SVS) jsou v tabulce 1.2 - v řádku "Ostatní" 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 roce 2020 SVS vydala v oblasti potravin 176 opatření na místě, tedy bezprostřední zákrok podle § 53 odst. 
1 veterinárního zákona. Tímto je umožněno: na místě znehodnotit nebo nařídit znehodnocení a neškodné odstranění živočišných produktů, které 
nejsou zdravotně nezávadné; zakázat uvádění živočišných produktů na trh na přiměřenou dobu, anebo pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, 
zpracování nebo uvádění živočišných produktů, které nesplňují požadavky legislativy. V případech stížností a pochybení, které nejsou 
v kompetenci SVS, jsou tyto předávány příslušnému kompetentnímu orgánu. 
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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) 192 483 63 13 0 

Maso domácích kopytníků 355 418 109 44 
Maso drůbeže a zajícovců 79 117 27 8 
Maso farmové zvěře 6 23 2 0 
Maso volně žijící zvěře 26 68 10 0 
Mleté maso, masné polotovary a SOM 143 193 47 17 
Masné výrobky 349 403 104 47 
Živí mlži     
Produkty rybolovu 19 58 7 2 
Mlezivo, syrové mléko, výrobky z mleziva a mléčné 
výrobky 

189 221 56 19 

Vejce a výrobky z vajec 28 64 10 0 
Žabí stehýnka a hlemýždi 0 0* (8) 0 0 
Tavené/škvařené živočišné tuky a škvarky     
Opracované žaludky, měchýře a střeva 8 9 4 2 
Želatina     
Kolagen     
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HRP 0 0 0 0 
Med 14 37 5 1 
Klíčky 0 0*(2) 0 0 
Registrovaní provozovatelé / registrovaná zařízení      
Rostlinná výroba  58 465 41 174 0 
Živočišná výroba  2 243 2 2 
Smíšené hospodářství      
Myslivost  4 178 3 2 
Rybolov      
Akvakultura  0 0*(74)  0 0 
Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  50 167 39 150 
Výroba rostlinných olejů a tuků  8 14 6 24 
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků  1 9 1 3 
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných 
výrobků  

1 066 3 064 897 3 198 

Výroba ostatních potravinářských výrobků  31  200 27 83 
Výroba nápojů  146 568 118 438 
Velkoobchodní prodej  4 10 4 12 
Maloobchodní prodej  6 382 15 958 5 036 18 803 
Doprava a skladování  325 760 237 975 
Stravování a pohostinství 4 147 16 136 3 848 6 446 
Ostatní 11 240 2 003 1 189 5 
      



16 

 

Zařízení vyrábějící materiály určené pro styk s potravinami 31 629 31   
 

Nesoulad potravin  Akce/opatření  

 Nesoulad zjištěný během provedených úředních kontrol 

Správní Soudní Mikrobiol
ogická 
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 

188  0 0  0 96 0 91 442  

2. Alternativy 
mléčných 
výrobků 

3 0 0  0 4 0 0 21 

3. Tuky, oleje a 
tukové a olejové 
emulze 

22 1 2  0 10 0 6 75 

4. Zmrzliny 496 0 0  0 2 0 0 27 
5. Ovoce a 
zelenina 

149 3 1  0 98 0 0 1656 

6. Cukrovinky 32 0 0 0 49 0 0 459 
7. Obiloviny 
a výrobky 
z obilovin 

13 0 0  0 7 0 0 93 

8. Pekařské 
výrobky 

54 1 1 0 40 1 0 396 

9. Čerstvé maso 1436 1 12 16 69 1 313 324 
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Domácí 
kopytníci* 

20   16 43  158 146 

Drůbež a 
zajícovci* 

1 415    24 1 146 169 

Farmová zvěř*         

Volně žijící zvěř*  1 12  2  9 9 
10. Mleté maso, 
masné polotovary 
a SOM 

111 1 0 0 44 0 88 148 

Mleté maso*  11    1  13 23 
Masné 
polotovary* 

94    42  72 108 

SOM*       3 2 
11. Masné 
výrobky 

203 1 3 0 217 0 223 952 

Opracované 
žaludky, měchýře 
a střeva*  

2    1  1 3 

Želatina, kolagen 
a HRP*  

        

12. Ryby a 
produkty 
rybolovu 

8 0 0  0 13 1 94  98 

Živí mlži*          
Produkty 
rybolovu* 5    9 1 94 65 

13. Vejce a 
vaječné výrobky  

11 0 0  1 5 0 16 43 
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14. Cukr, sirupy, 
med a stolní 
sladidla 

1 0 0 0 22 0 8 27 

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

11 0 0  0 19 0 1 151 

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

0 0 0 0 0 0 1 1 

17. Nápoje         
Nealkoholické 
nápoje* 

18 1 0  0 25 1 0 357 

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

14 0 0 0 49 0 0 387 

18. Pochutiny k 
přímé spotřebě a 
snacky 

1 0 0  0 2 0 0 9 

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

11  0 0  0 0 0 0 6 
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20. Doplňky 
stravy, jak jsou 
definovány v čl. 2 
písm. a) směrnice 
2002/46/ES, 
kromě doplňků 
stravy pro kojence 
a malé děti 

5 0 1 0 19 1 0  81  

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

34 0 0 0 29 0 3 184 

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

17  0 46  0 0 0 3 5 

Nesoulad s horizontálními pravidly Akce/opatření 

 Nesoulad zjištěný během provedených úředních kontrol 
Správní Soudní 

GMO v potravinách:  

Nepovolené GMO 0 0 0 

Označování GMO 0 0 

Ozařování 0 0  

Nové potraviny 12 22  
Materiály přicházející do 
styku s potravinami 

89  18  

Podvodné a klamavé praktiky 
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Počet kontrol, které se zabývaly i klamáním spotřebitele, záměnou surovin a nekalými praktikami v restauračních zařízeních bylo krajskými 
hygienickými stanicemi (KHS) provedeno 820, z toho 21 kontrol nevyhovělo. 
Téměř čtvrtinu ze 60 zveřejněných potravin Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) v kategorii „falšované“ v roce 2020 tvořilo 
víno, u něhož byl nejčastěji zjištěn nepovolený přídavek vody do vína a falšování geografického původu vína, dále byl zjištěn nepovolený 
přídavek syntetického glycerolu nebo syntetických barviv. U doplňků stravy a fortifikovaných nealkoholických nápojů se nejčastěji jednalo 
o nedodržení deklarace obsahu vitamínů či jiných biologicky aktivních látek. Časté bylo také nedodržení odrůdové pravosti u brambor. 
U masných výrobků bylo zjištěno nedodržení deklarovaného obsahu masa. Pylová analýza u medu prokázala v několika případech jiný než 
deklarovaný geografický či botanický původ medu. 
Státní veterinární správa  (SVS) nejčastěji zjišťuje nedodržení deklarovaného složení výrobku (zejména obsah tuku, soli). 

 
1.7 Pole pro připomínky*  

V tabulce 1.6 - do sloupce "Celkový počet kontrolovaných provozovatelů/zařízení" - nebylo možné zadat - v řádku "Žabí stehýnka a hlemýždi" 
číslo 8, v řádku "Klíčky" číslo 2 a v řádku "Akvakultura" číslo 74. V tabulce 1.6.- řádek „Ostatní“ jsou uvedeny počty týkající se školních 
jídelen - řádek „22. Ostatní – potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 21“ jsou počty odebraných teplých, studených, zchlazených 
a zmrazených pokrmů - sloupec "Správní akce/opatření“ a řádek „Materiály přicházející do styku s potravinami“ jsou počty dobrovolných 
opatření. Strategické cíle stanovené pro krajské hygienické stanice (KHS) v oblasti veřejného stravování pro rok 2020 tj. zamezení šíření 
infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, ochrana zájmů spotřebitele, zajištění bezpečných pokrmů pro spotřebitele, 
poskytování informací veřejnosti z oblasti bezpečnosti potravin nebyly naplněny. Stejně tak nebyly naplněny v oblasti materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami, kde jsou úřední kontroly zaměřeny na zjištění, zda používání a uvádění na trh materiálů a předmětů určených 
pro styk s potravinami nepředstavují riziko pro konečné spotřebitele. Ukazatelem naplnění strategických cílů je v oblasti úředních kontrol 
naplnění kontrolních plánů. Kontrolní plány byly splněny přibližně z 50 %. Nenaplnění strategických cílů bylo způsobeno epidemiologickou 
situací ve výskytu pandemie COVID - 19 na území České republiky (uzavření škol, školního stravování, obchodů, výrobních podniků, omezení 
mobility osob, nasazení inspektorů KHS k trasování kontaktů COVID – 19 pozitivních osob apod). 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) i Státní veterinární správa (SVS) realizují kontroly v rámci stanovených kompetencí v celém 
potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli. Plánování a výkon kontrol podřizují výsledkům analýzy rizika. Kontroly realizují 
se zaměřením na bezpečnost potravin tak, aby ochrana lidského života a zdraví měla nejvyšší prioritu. Jsou prováděny analýzy odebraných 
vzorků z pohledu klamání spotřebitelů, uvádění zavádějících informací a dodržení požadavků na jakost. Při zjištění zdraví škodlivé potraviny 
je důsledně kontrolován průběh jejího bezodkladného stažení z trhu a o případech s přeshraničním dopadem informuje v rámci systému RASFF.  
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SVS k 31. 12. 2020 evidovala celkem 6 981 provozoven pod státním veterinárním dozorem tj. provozů zařazených na zveřejňovaných 
seznamech. SVS rovněž vykonává dozor i nad manipulací se surovinami živočišného původu v provozovnách společného stravování (restaurace 
apod.). Dalšími dozorovanými subjekty jsou osoby podílející se na obchodování a přepravci. Takových dozoruje SVS téměř 4 965. Kontroly 
jsou plánovány na základě doporučené frekvence kontrol, v případě zjištění nedostatků následuje zpravidla kontrola neplánovaná. Plány kontrol 
byly splněny na téměř 80 %. Nejvýraznější pokles provedených kontrol oproti kontrolám plánovaným byl zaznamenán v oblasti veřejného 
stravování (restaurace). Ve 341 provozech došlo k navýšení plánované doporučené frekvence kontrol na základě analýzy rizika, s přihlédnutím 
k článku 9 nařízení EP a Rady (EU) 2017/625. V souladu s metodikou SVS byla v 533 provozech naopak frekvence snížena. Snížení stanovené 
frekvence se připouští například u sezonně provozovaných subjektů. Zpravidla je při plánovaných akcích zjišťován menší počet závad než při 
akcích neplánovaných. Neplánované akce jsou obvykle důsledkem dříve zjištěných nedostatků a jsou zaměřené cíleně na určitý okruh závad. 
V průběhu roku byly zjišťovány závady v počtu, který nijak nevybočuje z dlouholetých trendů. Při výskytu závad je vyžadována náprava ve 
správním řízení, včetně možného ukládání pokut. Při opakovaném zjištění stejných závad se ukládané sankce zvyšují. Nástrojem prověřujícím 
účinnost úředních kontrol jsou metodické kontroly prováděné odbornými útvary SVS zahrnující vyhodnocování účinnosti kontrol na základě 
dat z informačního systému SVS, ověřování plnění úkolů a výstupů z cílených kontrolních akcí, kontrolní akce zaměřené na výkon státního 
veterinárního dozoru, kontroly postupů při ukládání nápravných opatření v případě nesouladu prováděné právním odborem a vyhodnocování 
účinnosti školení pracovníků. 
 

