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Kontrola podmíněnosti – změny od 1. 1. 2011
Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) 

Oznamování nákaz

SMR 13–15
Požadavky pod společným ozna-

čením „Oznamování nákaz“ udá-
vá směrnice Rady 85/511/EHS ze
dne 18. listopadu 1985, kterou se
zavádějí opatření společenství pro
tlumení slintavky a kulhavky,
směrnice Rady 92/119/EHS ze
dne 17. prosince 1992, kterou se
zavádějí obecná opatření spole-
čenství pro tlumení některých
chorob zvířat a zvláštní opatře-
ní týkající se vezikulární choro-
by prasat a směrnice Rady
2000/75/ES ze dne 20. listopadu
2000, kterou se stanoví zvláštní
ustanovení týkající se tlumení
a eradikace katarální horečky
ovcí.

Kompetentní dozorovou organi-
zací pro kontrolu těchto požadav-
ků, které jsou podle evropské le-
gislativy stanoveny také jako po-
žadavky kontroly podmíněnosti,
je Státní veterinární správa ČR.
Kontrolované požadavky

v rámci povinnosti oznamová-
ní nebezpečných nákaz (SMR
13–15)
13/1 Nahlásil chovatel kraj-

ské veterinární správě výskyt
slintavky a kulhavky, a to ne-
prodleně při závažném pode-
zření nebo pozitivním zjištění
nebo zajistil uvědomění kraj-
ské veterinární správy?
14/1 Nahlásil chovatel kraj-

ské veterinární správě výskyt
následujících nákaz, a to ne-
prodleně při závažném pode-
zření nebo pozitivním zjištění:
1. vezikulární stomatitida,
2. vezikulární choroba prasat,
3. mor skotu, 4. mor malých
přežvýkavců, 5. nodulární der-
matitida skotu, 6. horečka
údolí Rift, 7. katarální horečka
ovcí, 8. neštovice ovcí a koz, 
9. africký mor prasat, 10. en-
zootická hemoragická choroba
jelenovitých nebo zajistil uvě-
domění krajské veterinární
správy?
15/1 Nahlásil chovatel kraj-

ské veterinární správě výskyt
katarální horečky ovcí, a to ne-
prodleně při závažném pode-
zření nebo pozitivním zjištění
nebo zajistil uvědomění kraj-
ské veterinární správy?

Hlášení nebezpečných nákaz
(podezření nebo potvrzení) je jed-
nou z hlavních povinností chova-
tele i podle veterinárního zákona.
Chovatel má povinnost ohlásit ja-
kékoliv podezření na nákazu, kte-
rou pozoruje na svém hospodář-
ství. Hlášení podezření z nákazy
(jakékoliv, jelikož chovatel není
vždy schopen rozeznat příznaky
konkrétní nákazy) je možné pro-
vést i prostřednictvím soukromé-
ho veterinárního lékaře, který na
hospodářství provádí léčbu a kte-
rý pak posléze ohlásí podezření
krajské veterinární správě. Cho-
vatel by měl mít k dispozici pí-
semný doklad o uvědomění vete-
rinárního lékaře o těchto skuteč-
nostech. Podezření se týká ze-
jména zdravotního stavu zvířat,
změny chování zvířat, úhynů, tr-
vání příznaků i po zavedení léčby.

Při kontrole požadavků v rámci
kontroly podmíněnosti jsou poža-
dovány záznamy o veterinární léč-
bě vedené chovatelem, záznamy
vedené soukromým veterinárním
lékařem na hospodářství o léčbě
nemocných kusů zvířat, resp. pro-

