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Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 

                               mob.725 365 355, email: oakhk@iol.cz 

 

 
Hněvčeves, 24. 6. 2014 

 

Z á p i s 
 

ze setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Hradec Králové ze  semináře "Zkušenosti 

dozorových organizací", konané dne 24. 6. 2014 ve sportovní hale v Hněvčevsi 
Určeno pro: subjekty, které žádají o jednotlivé dotace, předávání zkušeností z jednotlivých 

kontrol  
 

Přítomni: dle prezenčních listin 101 účastníků 

 

Řádný program 

1. Úvod setkání – představení činnosti CSV, PRV 

2. Kontroly Cross compliance z pohledu ÚKZÚZ a změny v legislativě 

Ing. Josef Svoboda PhD., ředitel odboru zemědělské inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský 

Ing. Miloslav Linhart, vedoucí oddělení mechanizace a přípravků na ochranu rostlin, Oblastní 

odbor Havlíčkův Brod, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

3. Zkušenosti z kontrol Cross compliance z pohledu SZIF 

Ing. Pavel Krejza, vedoucí oddělení inspekční služby opatření na plochu a SOT, Státní 

zemědělský intervenční fond, Regionální odbor Hradec Králové 

4. Označování a evidence hospodářských zvířat, zkušenosti z kontrol žadatelů o dotace 

Ing. Zdenka Majzlíková, ředitelka, Česká plemenářská inspekce 

5. Různé, diskuze 

 

 Seminář zahájil ing. Ivo Konopa, ředitel Okresní agrární komory Hradec Králové, který 

přivítal přítomné účastníky a seznámil účastníky s plánovanými aktivitami Celostátní sítě pro 

venkov v roce 2014. Uvedl jaké činnosti v rámci OAK HK a RAK KHK probíhají a upozornil 

na semináře, které pro tento rok bude ještě pořádat agrární komora. Dále připomenul 

zemědělcům rovněž působení KISu a jeho e-mail www.kishk@seznam.cz. Poté předal slovo 

panu Ing. J. Svobodovi PhD. 

 

Ing. Josef Svoboda PhD., seznámil zúčastněné s problematikou kontrol z pohledu ÚKZÚZ a 

změny v legislativě a uvedl praktické zkušenosti z prováděných kontrol 

 Kontrolované požadavky od 1. 1. 2014 

 GAEC 12 – ochrana podzemních vod 

zacházení s nebezpečnými látkami a jejich skladování 

zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování rop. látek 
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 kontrola používání upravených kalů na zemědělské půdě 

 kontroly nitrátové směrnice 

kontroly dodržování limitů dle nařízení vlády č.262/2012Sb. 

 dodržení max. limit 170 kg N/ha/rok 

 kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv AEO 

 kontroly standartu GAEC 11 

požadavek v rámci kontrol NS a AEO již od 2009 

 kontroly potravinového práva dle nařízení 183/2005 

odebírání, skladování a záznamy krmiv 

 kontroly pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE dle 999/2001 

zákaz krmení živ. BK 

 novinky v systému kontrol CC dle 479/2009 

změna u kontrolované oblasti SMP 2 

 názorné ukázky porušení CC 

 novinka v legislativě č. 377/2013 o skladování a používání hnojiv 

 novela NS – seznámení s novinkami NS 

limity u vojtěšky a jetele a ostatní limity pro hnojení 

hospodaření na erozně ohrožených pozemcích 

Pan Svoboda dále zodpovídal na jednotlivé dotazy zemědělců 

 

Ing. Miloslav Linhart, vedoucí oddělení mechanizace a přípravků na ochranu rostlin, uvedl 

praktické zkušenosti z prováděných kontrol. 