* 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 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v roce 2020 neevidoval žádného pěstitele geneticky modifikovaných plodin na území 
ČR, nedošlo k experimentálnímu uvolnění GMO, tudíž neproběhla žádná úřední kontrola záměrného uvolňování GMO, nebylo pro danou oblast 
přijato žádné opatření k zajištění účinného provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol, včetně donucovacích opatření a jejich výsledků. 
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 50 
 

2.3 Pole pro připomínky*  

Na území EU, tedy i v ČR je pro komerční pěstování povolena jediná GM plodina, kukuřice, označovaná též jako „Bt kukuřice“ (v ČR pěstována 
naposledy v roce 2016). Produkce GM kukuřice je ve většině případů využívána jako krmivo pro hospodářská zvířata, z menší části také jako 
surovina pro výrobu bioethanolu či bioplynu. Vypěstovaná GM kukuřice není v ČR užívána pro potravinářské účely. Důvodem nezájmu o 
pěstování GM plodin je dán praktickou nemožností uvádění na trh za stejných podmínek, které mají konvenční plodiny, požadavek na GMO 

 
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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free mléko, administrativní náročnost pěstování GM kukuřice (evidence, označování, nakládaní s produkcí), nutnost dodržovat pravidla  
koexistence (sousedství s běžnými plodinami), negativní medializace problematiky GMO apod. 

 
2.4 Nesoulad Akce/opatření 

 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*  

Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ provádí pouze kontrolu příměsí GMO v dovezeném osivu, nejedná se o záměrné uvádění GMO do životního 
prostředí. V roce 2020 bylo provedeno 50 kontrol na příměs GMO u dovezených partií (kukuřice a řepka) s negativním výsledkem.  
SZPI v rámci kontrolní akce v roce 2020 laboratorně vyhodnotila celkem 40 šarží potravin (surovin). Jednalo se o 14 vzorků potravin vyrobených 
z kukuřice, 14 vzorků rýže a výrobků z rýže, 10 vzorků sóji a sójových výrobků a 2 vzorky lněného semínka. V rámci kontrolní akce nebyla u 
žádného vzorku zjištěna přítomnost genetické modifikace, která nebyla schválena pro potraviny na základě nařízení (ES) č.1829/2003. 

* 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 

V oblasti krmiv bylo plnění některých strategických cílů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) znemožněno 
omezením pohybu osob kvůli pandemii COVID 19 a prováděné kontroly měly menší rozsah sledovaných oblastí. Přesto krmivářští inspektoři 
zajistili základní kontrolu stěžejních provozů se zaměřením zejména na kontrolu dokumentace a označování, a podle možností i odběr vzorků. 
Kontroly v oblasti krmiv jsou prováděny jak v prvovýrobě, kde se zaměřují především na užití krmiv a jejich skladování, ale i na výrobu 
(výrobci krmiv pro vlastní potřebu). Mimo prvovýrobu se jedná především o kontroly výrobců krmiv, se zaměřením především na výrobu 
(krmné směsi, premixy, doplňkové látky) registraci či schvalování krmivářských provozů, předvedení výroby, skladování, označování krmiv, 
HACCP, plán kontroly jakosti, dekontaminační program, nebo kontroly křížové kontaminace u výrobců s doplňkovými látkami. U dodavatelů 
krmiv jsou kontroly cíleny především na označování a balení krmiv a skladování. V menší míře jsou prováděna i šetření v maloobchodní síti. 
Specifickou kategorií jsou mimořádné kontroly na podnět třetích osob nebo kontroly v rámci systému rychlého varování (RASFF). Úřední 
kontroly krmiv, doplňkových látek a premixů provádějí inspektoři Odboru kontroly zemědělských vstupů (OKZV) podle ročních plánů 
kontrolní činnosti, v souladu s metodickými pokyny. Kontroly provozů probíhají bez předchozího upozornění. Úřední kontroly jsou zaměřeny 
na všechny fáze výroby, skladování a používání krmiv, doplňkových látek a premixů. Počty úředních kontrol (s výjimkou kontrol 
mimořádných a registračních) jsou plánovány na základě analýzy rizik, která zahrnuje zejména počty provozů, které mají být kontrolovány, 
druhy činností, které kontrolovaný provoz vykonává, pozici a význam subjektu na trhu a počet závad zjištěných v uplynulém období. Četnost 
kontrol je předem stanovena podle výsledku analýzy rizika provozů a prováděných činností, kdy jsou plánovány zpravidla 1-4 kontroly 
v podniku ročně. 
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 1 657 bylo zjištěno 64 porušení, z čehož bylo 40 porušení marginálních, které mohl 
provozovatel odstranit během kontroly na místě. Byla posouzena jakost 343 vzorků (téměř 20 % nevyhovujících) a u 446 vzorků byly 
sledovány bezpečnostní parametry (2,4 % nevyhovujících). Nejčastějším porušením bylo špatné dávkování doplňkových látek v krmivech, 
dodržení deklarovaného obsahu jednotlivých složek krmiva a nedodržení maximálního povoleného obsahu nežádoucích látek včetně 
kontaminace kokcidiostatiky.  
Zvýšená pozornost je při úřední kontrole zaměřena na eliminaci rizika kontaminace krmiv a kontrolu označení i s ohledem na falšování krmiv 
a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. 
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Při zjištění nesouladu krmivářští inspektoři podle povahy porušení nejčastěji ukládají provozovateli opatření, které má vést k tomu, aby 
provozovatel nesoulad napravil a zabránil jeho dalšímu výskytu. Ve vážných případech ÚKZÚZ nařídí, aby bylo krmivo staženo z trhu, 
případně povinnost změny označení, dále omezení nebo zákaz uvádění krmiva na trh anebo zvýšení vlastní kontroly provozovatele. V krajním 
případě může být pozastavena nebo zrušena registrace provozovatele krmivářského podniku. 

 
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 

308 262 

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 

3 977 644 

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

27 922 751 

Provozovatelé (zemědělci) využívající krmiva 17 858 21 

Provozovatelé vyrábějící medikovaná krmiva a/nebo obchodující s 
medikovanými krmivy 

45 100 

Podle horizontálních pravidel Počet provedených úředních kontrol 

Označování krmiv 208 

Sledovatelnost krmiva 493 

Doplňkové látky v krmivech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/20035) 381 

Nežádoucí látky v krmivech (článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES6) 275 

 
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). 
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). 
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Zakázané materiály v krmivech (příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/20097)  30 

Medikovaná krmiva (směrnice Rady 90/167/EHS8) 408* 

Pesticidy v krmivech 49 

GMO v krmivech 24 
 

3.3 Pole pro připomínky* 

ÚKZÚZ zahrnuje mobilní míchárny mezi provozy registrované v souladu s článkem 9. Výrobce krmiv pouze pro potřeby jejich vlastních 
hospodářství zahrnuje mezi ostatní prvovýrobce registrované v souladu s článkem 9. 
Státní veterinární správa (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. V řádku „Medikovaná krmiva (směrnice Rady 
90/167/EHS) se v číslu 408 jedná o celkem provedených kontrol chovatele v souvislosti s používáním veterinárních léčivých přípravků. SVS 
provádí pouze odběr vzorků krmiv pro hospodářská zvířata na hospodářstvích a ve výrobnách krmiv za účelem ověření zdravotní nezávadnosti 
krmiv (výskyt salmonel). Na 443 hospodářstvích bylo odebráno 449 vzorků krmiv a všechny vyhověly. V 80 výrobnách krmiv pro 
hospodářská zvířata bylo odebráno 110 vzorků krmiv v 1 vzorku krmné směsi pro dojnice byla zjištěna přítomnost salmonel. 
Výrobci medikovaných krmiv jsou do začátku roku 2022 kontrolovány podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a to Ústavem pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). ÚSKVBL provedl ve vykazovaném roce 21 periodických systémových kontrol, 5 
inspekcí spojených se změnou ve výrobě a jednu kontrolní inspekci. 