tokoly Státního veterinárního
ústavu. Možná je i fyzická kontro-
la zdravotního stavu zvířat. V pří-
padě zjištění podezření z nákazy
při kontrole je toto podezření 
ihned hlášeno krajské veterinární
správě i SVS a následné epizooto-
logické šetření může prokázat ne-
činnost chovatele při příznacích
onemocnění u zvířat. Při neohlá-
šení nákazy, resp. podezření z ní,
je nebezpečí šíření nákazy i na
další hospodářství, bez ohledu na
to, kolik zvířat je nemocných,
resp. podezřelých z nákazy.
Kdo bude kontrolován
Kontrolami povinných požadav-

ků pro prevenci, tlumení a eradi-
kaci TSE a v rámci oznamování
nákaz budou dotčeni všichni ža-
datelé (fyzické i právnické oso-
by), kteří podají žádost o přímé
platby. Analýza rizik, podle které
budou subjekty ke kontrole vybí-
rány, bude zaměřena na subjekty
zabývající se živočišnou výrobou.
Zejména z důvodu snahy o nena-
vyšování počtu kontrol budou
kontroly uvedených požadavků
kontroly podmíněnosti provádě-
né Státní veterinární správou,
resp. místně příslušnou krajskou
veterinární správou sloučeny
s kontrolami podle národní legis-
lativy z oblasti hygienické bezpeč-
nosti.
Kde získáte další informace
Směrnice Rady 85/511/EHS
Směrnice Rady 92/119/EHS
Směrnice Rady 2000/75/ES
Zákon č. 166/1999 Sb., v plat-

ném znění

Systém vyhodnocování 
Novelou nařízení vlády

č. 479/2009 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor
bude od 1. ledna 2011 upraven
systém vyhodnocování kontroly
podmíněnosti. Úprava vyhodno-
cování reaguje na změnu u nově
implementovaných povinných
požadavků příslušného aktu (tj.
nařízení /směrnice) v oblasti říze-
ní Veřejné zdraví, zdraví zvířat
a rostlin, které jsou, na rozdíl od
původního systému, kontrolová-
ny více než jednou dozorovou or-
ganizací. Do roku 2010 byl každý
jednotlivý akt kontrolován pro-
střednictvím jedné dozorové or-
ganizace, při kontrole na místě
bylo tudíž možno posoudit plnění
všech povinných požadavků pro
daný akt a mohla být vyhotovena
právě jedna zpráva o kontrole
(ZoK). Od roku 2011 se však tato
situace mění, neboť v souladu
s právním rámcem ČR se na kon-
trole některých aktů bude podílet
více dozorových organizací a při
kontrolách tak bude vznikat více
zpráv o kontrole. Princip nového
systému vyhodnocování je zalo-
žen na posuzování všech zjištění
ze všech dostupných zpráv o kon-
trole pro příslušný akt. Tím se
i u aktů, na jejichž kontrole se po-
dílí více dozorových organizací,
docílí pokrytí všech požadavků.
Nově nastavený systém vyhodno-
cování bude uplatňován napříč ce-
lým systémem kontroly podmíně-
nosti.
Princip systému vyhodnoco-

vání zpráv o kontrole (ZoK)
2009–2010

V uplynulých letech se pro vy-
hodnocování snížení podpor za
porušení podmíněnosti posuzova-
la pouze ta ZoK v příslušné oblas-

ti řízení, která obdržela nejvyšší
procentické ohodnocení snížení. 
Příklad
V oblasti řízení Životní prostředí

byl žadatel v příslušném kalen-
dářním roce zkontrolován pro
všechny akty (SMR 1 až 5a), ale
pouze u SMR 4 (kontrolované
ÚKZÚZ) bylo zjištěno porušení,
a to u dvou kontrol na místě – řád-
né plánované kontroly podmíně-
nosti a u kontroly na podnět třetí
osoby. Procento snížení za akt
(zde SMR 4) se vždy stanovuje na
základě posouzení míry porušení
jednotlivých povinných požadav-
ků v daném aktu. Vzhledem
k tomu, že v rámci oblasti Život-
ní prostředí byly vyhotoveny dvě
ZoK se zjištěným porušením,
souhrnné procentické snížení za
tuto oblast, pokud nebylo v ji-
ném aktu zjištěno další porušení,
činilo příslušné procento za ZoK
s vyšším procentickým snížením,
a to v souladu s § 3 odst. 2 naříze-
ní vlády č. 479/2009 Sb.