Kontrola podmíněnosti zahrnuje: 

 standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) 

 aplikace přípravků OR postup. v souladu s pokyny  

 při kontrole předložit záznam o aplikaci OR 

 zákresy OPVZ v LPIS jsou informativní, ověřit u příslušného vodohosp. úřadu 

 má podnikatel používající přípravky na OR nakládání s nimi zabezpečeno odborně 

způsobilou osobu podle §86 zákona 

 bylo zařízení pro aplikaci podrobeno testování dle zákona 

 uskladnění přípravků na OR v orig. Obalech 

 přípravky použité musí být povoleny SRS ( od 1.1.2014 ÚKZÚZ) 

 aplikovaný přípravek použit k OR v souladu na co je označen 

 bylo při aplikaci příp. postupováno v souladu s pokyny o ochraně vodních organ., včel 

a zvěře 

 způsob vedení záznamů 

 při zjištění závady při kontrolní činnosti 

úřední opatření – šetření kontroly a podnět 

pokuta 

 názorné ukázky nevhodného používání přípravků na OR 

Pan Ing. Linhart zodpovídal na dotazy zemědělců, kteří rovněž diskutovali své zkušenosti 

mezi sebou. 

 

Ing. Pavel Krejza pohovořil o praktických zkušenostech z kontrol SZIF 

 krátké seznámení se systémem kontrol opatření na plochu ze strany SZIFu. 

 informace k nutnosti evidence veškeré obhospodařované zemědělské půdy. 

 informace o počtu kontrol a kontrolované ploše za rok 2013. 



 

   

 informace o nejčastěji se vyskytujících chybách při kontrolách (deklarace výměry, 

porušení podmínek opatření, neohlášené plochy, neobhospodařované plochy, trvalé 

prvky, pěstování erozně nebezpečných plodin na erozně ohrožené půdě, rušení 

krajinných prvků, rozorávka travního porostu, výška travního porostu po 31.10.) 

 z jakého důvodu jsou vyjmuta některá místa na pastvách 

 informace k sankcím za některá porušení. 

 

Ing. Zdenka Majzlíková, seznámila zúčastněné s označováním a evidencí hospodářských 

zvířat 

 úvodní seznámení s legislativou 

 označování a evidence – zajištění identifikace a zmapování pohybů  

 šlechtění a plemenitba 

 Národní kontroly – vyplývají z plemen. zákona 

 Kontroly podmíněnosti – registrace hospodářství, označení zvířat, zaevidování zvířat 

v ÚE 

 Kontroly na místě v rámci platby na chov krav s tržní produkcí mléka, kontroly na 

místě v rámci podpory chovu ovcí (koz) 

 Analýza rizik – včasné předávání správných údajů 

 Postup kontrol: ohlášení kontrol, způsob provedení kontrol 

 Termíny kontrol na místě – delegované kontroly  TPM 31.3. 

                                                                                            BKTP 15.5. – 11.9. 

                                                                                            TMT 1.4. – 31.3. 

                                                                                            Intenzita 1.6. -31.8. 

                                                                                            TOP UP 1.6. – 30.9.    

 žadatelé musí splnit všechny požadavky na označování a evidenci 

 označování tuři – do 72 hodin – ušní známka musí být v uchu 

 názorné ukázky označování a tetování 

  povinnost stájového registru 

 úřední evidence 

 průvodní listy při přesunu zvířat 

 jakým způsobem se mohou zvířata přemisťovat 

 jsou velké nedostatky v úseku  plemenitby a šlechtění 

 při porušení zákona: zvl. Opatření, námitky, správní řízení, sankce, ZOK 

 sankční kritéria dle rozsahu, závažnosti a trvalosti – součet bodového hodnocení 

 názorná ukázka výsledků kontrol a co  byl nejčastější problém 

 Paní Ing. Majzlíková také zodpovídal dotazy zemědělců. 

 

Na tento seminář zavítala i Ing. Radomíra Kománková, vedoucí odboru kontroly SZPI, která 

seznámila zúčastněné s problematikou kontrol SZPI. Jejich převážná činnost je zaměřena na 

kontrolu potravin a výrobců, dovozců. 

Seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem u přítomných zemědělců. 

 

V Hradci Králové dne 24. 6. 2014 

 

Zapsala: Markéta Macková 

 

 