 
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 

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

13 146 13 9 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 

15 547 14 4 

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

38 643 37 2 

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

4 44 4 3 

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

16 9 0 

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

5 3 

Doplňkové látky (nařízení (ES) č. 1831/2003)  29 2 
Nežádoucí látky v krmivech (článek 2 směrnice 
2002/32/ES) 

1 1 

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

0 0 

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

Podvodné a klamavé praktiky 
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V jednom případě bylo zjištěno falšování pivovarských kvasnic, kde byla mikroskopicky potvrzena přítomnost komponent rostlinného 
původu a minerálních krystalů. Ve čtyř případech bylo podezření na falšování rybí moučky, ve které byly přítomny tkáně drůbeže nebo 
krevní produkty. 

 
3.5 Pole pro připomínky*  

V souvislosti s úředními kontrolami provedenými ÚSKVBL u výrobců medikovaných krmiv nebylo zjištěno porušení a nebylo vedeno správní 
řízení. 

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



29 

 

4. Požadavky týkající se zdraví zvířat 
 

4.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Hlavním cílem úředních kontrol České plemenářské inspekce (ČPI) v oblasti zdraví zvířat je zajištění řádné identifikace a registrace zvířat. 
Subjekty ke kontrole jsou vybírány na základě analýzy rizika. Kontrolní činnost byla v roce 2020 zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti 
označování a evidence hospodářských zvířat jak v rámci kontrol podmíněnosti, národních kontrol, tak i kontrol žadatelů o dotace pro Státní 
zemědělský a intervenční fond. V rámci kontrol je ověřováno označení zvířat, jejich evidence ve stájovém registru, evidence v ústřední evidenci 
a v případě kontrol skotu je ověřováno, zda jsou zvířata provázena průvodním listem skotu. ČPI v roce 2020 zjistila nedostatky u kontrol 
identifikace a evidence turů a identifikace a evidence ovcí a koz v oblasti označování zvířat, které je zapříčiněno ztrátou jedné nebo obou ušních 
známek. Vyšší výskyt těchto ztrát je zaznamenáván zejména u pastevně chovaných zvířat. Druhým nejčastějším nedostatkem zjištěným v rámci 
kontrol identifikace a evidence turů a identifikace a evidence ovcí a koz je porušení v oblasti hlášení do ústřední evidence. V rámci tohoto bodu, 
který v sobě zahrnuje několik dílčích ukazatelů, nejčastěji docházelo k pozdním hlášením do databáze ústřední evidence. Porušení bodu 
podmíněnosti „Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?“ bylo v rámci kontrol 
detekováno minimálně. Taktéž porušení v oblastech evidence vedené chovatelem a průvodních listů skotu bylo zjištěno ojediněle. Počty 
hospodářství se zjištěným porušením se u všech kontrolovaných bodů snižují. 

Hlavním cílem úředních kontrol Státní veterinární správy (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 2020 pokračovaly 
programy pro tlumení a eradikaci některých nákaz. SVS provedla 4 772 kontrol, nesoulad byl zjištěn u 472 kontrol (9,89 %). Počet kontrol 
zanedbatelně klesl oproti roku 2019 v souvislosti s epidemickým opatřením, nicméně pokles neměl velký vliv na odhalování nedostatků 
při úředních kontrolách. V případě zjištění porušení legislativy je možné uložit závazný pokyn, jeho splnění se kontroluje při následné kontrole, 
při opětovném nesplnění je udělena sankce a je vedeno správní řízení. Byly realizovány i mimořádné kontroly, které slouží například 
ke zvýšenému dohledu na hospodářstvích a jejich ochraně před zavlečením nákazy vyskytující se v zahraničí nebo třetích zemích. Na přelomu 
roku 2019 a 2020 se podařilo završit program ozdravování chovů skotu od infekční bovinní rinotracheitidy (IBR), který byl zahájen již v roce 
2006. Počátkem ledna 2020 bylo odsunuto posledních 43 pozitivních zvířat ze dvou chovů reinfikovaných v roce 2019, takže se na našem území 
nenacházel žádný skot s pozitivním nálezem IBR. ČR tak mohla podat žádost o udělení statusu země prosté IBR. Tento status byl ČR udělen 
rozhodnutím Evropské komise dne 6. 11. 2020, čímž byl splněn jeden z operativních cílů týkající se zdraví zvířat. 
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4.2 Úřední kontroly 

  
Počet zemědělských 

podniků /zařízení 
Počet provedených 
úředních kontrol 

Počet evidovaných 
zvířat 

Počet 
zkontrolovaných 

zvířat 

Identifikace a evidence skotu 

19 045 1 159 

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

zvířat) 
47 662 

1 406 397 

Identifikace a evidence ovcí a koz 

26 192 1 018 

 (na začátku roku 
vykazovaného období nebo 

jiného národního referenčního 
data pro statistiku zvířat) 

18 558 

289 459 

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

14 13 

 

Schválení obchodníci (skot, ovce, kozy, prasata) 20 10 

Kontrolní stanoviště (nařízení Rady (ES) č. 1255/979) 6 3 

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

169 36 

Zařízení schválená pro obchod s drůbeží 
a násadovými vejci v EU  

158 168 

Karanténní zařízení pro ptactvo 3 2 

 
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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Schválená zařízení akvakultury: 430 391 

Schválená zařízení akvakultury pro produkci ryb*   

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: 29 58 

Skotu*   

Prasat*   

Ovcí/koz*   

Koňovitých*    

Střediska pro skladování spermatu: 21 41 

Skotu*   

Ovcí/koz*   

Koňovitých*      

Týmy pro odběr/produkci embryí: 6 7 

Skotu*     

Prasat*     

Ovcí/koz*     

Koňovitých*     

 
4.3 Pole pro připomínky* 
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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 2 147 1 353 265 

Identifikace a evidence ovcí a koz 
1 301 

736 (ovce) + 565 (kozy) 
55 588 

43258 (ovce) + 12330 (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 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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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 

182 99 0 Dotčená 
zvířata 

Dotčená 
hospodářství 

Dotčená 
zvířata 

Dotčená 
hospodářství 

Dotčená 
zvířata 

Dotčená 
hospodářství 

673 106 1 251 76 0 0 

Identifikace a evidence ovcí 
a koz 

202 72 
            

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

1 1             

Schválení obchodníci (skot, 
ovce, kozy, prasata) 

1 1 
            

Kontrolní stanoviště 
(nařízení (ES) č. 1255/97) 0 0             

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

2 2 
            

Zařízení schválená pro 
obchod s drůbeží 
a násadovými vejci v EU  

0 0             



34 

 

Karanténní zařízení pro 
ptactvo 0 0 

            

Schválená zařízení 
akvakultury: 

3 3 
            

Schválená zařízení 
akvakultury pro produkci 
ryb* 

  
      

Schválená zařízení 
akvakultury pro produkci 
živých mlžů* 

  
      

Schválená zařízení 
akvakultury pro produkci 
korýšů* 

  
      

Schválená zařízení 
na zpracování živočichů 
pocházejících z akvakultury 

0 0 
            

Střediska pro odběr 
spermatu: 0 0             

Skotu*               

Prasat*               

Ovcí/koz*               

Koňovitých*                

Střediska pro skladování 
spermatu: 0 0             

Skotu*                 

Ovcí/koz*                 

Koňovitých*                  
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Týmy pro odběr/produkci 
embryí: 

0 0 
            

Skotu*                 

Prasat*                 

Ovcí/koz*                 

Koňovitých*                  

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 

 
4.5 Pole pro připomínky* 

Česká plemenářská inspekce (ČPI) v případě zjištění nedostatků v označování a evidenci, podle rozsahu zjištěných nedostatků, ukládá opatření a v případě 
kontrol turů i zvláštní opatření, které zakazuje přemístění zvířat na jiné hospodářství případně i přemístění jiných zvířat na kontrolované hospodářství. 
Ve většině případů vedlo uložené opatření a zvláštní opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V případě nedostatků závažnějšího charakteru nebo 
v případech, kdy došlo k nesplnění uloženého opatření, případně porušení uloženého zákazu přemísťování, bylo Českou plemenářskou inspekcí zahájeno 
s kontrolovanou osobou přestupkové řízení a byla uložena sankce. 

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  315  348 0 

Identifikace a evidence ovcí a koz 
283 

151 (ovce) + 132 (kozy) 
308 

 163 (ovce) + 145 (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 

Státní veterinární správa (SVS) v oblasti nakládání s vedlejšími živočišnými produkty (VŽP) provedla celkem 1249 úředních kontrol v 802 
schválených/registrovaných subjektech. Nějaký druh porušení byl zjištěn v 1,9 % případů. Z důvodu vládních opatření proti covid-19 nebyly 
všechny plánované kontroly pro rok 2020 realizovány. Plán nebyl splněn zejména u malých subjektů s povolením výjimky pro použití VŽP 
dle článku 17 a 18 nařízení (ES) č. 1069/2009. U důležitých subjektů jako jsou asanační podniky nebo výrobci krmiv pro zájmová zvířata 
byly plány splněny. Zjišťované závady neohrožovaly zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí. V rámci dozoru nad nakládáním s VŽP nebylo 
zjištěno zásadní porušení předpisů, které by signalizovalo problémy v systému sběru, zpracování nebo likvidace ani samotného veterinárního 
dozoru. 
V roce 2020 bylo v ČR vyprodukováno a následně zpracováno cca 666 tisíc tun VŽP, což bylo o 47 tisíc tun více než v roce 2019, což 
představuje nárůst o 7 %. Největší podíl z toho tvořila syrovátka a mléčné výrobky již neurčené pro lidskou spotřebu (362 tisíc tun), které 
jsou využívány ke krmným účelům. V důsledku pandemie COVID – 19 a dramatického omezení cestovního ruchu z třetích zemí, klesla 
meziročně produkce kuchyňského odpadu z mezinárodní dopravy o bezmála 84 %.  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 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 737 502 

Zařízení nebo podniky registrované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 
1069/2009 1 022 395 

Podle horizontálních pravidel Počet provedených úředních kontrol 

Označování a sledovatelnost vedlejších produktů živočišného původu / získaných produktů 771 

 
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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5.3 Pole pro připomínky* 

 

 
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 14 386 0 14 0 

Zařízení nebo podniky registrované v souladu s 
článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009 0 0* (333)  0 

Podle horizontálních pravidel Počet zjištěných nesouladů Správní Soudní 

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

7 7 
0 

Kategorie 1 a 2*   

Kategorie 3*   

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

7 7 

Kategorie 1 a 2*   

Kategorie 3*   

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 

 
5.5 Pole pro připomínky* 
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Tabulka 5.4 - řádek "Zařízení nebo podniky registrované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009" sloupec "Zjištěný během 
provedených úředních kontrol" je číslo "0" a sloupec "Celkový počet kontrolovaných zařízení" je "333", sloupec "Správní" je "0" - tj. bylo 
provedeno 333 kontrol v zařízeních nebo podnicích registrovaných v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1069/2009 a v žádném z nich 
nebyl zjištěn nesoulad. 