Nový systém
vyhodnocování

Pokud by byl dřívější systém
používán i pro nově implemento-
vané SMR, docházelo by u někte-
rých z nich (konkrétně SMR11
a SMR12, kde kontroly provádí ví-
ce než jedna dozorová organiza-
ce) k situaci, kdy vznikne několik
nezávislých ZoK, v nichž za žád-
ných okolností nebudou pokryty
všechny požadavky. Vyhodnoco-
vání míry snížení podpor by se
tak provádělo vždy pouze nad čás-
tí požadavků. V praxi samozřejmě
může dojít k situaci, kdy v rámci
těchto SMR bude provedena kon-
trola jen jednou dozorovou orga-
nizací, a případná porušení se bu-
dou vyhodnocovat jen z části po-
žadavků, ale funkčnost systému
vyhodnocování nesmí vylučovat
možnost hodnotit zjištění uvede-
ná v ZoK od všech dozorových or-
ganizací, pokud budou k dispozi-
ci. Dřívější nastavení však tuto
možnost vylučovalo.

Princip nového systému vyhod-
nocování je založen na posuzová-
ní všech zjištění ze všech dostup-
ných ZoK pro příslušný akt i za
oblast Dobrý zemědělský a envi-
ronmentální stav (GAEC). Tím se
i u aktů, na jejichž kontrole se po-
dílí více dozorových organizací,
docílí v principu pokrytí všech po-
žadavků, jak ilustruje následující
tabulka:

Nový systém vyhodnocování
bude obecně platit pro všechny
akty (tj. i pro „staré“ SMR 1–9).

V případě, že pro příslušný akt
(resp. oblast Dobrý zemědělský

a environmentální stav – GAEC)
bude vypracováno více ZoK 
(např. z řádné kontroly i z kontro-
ly na podnět), v nichž se bude vy-
skytovat porušení stejného poža-
davku, resp. standardu, pak pro
vyhodnocování bude zohledněno
pouze porušení s vyšší mírou zá-
važnosti, jak stanovuje § 2 odst. 
3 novelizovaného nařízení. 

Další úpravou, kterou přináší
novela nařízení vlády č. 479/2009,
je, že každý jednotlivý standard
Dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu (GAEC) je
považován za akt a podle toho je
i vyhodnocováno jeho porušení
(každý standard bude hodnocen
zvlášť). K této úpravě dochází pro-
to, že míra porušení a z toho vy-
plývající snížení podpor se v rám-
ci jednotlivých aktů sčítají a po-
tenciální snížení se stanovuje na
základě výsledků všech ZoK v da-
ném aktu (standardu GAEC).
Celkové snížení za oblast se posu-
zuje podle aktu, v němž byla za-
znamenána nejvyšší celková míra
porušení podle § 3 odst. 2 noveli-
zovaného nařízení a nikoli podle
jediné zprávy s nejvyšším poruše-
ním v dané oblasti, jak tomu bylo
dosud.

Pokud by v dalších letech došlo
k eventuálnímu opakovanému po-
rušení stejného standardu GAEC
(v našem případě GAEC 1 či 8),
bylo by toto porušení násobeno
třemi na úrovni každého ze stan-
dardů (tj. například 3 x 3 v přípa-
dě, že by došlo k opakovanému
porušení standardu 1 a k žádné-
mu dalšímu porušení) a ne na
úrovni celé oblasti GAEC, jako to-
mu bylo dřív.
Informace o některých po-

stupech uplatňovaných při vy-
hodnocování, které jsou stano-
veny evropskou legislativou

Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Novinkou v systému vyhodno-
cování požadavků podmíněnosti
je označení a výběr některých po-

žadavků, které představují přímé
nebezpečí pro lidské zdraví nebo
zdraví zvířat. 

Podle článku 24 odst. 2 nařízení
Rady (ES) č. 73/2009, nelze poru-
šení takto označených požadavků
hodnotit jako zanedbatelné (tj.
bez vlivu na snížení odpor).

Mezi požadavky, jejichž poru-
šení přímo ohrožuje zdraví, jsou
zařazeny některé z nově zavádě-
ných požadavků z oblasti Veřej-
né zdraví, zdraví zvířat a rostlin.
Při jejich případném porušení
bude snížení minimálně na úrov-
ni 1 %. Výčet těchto požadavků
bude uveřejněn v připravované
brožuře Průvodce zemědělce
kontrolou podmíněnosti, která
je každoročně k této problemati-
ce ministerstvem zemědělství
vydávána. Současně bude výčet
takto vybraných požadavků uve-
řejněn na internetových strán-
kách ministerstva v sekci ke
cross compliance.
Princip zanedbatelné poru-

šení 
Stejný článek 24 odst. 2 naříze-

ní Rady (ES) č. 73/2009 uvádí,
že v řádně odůvodněných přípa-
dech mohou členské státy roz-
hodnout o tom, že u zemědělce

ke krácení podpor nepřistoupí,
pokud je případ nedodržení po-
žadavků s ohledem na svou zá-
važnost, rozsah a trvalost pova-
žován za méně závažný. Zjištění
méně závažného nedodržení po-
žadavků a povinnost přijmout
nápravná opatření se oznámí ze-
mědělci.

Nápravná opatření jsou dozoro-
vými organizacemi ukládána při
zjištění porušení požadavků kon-
troly podmíněnosti při jakékoli
kontrole (řádné kontrole podmí-
něnosti, národní kontrole, při kte-
ré došlo k porušení požadavků
CC, kontrole na oznámení) a z ná-
sledné kontroly splnění náprav-
ných opatření je vždy vytvářena
ZoK.

Při vyhodnocování SZIF prověří
všechny došlé zprávy o kontrole.
Pokud v ZoK z následné kontroly
nápravných opatření bude uvede-
no, že nápravné opatření bylo spl-
něno, může SZIF rozhodnout
o neuplatnění sankce.

V případě, že nápravné opatře-
ní splněno nebude a žadatel situ-
aci nenapraví, dané porušení ne-
bude hodnoceno jako méně zá-
važné a bude použito snížení mi-
nimálně 1 %.

U některých požadavků (mj.
SMR 4/2, SMR 4/5, SMR 4/6,
SMR 4/7, SMR 5a/6 kontrolova-
ných ÚKZÚZ a SMR 8a/AEO7,
SMR 9/1 – SMR 9/8 kontrolova-
ných SRS), nelze z jejich podsta-
ty uplatnit nápravná opatření, ne-
ní možné na tyto případy poru-
šení aplikovat postup podle výše

zmíněného článku (žadatel ne-
smí obdržet sankci 0 %, ale mini-
málně 1 %). 
Princip „de minimis“ 
Článkem 23 odst. 2 nařízení

Rady (ES) č. 73/2009 je stanove-
no, že členské státy se mohou
rozhodnout neuplatnit na země-
dělce a na kalendářní rok sníže-
ní nebo vyloučení z podpor do
výše maximálně 100 EUR. Po-
kud se členský stát rozhodne vy-
užít možnosti podle tohoto pravi-
dla, přijme příslušný orgán v ná-
sledujícím roce opatření nezbyt-
ná pro zajištění toho, že zemědě-
lec odstraní zjištěné nedostatky
v dodržování SMR či GAEC.
Zjištěné nedostatky a povinnost
učinit nápravná opatření se ozná-
mí zemědělci. Na případy poru-
šení, u kterých nelze uplatnit ná-
pravné opatření, nelze aplikovat
postup podle zmíněného článku
a žadateli musí být udělena
i sankce nižší než 100 eur. 