* 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 2020 úřední veterinární lékaři SVS provedli v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (DŽP) při kontrole všech činností se zvířaty 
celkem 6 785 kontrol. Vzhledem k nouzovému režimu v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2020 je oproti předchozím rokům celkový 
počet provedených kontrol nižší (2019 7 510 kontrol, 2018 7 198 kontrol). Přesto však za dodržení přísných opatření a v nižším počtu probíhaly 
kontroly během celého kalendářního roku. S ohledem na nálezy porušení a jejich řešení se však celkově účinnost kontrolní činnosti výrazně 
nesnížila. Úřadům obcí s rozšířenou působností (ORP) bylo předáno 674 podnětů, mimo to peněžité plnění proběhlo v 818 případech. 
V chovech hospodářských zvířat bylo v roce 2020 provedeno celkem 1 902 kontrol DŽP, nesoulad byl zjištěn u 403 kontrol (21,2%). Základem 
dozorové činnosti v roce 2020 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 rizikové analýzy 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 kontrola 
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.). KVS obdržely vyhodnocení stavu krácených a poraněných ocasů v jednotlivých chovech prasat pro lepší 
zacílení regionálně plánovaných kontrol v chovech. Podle nálezů a charakteru nedostatků bylo prokázáno, že využívání místních znalostí KVS 
vede k lepšímu zacílení inspekcí. Důvodem neplánovaných kontrol byly např. změna u subjektu 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, šetření následující po mimořádných událostech, součinnost s jinými orgány státní správy apod. S ohledem na v létě panující vysoké 
teploty byla v tomto období kontrolní činnost zaměřena na zajištění péče o zvířata v období extrémních teplot (ochlazování, napájení, zastínění, 
ventilace…) a z důvodu dlouhotrvajícího sucha na zhodnocení zásob objemného krmiva pro hospodářská zvířata. V chovech nosnic byl 
vzhledem k novelizované legislativě dozor více cílen na zhodnocení jednotlivých technologií chovu. Podle výsledků dozorové činnosti - 
soulad u 78,8% kontrol (tedy téměř 4/5 kontrol) je možné konstatovat, že operativní cíl víceletého vnitrostátního plánu kontrol (JIVVPK) 
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 
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konstatovat, že vzhledem k počtu zjišťovaných nedostatků a jejich charakteru 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 2020 (vzhledem k 
nepříznivé epidemiologické situaci především prostřednictvím tiskových zpráv a aktualizací webových stránek) pokračovala v aktivitách na 
podporu osvěty chovatelů a veřejnosti v této oblasti s důrazem na odpovědnost každého chovatele. Ministerstvo zemědělství vydalo metodiku 
Prevence okusování ocásků selat a ukončení rutinního krácení z roku 2018 v nové grafické úpravě. Tímto způsobem byly naplňovány další 
operativní cíle JIVVPK: zvýšení povědomí o činnostech a pravomocech příslušných orgánů a o povinnostech chovatelů, zapojení široké 
veřejnosti. SVS intenzivně spolupracuje s Policií ČR (podezření na spáchání trestního činu, součinnost při kontrolách), dále s Českou 
plemenářskou inspekcí (společné kontroly chovatelů pro zvýšení efektivity dozoru). V dalším období SVS využije zkušenosti ze své kontrolní 
činnosti, výsledky kontrol, údaje z monitoringu, zkušenosti ze spolupráce mezi příslušnými orgány k dalšímu rozvoji politik a stanovení 
konkrétních a měřitelných cílů pro další období. Důraz bude nadále kladen také na lepší používání ukazatelů DŽP 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) 

8 419 252  74 102* 

0 

Nosnice (ve 
smyslu směrnice 

83 56  5 5* 

 
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). 
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Rady 
1999/74/ES14) 
Kuřata (ve 
smyslu směrnice 
Rady 
2007/43/ES15) 

269 45  3 3* 

Telata (ve 
smyslu směrnice 
Rady 
2008/119/ES16) 

10 127 414  48 68* 

Jiná (uveďte)      
Skot (vyjma 
telat) 

19 574 714  122 166* 
 

Ovce 18 354 354  118 144*  
Kozy 8 255 250  92 122  
Běžci 183 12  5 8*  
Kachny 77 28  6 11*  
Husy 24 15  4 4*  
Krůty 50 12  1 1*  

 
6.3 Analýza a akční plán pro dobré životní podmínky zvířat v hospodářstvích 

V chovech hospodářských zvířat Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem 1 902 kontrol (z toho 671 plánovaných podle analýzy rizika 
a 1 231 neplánovaných) a u 403 kontrol byly zjištěny závady (21,2 %). V průběhu roku byly zjišťovány závady v množství, které nijak 
nevybočuje z dlouholetých trendů. Při výskytu závad je vyžadována náprava ve správním řízení, včetně možného ukládání pokut, v případě 
porušení zákona na ochranu zvířat vedou správní řízení úřady obcí s rozšířenou působností (ORP). Počet celkově podaných podnětů k zahájení 

 
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). 
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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správního řízení ORP v roce 2020 mírně klesl na 184, oproti 195 v roce 2019. V rámci podnětů předaných ORP byly podány i návrhy 
na pozastavení činnosti (3), na snížení počtu chovaných zvířat (8), na umístění zvířat do náhradní péče (14) a na nařízení náhradní péče v místě 
chovu (1). Nedostatky byly řešeny i příkazními řízeními nebo pokutami přímo na místě, vydáním závazných pokynů k odstranění zjištěných 
nedostatků apod. Bylo uloženo 34 závazných pokynů a v 271 případech peněžité plnění. Meziroční mírné zvyšování poměru závad 
k celkovému počtu kontrol a kontrolovaných subjektů vypovídající o zvýšené účinnosti kontrolní činnosti se v roce 2020 vzhledem 
k nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 neprojevilo. Důvodem je s největší pravděpodobností jiné rozvrstvení 
provedených kontrol. 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 z důvodu nárůstu 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 i ve výběhu. 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, neoznámení zahájení činnosti, nehlášení 
přesunů zvířat, neplnění podmínek asanační činnosti apod. Vyskytly se případy nedostatečné součinnosti ze strany kontrolovaného i zmaření 
kontrol. V poměru k počtu provedených kontrol bylo nejvíce nedostatků zjištěno v chovech běžců a dále v chovech ovcí a koz. V chovech 
ovcí a koz bylo opakovaně zjišťováno nevhodné místo k ulehnutí, neprovádění střiže u ovcí, nezajištění dostatečné výživy a napájení, 
nebezpečné předměty, neposkytnutí lékařské péče. V chovech skotu je nejčastěji zjišťováno nevhodné místo k ulehnutí, nevhodné krmení 
(nedostatečný přísun krmiva či znehodnocené krmivo), omezování výživy, v chovech telat nedodržení požadavku na ustájení (především 
nezajištění podestýlky a suchého místa k ulehnutí), zvýšené úhyny a poruchy zdravotního stavu. 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 v místě chovu. Trestní oznámení bylo podáno na chovatele skotu a prasat (chov skotu v hluboké vrstvě 
výkalů a bahna, skot uvázán na vzájemně propletených řetězech, tele drženo ve tmě, prasata na mokré a znečištěné betonové ploše bez 
podestýlky, všechna chovaná zvířata bez krmiva a napájení). Problematika kontroly chovu nosnic a kuřat určených na maso byla spojena 
s harmonogramem odběrů vzorků pro realizaci ozdravovacího programu proti salmonelóze. Porušení zjištěná při kontrolách nosnic se týkala 
nedodržení minimálních standardů, konkrétně nezajištění steliva, dále nevhodných zoohygienických podmínek chovu, nezajištění ošetření 
nemocným zvířatům. Ve vybraných chovech kuřat na maso bylo provedeno měření mikroklimatu a předepsané kontroly při jejich porážení 
na jatkách. Závažnější nálezy na jatkách byly řešeny neplánovanými kontrolami chovu a přijetím nápravných opatření. Údaje z jatek byly 
využity pro výběr cílových hospodářství a hal pro kontrolu v příštím roce. Zjištěná porušení v chovech kuřat na maso byla následující: 
hromadný úhyn způsobený neodstraněním závady na technologickém zařízení, nenahlášení výskytu kadáverů asanační službě a překročení 
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maximální povolené hustoty kuřat. V rámci měření mikroklimatu nebylo v tomto roce zjištěno pochybení v žádném z kontrolovaných chovů 
kuřat na maso. SVS bude pokračovat v zajištění efektivního dozoru nad různými způsoby chovu hospodářských zvířat nastavením účinného 
systému včasného varování – tzv. zpětné vazby z jatek, spoluprací s jinými orgány, využíváním ukazatelů welfare pro plánování či obsahové 
zacílení inspekcí. 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) 

Ochrana 
zvířat během 

přepravy 
(podle 
druhů) 

Počet 
provedených 

úředních 
kontrol 

Počet a kategorie nesouladu Akce/opatření 

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  359 7 0 3 5 69 6 83 0* 

Prasata 76 0 1 2 0 10 0 12 

Ovce/kozy 12 0 0 0 0 1 0 1 

Koňovití  1 0 0 0 0 0 0 0 

Drůbež 31 0 2 1 0 0 1 1 

Ostatní 
(králíci, 
farmová 
zvěř) 

2 0 0 1 0 0 1 1 

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

 

 
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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Celkově bylo provedeno 742 kontrolních akcí silniční přepravy hospodářských zvířat, z toho 405 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 2020 bylo 
provedeno celkem 113 kontrol přepravy hospodářských zvířat přepravovaných v rámci území ČR, z toho u 54 kontrol se jednalo o přepravu 
zvířat na jatky. Závady byly zjištěny u 16 kontrol (chybějící nebo neplatné povolení dopravce, nevyhovující/chybějící dokumentace, 
nezpůsobilost zvířat k přepravě, nedostatečné vyčištění a dezinfekce dopravního prostředku, neposkytnutí podestýlky, nezabezpečení ochrany 
přepravovaných zvířat před nepříznivými klimatickými vlivy). V 6 případech uloženo peněžité plnění, v 1 případu byl uložen závazný pokyn 
k odstranění zjištěných nedostatků a bylo podáno 7 podnětů ke správnímu řízení obecnímu úřadu ORP. V pěti případech se inspektoři KVS 
zúčastnili šetření havárií silničního vozidla přepravujícího skot, prasata a drůbež na jatky v rámci ČR, v jednom případu šetření střetu ovcí 
s vlakem. V oblasti mezinárodní přepravy hospodářských zvířat bylo provedeno v oblasti ochrany zvířat celkem 260 specializovaných kontrol 
a v rámci obchodování 131 retrospektivních dokumentačních kontrol v rámci mezinárodní přepravy skotu. V roce 2020 byly závady evidovány 
při 40 kontrolách (7 kontrol + 33 administrativních). Závady se týkaly přepravy skotu, prasat, drůbeže a králíků. U jednotlivých kontrol bylo 
zpravidla zjištěno několik porušení současně. Nejčastěji zjištěná porušení byla: 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, nedostatečné vyčištění a dezinfekce dopravního prostředku, přeprava zvířat 
v poškozených kontejnerech. Ve 36 případech bylo uloženo peněžité plnění, v 1 případu byl uložen závazný pokyn k odstranění zjištěných 
nedostatků a 2 podněty byly předány ke správnímu řízení obecnímu úřadu ORP. Příkazy k pokutě 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, překročení doby přepravy). V rámci těchto retrospektivních dokumentačních kontrol bylo ve 45 případech uloženo peněžité plnění. 
V jednom případu se inspektoři KVS zúčastnili šetření havárie silničního vozidla přepravujícího drůbež ze zahraničí na jatky v České 
republice. 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 44 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 66 kontrol v souvislosti se schválením dopravních prostředků pro hospodářská zvířata. Nejčastějším důvodem k neplánovaným 
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kontrolám bylo hlášení ze strany kompetentního úřadu jiného členského státu EU nebo nálezy z kontrol zaměřených na jinou oblast. 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 důraz na způsobilost zvířat při přepravě na jatky. V rámci mezinárodní přepravy hospodářských zvířat 
se dozor zaměří opět na dlouhotrvající přepravu zvířat do třetích zemí, vybavenost dopravních prostředků, plánování přepravy a kontroly 
zpětně zasílané dokumentace. 

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

 A. Odůvodnění depopulace 
V roce 2020 byla v ČR provedena částečná nebo úplná depopulace v 16 ohniscích nebezpečných nákaz zvířat z důvodu jejich eradikace. 
Seznam ohnisek nebezpečných nákaz, jejichž eradikace byla spojena s částečnou nebo úplnou depopulací postiženého hospodářství: 
- 2 ohniska vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) u drůbeže (nosnice, brojleři, kachny), 
- 7 ohnisek salmonelózy u hrabavé drůbeže (krůty, nosnice, brojleři),  
- 5 ohnisek koi herpesvirózy (KHV) u ryb, 
- 2 ohniska virové hemoragické septikémie (VHS) u ryb (pstruh). 
B. Počet a druhy usmrcených zvířat: 
- Nosnice (HPAI, salmonelóza) – 48 500 ks + 41 000 ks + 21 000 ks + 4 500 ks + 3 000 ks + 166 ks + 6 ks, 
- Brojleři (HPAI, salmonelóza) – 133 289 ks + 2 100 ks, 
- Krůty (salmonelóza) – 5 203 ks, 
- Kachny (HPAI) – 3 ks, 
- Ryby – 276 000 kg. 
C. Použité metody omračování a usmrcování (podle přílohy I Nařízení Rady (ES) 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování): 
Drůbež (nosnice, brojleři, krůty) – postupné vystavení zvířat plynné směsi obsahující CO2 – kontejnery, plynování haly.  
Drůbež (nosnice, kachny) v malochovu – individuálně injekčně T61. 
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 nebo postupné napouštění CO2 do kontejneru s rybami.  
D. Popis zjištěných problémů: žádné. 
E. Odchylky: žádné. 

 
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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6.7 Pole pro připomínky* 

Druhy opatření v tab. 6.2 Dobré životní podmínky zvířat v hospodářstvích (směrnice Rady 98/58/ES ) 
Zvířata chovaná pro hospodářské účely (kategorie zvířat)                                                     Akce/opatření /Správní 
Prasata (ve smyslu směrnice Rady 2008/120/ES )                           Celkem 102 (pokuta* – 58x, závazný pokyn** – 6x, podnět ORP*** – 38x)  
Nosnice (ve smyslu směrnice Rady 1999/74/ES )                          Celkem 5 (pokuta – 2x, podnět ORP – 3x) 
Kuřata (ve smyslu směrnice Rady 2007/43/ES )                            Celkem 3 (pokuta – 1x, podnět ORP – 2x) 
Telata (ve smyslu směrnice Rady 2008/119/ES )                           Celkem 68 (pokuta – 21x, závazný pokyn 12x, podnět ORP – 35x) 
Jiná (uveďte)     
Skot (vyjma telat)                                                                         Celkem 166 (pokuta – 73x, závazný pokyn – 19x, podnět ORP – 74x) 
Ovce                                                                                                 Celkem 144 (pokuta – 92x, závazný pokyn – 9x, podnět ORP – 43x) 
Kozy                                                                                                 Celkem 122 (pokuta – 76x, závazný pokyn – 5x, podnět ORP – 41x) 
Běžci                                                                                                Celkem 8 (pokuta – 5x, podnět ORP – 3x) 
Kachny                                                                                    Celkem 11 (pokuta – 6x, podnět ORP – 5x) 
Husy                                                                                                 Celkem (pokuta – 3x, podnět ORP – 1x) 
Krůty                                                                                                Celkem 1 (pokuta - 1x) 
* pokuta - fine 
** závazný pokyn - binding instrukction 
*** předání podnětu obci s rozšířenou působností (ORP) – handing over the iniciative to the municipality with extended powers 
Druhy opatření v tab. 6.4. Dobré životní podmínky zvířat během přepravy (nařízení Rady (ES) č. 1/2005)  
Ochrana zvířat během přepravy (podle druhů)                                                                       Akce/opatření / Správní  
Skot                                                                                                  Celkem 83 (pokuta - 77x, závazný pokyn - 2x, podnět ORP 4x) 
Prasata                                                                                              Celkem 12 (pokuta 11x, podnět ORP 1x) 
Ovce / kozy                                                                                      Celkem 1 (pokuta 1x) 
Koňovití                                                                                           Celkem 0 
Drůbež                                                                                             Celkem 1 (pokuta 1x)  
Ostatní (králíci, farmová zvěř) /                                                      Celkem 1 (pokuta 1x)  
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***Akce/opatření - Soudní - Porušení trestního zákona Státní veterinární správa předává Policii ČR. 
Pokud jde o evidenci u vybraných druhů – viz tabulka 6.2. a 6.4. - 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). 
V oblasti přepravy zvířat se mírně zvýšil počet opatření v souvislosti s cílenými následnými administrativními kontrolami přepravy zvířat. 
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.



49 

 

7. Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin 
 

7.1 Celkový závěr o dosažené úrovni shody 

Za oblast ochranných opatření proti škodlivým organismům byla činnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) 
ovlivněna pravidly nového nařízení (EU) 2016/2031, kdy docházelo k registraci a opravňování profesionálních provozovatelů pro účely 
rostlinolékařských pasů, ale i provozovatelů zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěného obalového materiálu.  
V případě kontrol provozovatelů oprávněných vydávat rostlinolékařské pasy a subjektů oprávněných ošetřovat rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty a vyrábět dřevěný obalový materiál (DOM), nebyl při kontrolách provedených ÚKZÚZ v roce 2020 zjištěn nesoulad.  
Při dovozních rostlinolékařských kontrolách (1768 kontrol) byl zjištěn nesoulad v pěti případech. 
Činnost byla ovlivněna opatřeními proti šíření COVID - 19, přesto byla zajištěna v základním rozsahu, který zahrnoval kontroly povinností 
spojených s oběhem rostlin, dovozní rostlinolékařskou kontrolu zásilek a kontroly provozovatelů zařízení k hubení škodlivých organismů. 