SZIF proto u případů porušení,
pokud bude splněno nápravné
opatření a celkové snížení podpor
na žadatele nepřesáhne částku
100 eur, toto snížení neuplatní.
Naopak v případech, kdy náprav-
né opatření nebylo uloženo (po-
žadavky, u nichž nelze nápravná
opatření uložit), uplatní snížení
i v případě, že sankce částku
100 eur  nepřesáhne. 
Zmařená kontrola
Prováděcí pravidla, pokud jde

o podmíněnost, vymezená v naří-
zení Komise (ES) č. 1122/2009
stanoví v článku 26, že pokud ze-
mědělec zabrání provedení kon-
troly na místě, žádosti o dotyčnou
podporu se zamítnou.

Vzhledem k situaci z letošního
roku, kdy u jednoho žadatele vy-
braného ke kontrole požadavků
tří nařízení/směrnic musela být
kontrola podmíněnosti označena
za zmařenou, rádi bychom připo-
mněli důležitost spolupráce při
kontrolách a nemalé důsledky ne-
umožnění (zmaření) kontroly
podmíněnosti.

Jako zmařenou označí dozorová
organizace takovou kontrolu, kdy
subjekt je vybrán ke kontrole pod-
míněnosti a neumožní dozorové
organizaci provést kontrolu např.
nevpuštěním kontrolorů DO do
objektů apod.

Pokud subjekt vybraný ke kon-
trole podmíněnosti nekomuni-
kuje (většinou jsou inspektoři
dozorových organizací se země-
dělci v pravidelném kontaktu),
využije dozorová organizace pí-
semnou formu oznámení kon-
troly. Oznámení o termínu kon-
troly zasílá doporučeně poštou
a zdůrazňuje zde i možné ná-
sledky při odmítnutí (zmaření)
kontroly podmíněnosti.

Sankcí v případě zmařené kon-
troly je neposkytnutí podpor,
které daný zemědělec čerpá,
pro rok, ve kterém kontrola pro-
běhla.
Kde získáte další informace
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009,

kterým se stanoví společná pravi-
dla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské po-
litiky.

Nařízení Komise (ES) č. 1122/
2009 – prováděcí pravidla k naří-
zení Rady (ES) č. 73/2009.

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb.,
o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování někte-
rých podpor, v platném znění. !

Požadavek ZoK SZPI ZoK ÚKZÚZ ZoK SVS Vyhodnocování míry
porušení od roku 2011

SMR 11/1 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/2 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/3 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/4 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/5 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/6 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/7 kontrolováno - - kontrolováno
SMR 11/8 - kontrolováno - kontrolováno
SMR 11/9 - kontrolováno - kontrolováno
SMR 11/10 - kontrolováno - kontrolováno
SMR 11/11 - kontrolováno - kontrolováno
SMR 11/12 - - kontrolováno kontrolováno
SMR 11/13 - - kontrolováno kontrolováno
SMR 11/14 - - kontrolováno kontrolováno
SMR 11/15 - - kontrolováno kontrolováno
SMR 11/16 - - kontrolováno kontrolováno
SMR 11/17 - - kontrolováno kontrolováno
SMR 11/18 - - kontrolováno kontrolováno

Příklad

Standard ZoK z řádné
kontroly

(porušení)

ZoK z kontroly na
podnět

(porušení)

Vyhodnocování
míry porušení od

roku 2011
GAEC 1 1 % 3 % 3 %
GAEC 2 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 3 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 4 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 5 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 6 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 7 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 8 1 % neporušeno 1 %
GAEC 9 neporušeno neporušeno neporušeno
GAEC 10 neporušeno neporušeno neporušeno

Celkové snížení podpor v 1. roce by činilo 3%