 
7.2 Úřední kontroly 

 Počet provozovatelů Počet provedených úředních 
kontrol 

Provozovatelé oprávnění vydávat rostlinolékařské pasy 684 511 

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

431 259 

 
7.3 Pole pro připomínky* 

V rámci úředních kontrol ÚKZÚZ ověřuje: 
a) plnění povinností a dodržování ustanovení oprávněných provozovatelů vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s nařízením (EU) 
2016/2031, a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Celkový počet provozovatelů oprávněných vydávat rostlinolékařské pasy, kteří podléhají pravidelné úřední kontrole v souladu s čl. 92 nařízení 
(EU) 2016/2031, bylo k 31. 12. 2020 evidováno 684. Do uvedeného počtu provozovatelů jsou započteny i profesionální provozovatelé, kteří 
požádali o oprávnění v průběhu roku 2020, tudíž se u nich dozorová kontrola neprováděla. Dalším důvodem o neprovedení všech 
požadovaných kontrol byla nařízená vládní opatření a nouzový stav související s pandemií COVID-19. 
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b) splnění podmínek pro udělení oprávnění pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a výrobu DOM v souladu s ISPM 
č. 15, nařízením (EU) 2016/2031, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 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.  
Počet oprávněných provozovatelů, kteří podléhají pravidelné úřední kontrole v souladu s čl. 98 nařízení (EU) 2016/2031, bylo v ČR k 31. 12. 
2020 evidováno 431. Do uvedeného počtu jsou započteny i subjekty, které požádaly o oprávnění v průběhu roku 2020, tudíž se u nich dozorová 
kontrola neprováděla. 
c) u zásilek dovážených ze třetích zemí dodržení dovozních fytosanitárních požadavků EU v souladu s nařízením (EU) 2016/2031. Kontrole 
dokladů, totožnosti a fyzické kontrole podléhají zásilky dovážené do EU přes místo pohraniční kontroly Praha letiště Ruzyně, pouze fyzické 
kontrole pak zásilky poukázané k této kontrole kontrolními orgány v jiných ČS. 

 
7.4 Nesoulad Akce/opatření 

 
Zjištěný během 

provedených 
úředních kontrol 

Celkový počet 
kontrolovaných 
provozovatelů* 

Počet kontrolovaných 
provozovatelů, u nichž byl 

zjištěn nesoulad* 
Správní Soudní 

Provozovatelé oprávnění vydávat 
rostlinolékařské pasy 

0  0 0 0 

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

0  0 0 0 

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 
 

7.5 Pole pro připomínky* 

V roce 2020 bylo na základě výsledků průzkumu výskytu v EU regulovaných škodlivých organismů rostlin vydáno 9 úředních opatření, která 
zahrnovala omezení uvádění na trh i zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. Jednalo se zejména o opatření s cílem eradikovat 
výskyt viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete a původce bakteriální hnědé hniloby bramboru.  
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V pěti případech byl zjištěn při dovozních kontrolách rostlinného zboží ze třetích zemí nesoulad; jednalo se o nedodržení dovozních 
fytosanitárních požadavků nebo o chybějící doklady. V těchto případech bylo nařízeno dotčené zásilky vrátit do země původu, ošetřit nebo 
zničit.  
Kontroly u subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěného obalového materiálu ÚKZÚZ provedl 
většinou v rámci správního řízení o udělení oprávnění. Kontroly proběhly bez závad, velkou roli v tomto ohledu hrála skutečnost, že všichni 
žadatelé musí nově splnit podmínky stanovené v nařízení (EU) 2016/2031 - vypracování provozního řádu a zajištění dohledatelnosti údajů 
k ošetřenému dřevu a dřevěnému obalovému materiálu. 

* 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: 
Úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin (POR) na trh 
prioritně zaměřuje 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. Počtu plánovaných kontrol (680) ÚKZÚZ v roce 2020 
nedosáhl, s ohledem na situaci s pandemií COVID - 19 však lze konstatovat, že je tento počet odpovídající. Co se týká počtu odebraných 
vzorků, tak i zde nebyl plán zcela splněn (odebráno 38 vzorků, Plán technické a analytické činnosti jich předepisoval 50).  
Prováděním těchto kontrol je i přes vzniklou situaci plněn cíl Jednotného integrovaného víceletého vnitrostátního plánu kontrol (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 POR: 
S ohledem na rizika, která souvisí s používáním POR, 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. Rok 2020 byl v oblasti kontrol nakládání s POR ovlivněn nejen přemnožením hraboše polního 
na zemědělské i nezemědělské půdě, ale také pandemií COVID - 19. To se promítlo zejména v cílených kontrolách aplikace POR ze skupiny 
rodenticidů z hlediska dodržení podmínek na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a životního prostředí stanovených v nařízení ÚKZÚZ 
o povolení použití POR. Pandemie COVID - 19 vedla orgány Evropské unie k vydání rozhodnutí, které umožnilo jednotlivým členským 
státům snížit v roce 2020 počet plánovaných kontrol, který dle evropských právních předpisů musí každoročně činit minimálně 1 % žadatelů 
o dotace. ÚKZÚZ s ohledem na toto rozhodnutí přistoupil k redukci počtu kontrol o cca 30 %. I přes redukci počtu plánovaných kontrol bylo 
nutné realizovat mimořádné kontroly CC, jež tvořily 50 % kontrol z provedené redukce kontrol CC a neplánované národní kontroly (NK), jež 
tvořily cca 37 % z celkového počtu provedených kontrol NK 
Plánované kontroly CC u subjektů vybraných ÚKZÚZ na základě analýzy rizik a plánované kontroly delegované ze SZIF na ÚKZÚZ 
u subjektů vybraných na základě analýzy rizik SZIF byly v roce 2020 provedeny na 100 %. Plánované národní kontroly (NK) byly realizovány 
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na 92 %, neboť bylo nutné realizovat mimořádné kontroly jak národní, tak CC (na podnět). Plánované kontroly požadavků na používání POR 
u profesionálních uživatelů byly provedeny jak u subjektů používajících 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. Úředními 
kontrolami u zmíněných subjektů byl naplněn cíl JIVVPK (omezovat nepovolené a nevyhovující POR na trhu v ČR a ověřovat u všech 
profesionálních uživatelů plnění povinností při používání POR, jejichž dodržování je zásadní pro omezení rizik použitých POR pro zdraví 
lidí, zvířat a životní prostředí). Cca jednu třetinu z celkového počtu všech národních kontrol (NK) tvořily kontroly, jež byly provedeny 
v souvislosti s mimořádným stavem v ochraně rostlin, který se týkal kalamitního přemnožení hraboše polního a potřebu zkontrolovat 
dodržování požadavků při použití rodenticidů. 
Z celkového počtu kontrol CC bylo cca 18 % kontrol realizováno na podnět (mimořádných) a při 20 % z nich bylo zjištěno porušení právních 
předpisů. Z celkového počtu kontrol CC bylo zjištěno porušení požadavků na nakládání s POR v cca 5 % kontrol.  
Nouzový stav v souvislosti s pandemií COVID - 19 a s tím spojená omezení vedla také k tomu, že ÚKZÚZ obdržel desítky podnětů a dotazů 
fyzických osob pohybujících se v okolí měst a obcí s požadavky na prověření dodržování povinností profesionálních uživatelů POR včetně 
toho, zda mají oznamovací povinnost před aplikací POR. I přes omezení a rizika spojená s COVID - 19 to znamenalo provedení kontrolních 
úkonů a kontaktování zástupců kontrolované osoby za současného dodržení hygienických opatření. Ve většině případů nebylo zjištěno 
porušení povinností před a po aplikaci POR. Trend v nárůstu počtu dotazů a podnětů fyzických osob souvisejících s aplikací POR v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a v jejich okolí ÚKZÚZ pozoruje od roku 2019. Ve většině případů 
jsou podněty k prošetření neoprávněné. V rámci vyřízení podnětů ÚKZÚZ poskytuje souhrn informací o povinnostech profesionálních 
uživatelů v souvislosti s nakládáním s POR. 

 
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 10 

Balírny/ subjekty provádějící opětovné balení/označování 11 7 
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Distributoři/velkoobchodníci/maloobchodníci – profesionální a/nebo amatérské použití 
přípravků na ochranu rostlin 

5 300 588 

Sklady/ provozovatelé dopravy / logistické společnosti 0 0 

Držitel povolení/ povolení k paralelnímu obchodu 745 114 

Ostatní 0 0 

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

kontrol 

Uživatelé v zemědělství 35 064 1 634 

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

30 416 1 608 

Uživatelé v zemědělství, na něž se nevztahují kontroly podmíněnosti* 4 648 26 

Ostatní profesionální uživatelé 800 100 

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 47 
 

8.3 Pole pro připomínky* 

ÚKZÚZ 
Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh: 
Počty provozovatelů jsou v roce 2020 v zásadě srovnatelné s rokem 2019. 
Údaje o počtech provozovatelů jsou odhadem a nezohledňují možné kontrolované subjekty se sídlem mimo ČR.  
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Dopravci a poskytovatelé skladovacích prostor jsou v ČR osobou povinnou dle kontrolního řádu, 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 2020 bylo provedeno 687 národních kontrol (NK) u žadatelů i nežadatelů o dotace včetně 253 neplánovaných kontrol. Z celkového 
počtu NK bylo v 13 případech zjištěno porušení povinností při nakládání s POR. Mezi nejčastější porušení patřilo překročení povoleného 
dávkování POR, použití nepovoleného POR, použití POR v rozporu s podmínkami na ochranu podzemní vody, nedodržení oznamovací 
povinnosti před aplikací rodenticidů podle § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči a použití POR v rozporu s jeho označením (etiketou). 
V roce 2020 bylo provedeno celkem 83 kontrol při aplikaci POR a nebylo zjištěno porušení požadavků při nakládání s POR. 

 
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   0 0 

Výrobci/formulátoři 9   0 

Balírny/ subjekty provádějící opětovné balení/označování 1   0 

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

51   17 

Sklady/ provozovatelé dopravy / logistické společnosti 0   0 

Držitel povolení/ povolení k paralelnímu obchodu 11   2 

Ostatní 0   0 
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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 27 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 1 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 1   0 

Podvodné a klamavé praktiky 

Ve dvou 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. 

 
8.5 Pole pro připomínky* 

Oblast kontrol uvádění POR na trh: 
V roce 2020 bylo v rámci ČR odebráno 38 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).  
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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.  
Na základě výsledků laboratorních analýz POR odebraných v roce 2020 byla vydána 2 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 2020 bylo zahájeno 18 správních řízení o uložení sankce. 
Oblast kontrol používání POR u profesionálních uživatelů: 
V roce 2020 bylo provedeno 276 kontrol Cross Compliance (CC), z toho 227 plánovaných a 49 mimořádných (na podnět).  
V rámci kontrol CC bylo zjištěno v 15 případech porušení požadavků na používání POR, z toho v 9 případech porušení povinných požadavků 
na hospodaření podle přílohy II nařízení EU č. 1306/2013 – požadavků PPH 10.  
Mezi nejčastější závady zjištěné při kontrolách CC patřilo použití POR v rozporu s požadavky na ochranu zdrojů pitné vody, zasažení necílové 
plochy při aplikací POR, použití POR do nepovolené plodiny – mimo povolený rozsah použití dle údajů na etiketě a nedodržení oznamovací 
povinnosti před aplikací rodenticidů podle § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.  
V roce 2020 bylo provedeno celkem 687 národních kontrol (NK) a při cca 2 % kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů. 10 kontrol 
z celkových 13 NK s porušením tvořily neplánované NK (77 %). 

* 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 a označování ekologických produktů je Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“), Odbor 
environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství (OEEZ). Osoba pověřená MZe, která je organizační složkou 
státu, se považuje za kontrolní orgán (čl. 4 odst. 3 NEP a R (EU) 2017/625) dále jen "SDO" - státní dozorový orgán) a pověřená osoba, která 
je právnickou osobou, se považuje za kontrolní subjekt (čl. 28 odst. 1 NEP a R (EU) 2017/625 ) dále jen „KO“ - kontrolní organizace. MZe 
pověřilo 4 KO: KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka, Biokont CZ, s.r.o., a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o., a 3 SDO 
- Státní veterinární správa (dále jen „SVS“), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) a Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“). Ve výjimečných případech provádí úřední kontrolu dodržování pravidel ekologické produkce přímo 
MZe. Kontrolu produktů dovážených ze třetích zemí provádí celní úřad. Povinný počet dodatečných namátkových a počet neohlášených 
kontrol byl podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/977 snížen na 5 % a minimální počet analyzovaných vzorků na 2 % z celkového 
počtu kontrolovaných subjektů. V roce 2020 provedly KO celkem 574 dodatečných kontrol na základě kategorie rizika, konkrétně: KEZ o.p.s. 
(139 - 5,7 %), ABCERT AG (109 - 11,3 %), Biokont CZ, s.r.o., (314 - 13,5 %), BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. (12 - 17,1 
%). Počet provedených neohlášených kontrol KO z celkového počtu provedených kontrol v roce 2020: KEZ o.p.s. (139 - 5,4 %), ABCERT 
AG (89 - 8,3 %), Biokont CZ, s.r.o., (192 - 7 %) a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. (10 -12,2 %). Počet odebraných vzorků 
KO v roce 2020 z celkového počtu subjektů registrovaných v ekologickém zemědělství: KEZ o.p.s. (52 - 2,1 %), ABCERT AG (32 - 3,3 %), 
Biokont CZ, s.r.o., (95 - 4,1 %) a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. ( 2 - 2,8 %). KO byly zjištěny celkem dva vzorky, které 
svědčily o porušení nařízení (ES) č. 834/2007 a č. 1235/2008. Privátní KO během roku 2020 odhalily celkem 141 případů porušení pravidel 
ekologické produkce. KEZ o.p.s. zjistil porušení pravidel ekologické produkce u 28 subjektů (6x použití konvenčního osiva bez udělené 
výjimky, 13x nepovolené přivedení konvenčních zvířat do ekologického chovu, 5x porušení pravidel týkajících se dobrých životních 
podmínek zvířat, 2x použití látky v ekologickém zemědělství zakázané, 1x špatné značení biopotravin a 1x chybějící účetní záznamy). 
Opatření: 5x částečně odebrání certifikace, 2x zákaz uvádění produktů na trh s označeními jako BIO, u ostatních případů bylo nastaveno nové 
přechodné období nebo produkty nebyly vůbec certifikovány. ABCERT AG zjistil porušení v 47 případech (16x nesprávné označování 
bioproduktů, 6x nedoložení certifikátu dodavatelů, 2x porušení pravidel rostlinné produkce v ekologickém zemědělství, 15x použití 
konvenčního osiva bez výjimky na používání konvenčních osiv v ekologickém zemědělství, 2x přivedení konvenčních zvířat na ekologickou 
farmu, 6x nedokonale vedené evidence. Opatření: 2 x odepřeno vydání certifikátu ekologického zemědělce, další případy byly řešeny 
prodloužením přechodného období a písemným upozorněním daných subjektů. Biokont CZ, s.r.o., zjistil porušení v 65 případech (12x 
nepovolené přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu, v 6x použití konvenčního osiva bez platné výjimky, 6x nespolupráce klienta 
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s KO, 2x nepovolené zásahy na zvířatech, 2x pozitivní vzorky na obsah látek v ekologickém zemědělství nepovolených, 3x nedokonale vedené 
evidence, 27x drobných neshod, kde byl stanoven termín odstranění, 7x byly neshody odstraněny během kontrol). KO zaslala MZe celkem 
31 podnětů na zahájení řízení o přestupku. U 3 subjektů KO částečně odebrala certifikaci, u dalších 8 případů došlo k zákazu uvádění produktů 
na trh s označeními jako BIO. Ve 12 případech bylo odmítnuto vydat certifikaci ekologického produktů. BUREAU VERITAS CZECH 
REPUBLIC s.r.o. zjistilo porušení v 1 případě. Zboží bylo staženo z prodeje. 
SDO provedly ve spojení s ekologickou produkcí celkem 374 kontrol. ÚKZÚZ zjistil rezidua pesticidů nepovolených v ekologické produkci 
v 15 vzorcích z ekologické produkce (odebraných na orné půdě, v sadech chmelnicích a ve vinohradech), z toho 1 vzorek ekologického krmiva 
byl vyhodnocen jako nevyhovující (jednalo se o kontaminaci nezaviněnou kontrolovaným subjektem). Při kontrolách EZ bylo uloženo 
1 zvláštní opatření. Při kontrolách SVS bylo posouzeno 35 potravin živočišného původu. Při žádné kontrole nebylo zjištěno porušení 
legislativy.  
Ze strany OEEZ je prováděn dozor nad činností kontrolních subjektů prostřednictvím příslušných auditů (supervizí). V roce 2020 bylo 
provedeno 53 supervizí na podnicích (36 supervizí inspektorů) a dále supervize ústředí u každé KO (4 kontroly). OEEZ dále provádí státní 
kontroly v případě podezření na porušování legislativy ekologického zemědělství nebo z důvodu ověření důležitých skutečností před vydáním 
správního rozhodnutí nebo rozhodnutí o přestupku. V roce 2020 bylo zkontrolováno 8 podniků a to z důvodu žádosti o výjimku na zásahy na 
zvířatech a v souvislosti s podezřením na porušení pravidel ekologické produkce u daných subjektů.  
MZe obdrželo od KO a SDO celkem 55 podnětů na zahájení řízení o přestupku, ve kterých bylo vydáno 35 rozhodnutí. 

 
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.  

Příloha: EZ 21 08 10 Údaje o ekologické produkci… 

 
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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13) EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

1) Údaje o ekologické produkci uvedené v příloze XIII c) nařízení 889/2008 
Zpráva o úředních kontrolách v odvětví ekologické produkce 
  

Země: Česká republika 
 Rok: 2020 
 
 1) Informace o kontrolách hospodářských subjektů 
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CZBIO
001 2 422 2 042 0 175 18 0 187 2 042 0 175 18 0 187 131 0 1 0 0 7 2 173 0 176 18 0 194 
CZBIO
002 

959 721 0 162 68 0 8 721 0 162 68 0 8 57 0 22 23 0 7 778 0 184 91 0 15 
CZBIO
003 2 313 1 850 0 224 0 0 239 1 892 0 244 0 0 275 214 0 11 0 0 89 2 106 0 255 0 0 364 
CZBIO
004 70 12 1 7 12 0 38 12 1 7 12 0 38 1 1 0 0 0 10 13 2 7 12 0 48 
CZBIO
005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 
CZBIO
006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 48 0 0 42 
CZBIO
007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 

Celkem 5 764 4 625 1 568 98 0 472 4 667 1 588 98 0 508 403 1 34 23 0 113 5 289 2 697 121 0 663 
*Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde. 
**Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.  
***Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde. 
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Číselný 
kód 

kontrolní
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subjektu 
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název 

příslušné
ho orgánu 
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a č. 1235/2008 
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CZBIO
001 2 042 0 175 18 0 187 46 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 
CZBIO
002 721 0 162 68 0 8 2 0 1 28 0 2 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
003 1 850 0 224 0 0 239 72 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 
 CZBIO
004 12 1 7 12 0 38 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
005 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
007 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 4 625 1 568 98 0 472 142 0 7 29 0 28 2 0 0 0 0 0 
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(1) Uvádí se pouze nesrovnalosti a porušení, které se týkají ekologického statusu produktů nebo které vedly k uplatnění opatření.  
(2) Jeli zjištěna nesrovnalost ohledně souladu s požadavky tohoto nařízení, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zajistí, aby označení a propagace celé dávky nebo produkční série danou nesrovnalostí dotčené neobsahovalo 
žádný odkaz na ekologický způsob produkce, pokud je to úměrné důležitosti požadavku, jenž nebyl splněn, a povaze a zvláštním okolnostem daných nesrovnalostí (v souladu s prvním pododstavcem čl. 30 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007). 
(3) Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt dotyčnému hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení nebo propagace 
odkazuje na ekologický způsob produkce, a to po dobu, na níž se dohodne s příslušným orgánem členského státu (v souladu s druhým pododstavcem čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007). 
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CZBIO
001 2 042 0 175 18 0 187 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 
CZBIO
002 715 0 162 68 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
CZBIO
003 1 850 0 224 0 0 239 10 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 
 CZBIO
004 12 1 7 12 0 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
CZBIO
007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 4 625 1 568 98 0 472 14 0 3 0 0 3 11 0 1 0 0 3 4 0 2 0 0 6 
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2) Informace týkající se dozoru a auditů 

 
 

 
(4) Přezkoumání příslušných obecných dokumentů, v kterých se popisuje struktura, fungování a řízení kvality kontrolního subjektu. Audit úřadu kontrolního subjektu zahrnuje kontrolu dokumentace hospodářského subjektu 
a ověření řešení neshod a stížností, stejně jako minimální četnosti kontrol, používání přístupu založeného na riziku, neohlášených a následných kontrol, politiky odebírání vzorků a výměny informací s ostatními kontrolními 
subjekty a orgány. 
(5) Kontrolní audit: příslušný orgán vykonává inspekci hospodářského subjektu s cílem ověřit dodržování provozních postupů kontrolního subjektu a ověřit jeho efektivnost. 
(6) Svědecký audit: příslušný orgán přihlíží kontrole, kterou vykonává pracovník kontrolního subjektu. 
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CZBIO
001 2 422 2 042 0 175 18 0 187 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 3 
CZBIO
002 959 721 0 162 68 0 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 0 
CZBIO
003 2 313 1 850 0 224 0 0 239 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 
CZBIO
004 70 12 1 7 12 0 38 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
CZBIO
005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CZBIO
007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 5 764 4 625 1 568 98 0 472 12 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 37 0 8 0 0 8 
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Číselný 
kód 

kontrolníh
o subjektu 

nebo 
orgánu 

  Odebrání povolení 

Opatření přijatá k zajištění účinného fungování kontrolního systému ekologické produkce (prosazování) 
  

Ano/Ne Od 
(data) 

Do  
(data)   

CZBIO
001   NE      

CZBIO
002   NE      

CZBIO
003   

NE 
    

S kontrolní organizací bylo 9. 11. 2020 zahájeno řízení o přestupcích a kontrolní organizaci byla v roce 2021 
uložena finanční sankce. 

CZBIO
004 

 NE   
 

CZBIO
005 

 NE   
 

CZBIO
006 

 NE   
 

CZBIO
007 

 NE   
 

 

Vyjádření o celkové výkonnosti kontrolního systému ekologické produkce:   

 

Je zaveden kontrolní systém, ve kterém jsou odpovědnosti a úkoly jasně rozděleny mezi příslušný orgán, kontrolní orgán a kontrolní subjekty. Příslušný orgán kontrolní subjekty pravidelně dozoruje a komunikace a spolupráce 
mezi příslušným orgánem a kontrolními subjekty je celkově dobrá. Zjištěné nedostatky systému jsou průběžně řešeny a odstraňovány.  
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9.3 Pole pro připomínky* 

Podrobnější informace o provedených kontrolách jsou uvedeny v informačním systému OFIS (Organic farming infromation system) 
https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/ . 
MZe na základě § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství pověřuje organizace, které provádějí kontrolu a certifikaci 
registrovaných osob podnikajících v ekologickém zemědělství, tj. ekologických podnikatelů, výrobců a zpracovatelů biopotravin a bioproduktů, 
obchodníků a dalších registrovaných osob ve smyslu zákona o ekologickém zemědělství. Dle tohoto zákona MZe uzavírá s organizační složkou 
státu dohodu nebo s právnickou osobou veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je pověřená osoba oprávněna vykonávat konkrétní činnosti 
v oblasti kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství.  
MZe pověřilo 4 privátní kontrolní organizace (KO): KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim (CZ-BIO-001), ABCERT AG, organizační 
složka, Komenského 1, 586 01 Jihlava (CZ-BIO-002), Biokont CZ, s.r.o., Měříčkova 34, 621 00 Brno (CZ-BIO-003) a BUREAU VERITAS 
CZECH REPUBLIC s.r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4 (CZ-BIO-004) a 3 státní dozorové orgány (SDO): Státní veterinární správa (dále jen 
„SVS“) (CZ-BIO-005), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) (CZ-BIO-006) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) (CZ-BIO-007). 
KO zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu.  
SVS provádí kontroly u osob podnikajících v ekologickém zemědělství uvádějících bioprodukty na trh, které jsou zároveň pod státním 
veterinárním dozorem nebo u osob o jejichž kontrolu požádá MZe. SZPI provádí kontroly ekologických podniků v rozsahu svých kompetencí 
u osob podnikajících v ekologickém zemědělství, dále u obchodníků, kteří nejsou registrováni jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství 
a u osob podezřelých z uvádění bioproduktů na trh bez příslušné registrace, nebo u osob, o jejichž kontrolu požádá MZe. ÚKZÚZ provádí 
kontroly vybraného vzorku (cca 5 %) ekologických zemědělských podniků na základě analýzy rizik, nebo na žádost ze strany MZe. 
SDO nejsou oprávněny vydávat Osvědčení (certifikát). Smyslem jejich kontrol je možnost „křížové kontroly“ a kontroly v oblastech, které 
přesahují kompetence soukromých KO.  
Jednotlivé pravomoci jsou jasně rozděleny mezi MZe, SDO a KO. Zjištěná pochybení, nesrovnalosti a případná slabá místa kontrolního systému 
jsou průběžně řešeny a odstraňovány.  
Všechny KO splnily minimální požadavky na počet provedených kontrol a to i přes nepříznivou pandemickou situaci. U kontrolní organizace 
Biokont CZ, s. r.o. (CZ-BIO-003) byly řešeny problémy ohledně dvou neefektivně provedených kontrol. Za tento nedostatek bylo s kontrolní 
organizací v roce 2020 zahájeno řízení o přestupcích a v roce 2021 jí byla udělena pokuta ve výši 9 000 Kč. U Kontrolní organizaci ABCERT 
AG (CZ-BIO-002) bylo zjištění pochybení při ověřování minulosti nově příchozích klientů a v jednom případě nejasné vedení složky 
kontrolovaného subjektu. Ministerstvo vyzvalo kontrolní organizaci k přijetí opatření a nápravě zjištěných pochybení. Efektivita přijatých 
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opatření bude kontrolována během supervize ústředí za rok 2021. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. (CZ-BIO-004) pochybila 
v nedostatečném střídání inspektorů u jednotlivých kontrolovaných subjektů a v chybném ověření toku surovin v jednom podniku a následném 
vydání certifikátu. MZe vyzvalo KO k přijetí opatření a nápravě zjištěných pochybení. Efektivita přijatých opatření bude kontrolována během 
supervize ústředí za rok 2021. 
Nižší počet kontrol SVS (27) oproti roku 2019 (144) je z důvodu, že neprobíhala MKA (mimořádná kontrolní akce) a v důsledku snížení kontrol 
obecně, v souvislosti s opatřeními na COVID-19. 
Kontrolní systém ekologického zemědělství čelil v roce 2020 výzvě v podobě pandemie viru Covid – 19. Přesto se všem jeho aktérům podařilo 
splnit požadavky, které jsou na ně kladeny. 

* Členské státy se mohou rozhodnout, zda kolonky nebo políčka označená hvězdičkou (*) vyplní, nebo je ponechají prázdné. 
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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 Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je zajistit dodržování práv vlastníků chráněných označení 
a zaručených tradičních specialit v rámci kompetencí, kontrolovat dodržování standardů při výrobě potravin s chráněným označením, a ve 
vztahu k zaručeným tradičním specialitám a potravinám s chráněným označením kontrola specifikace a označení výrobků. U výrobců SZPI 
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 
chráněných zeměpisných označení (CHZO) a chráněných označení původu (CHOP). Bylo provedeno 75 kontrol. 116 vzorků šarží potravin 
označených CHZO/CHOP bylo hodnoceno na místě nebo odebráno do laboratoře, jako nevyhovující byly vyhodnoceny 3 šarže. Dále bylo 
kontrolováno 6 628 šarží vína v rámci zatřiďování vín, a 17 šarží vína v tržní síti. 94 šarží vína bylo vyřazeno, nebyly tedy zatříděny. 
V oblasti CHZO, CHOP a zaručených tradičních specialit (ZTS) provedla Státní veterinární správa (SVS) celkem 23 úředních kontrol 
ve 22 schválených a jednom registrovaném subjektu. Nesoulad byl zjištěný v 1 případě. 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) u žádné z realizovaných kontrol v roce 2020 nezjistil nesrovnalosti. 

 
10.2 Úřední kontroly 

 Počet provedených úředních kontrol  

Před uvedením na trh 6 712 

Běžný trh 18 

Elektronický obchod 0 
 

10.3 Pole pro připomínky* 

Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ v Žatci provádí kontroly specifikace CHOP Žatecký chmel na základě interního metodického 
pokynu “Chráněné označení původu chmele – MP 009/OdCHCP“, platného od 8. září 2020. Z kontrol jsou pořizovány zápisy, které jsou 
ukládány na Oddělení chmele a certifikace produktů. 
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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 97 532 67 3  

Běžný trh 0 0*(19) 0*(1) 0*(1) 

Elektronický obchod 0 0 0 0 

Podvodné a klamavé praktiky 

Podvodné a klamavé praktiky nebyly zjištěny. 

 
10.5 Pole pro připomínky* 

V tab. 10. 4 - v řádku "Běžný trh" nebylo možné vložit číslo "19" v sloupci "Celkový počet kontrolovaných provozovatelů" a číslo "1" v sloupci "Počet 
kontrolovaných provozovatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad" a číslo "1" v sloupci "Akce/opatření - Správní" 

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


