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Zhodnocení roku 2021
Aktuální stav a historie vydaných certifikátů je dostupná
na www.ukzuz.cz – „Certifikace produktů“, odkaz „Databáze
vydaných certifikátů Q CZ – konzumní brambory“.
certifikát

počet vydaných certifikátů

B1

92

B2/1

11

B2/2

39

B2/3

1

B3

2

celkem

145

Zhodnocení roku 2021
KLADY
 do 30.4.2021 bylo podáno 107 platných žádostí o certifikaci
produktů B1, B2/1, B2/2, B2/3 a B3 v režimu kvality Q CZ
 bylo uzavřeno 102 platných Smluv o provedení certifikace
a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro konzumní
brambory
 ze strany žadatelů nebyly k inspekčním týmům ani k průběhu
jednotlivých inspekcí vzneseny žádné výhrady

Zhodnocení roku 2021
KLADY
vstřícný přístup jednotlivých žadatelů o certifikaci produktů,
kvalitní příprava podkladů na certifikační inspekce
 Certifikační orgán uspěl při pravidelné dozorové návštěvě
uskutečněné pracovníky Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
v říjnu 2021

Zhodnocení roku 2021
ZÁPORY
 vysoké procento podaných neúplně vyplněných žádostí a s tím
spojené nadbytečné administrativní úkony, jak ze strany
Certifikačního orgánu, tak i žadatele (dožádání a doplnění
údajů)
 11 neplatných podání z důvodu nedodržení termínu pro podání
žádosti – žádosti podány po 30.4.2021 – zamítavé stanovisko

Zhodnocení roku 2021
ZÁPORY
nepříznivé klimatické podmínky v jarních měsících roku 2021
ovlivnily agrotechnické lhůty pro výsadbu brambor, znemožnily
osázení některých dílů půdních bloků nebo jejich částí. To
vyvolalo nutnost upřesnění údajů na žádostech a uvedení
skutečně osázených ploch konzumními bramborami v souladu
s LPIS.
 dlouhé čekací lhůty na výsledky laboratorních
na rezidua přípravků na ochranu rostlin (cca 4 týdny)

rozborů

CERTIFIKAČNÍ CYKLUS
Certifikační cyklus je čtyřletý
1. rok

Certifikační inspekce

Po splnění všech parametrů pro jednotlivý produkt je žadateli
vydán certifikát potvrzující shodu produktu s certifikačním
schématem ČBS
2. – 4. rok Dozorové inspekce
Dozorové inspekce provádí Certifikační orgán v periodickém
intervalu 12 kalendářních měsíců počínaje prvním dnem
následujícího měsíce po vydání certifikátu. V rámci certifikačního
cyklu budou provedeny 3 dozorové inspekce.

Podklady pro dozorovou inspekci
produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ
www.ukzuz.cz
odkaz
„Certifikace
produktů“
Termín doručení
vyplněného tiskopisu
Certifikačnímu orgánu:

do 15.5.
kalendářního roku

Dozorová inspekce
Předmět dozorové inspekce
 posouzení hodnot jednotlivých parametrů
produktu B1, B2/1, B2/2, B2/3 a B3 daných
Certifikačním schématem ČBS se skutečně
dosaženými hodnotami certifikovaného produktu
v období:
• mezi certifikační a dozorovou inspekcí
• po sobě jdoucími dozorovými inspekcemi

Dozorová inspekce
Termín dozorové inspekce
 je dán dozorovým obdobím – periodický interval 12 kalendářních
měsíců začínající prvním dnem následujícího měsíce po vydání
certifikátu
Co může ovlivnit termín dozorové inspekce?

 klimatické vlivy, oddálení termínu výsadby brambor
 první aplikace přípravku používaného v ekologickém zemědělství
proti mandelince bramborové
 opožděná sklizeň
 u produktů z konzumních brambor B2 a B3 pozdě odebrané vzorky
k laboratornímu stanovení reziduí přípravků na ochranu rostlin, olova
a kadmia
 časová náročnost zpracování laboratorních rozborů – cca 4 týdny i více

Dozorová inspekce
 inspekce se koná v sídle/provozovně žadatele
 vedoucí inspekčního týmu seznámí žadatele s rozsahem a předpokládanou
dobou trvání inspekce

 žadatel dokládá dokumentaci vyžadovanou k prokázání splnění jednotlivých
parametrů pro kategorie produktů, které má certifikovány
 pokud je dokumentace k prokázání splnění parametrů v elektronické
podobě, umožní inspekčnímu týmu nahlédnout do příslušné databáze
(programu)
 žadatel předloží ke kontrole evidenci stížností na certifikované produkty

 na požádání inspekčního týmu umožní přístup na místa, která je třeba
prověřit v souvislosti s prokázáním shody s požadavkem parametru

Dozorová inspekce B1
Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ
 dozorová inspekce je rozsahem posuzovaných parametrů shodná s certifikační
inspekcí
 osázené plochy konzumními bramborami se musí shodovat s údaji v LPIS
(na 2 desetinná místa)
 parametr „Dohledatelnost produktu Q CZ“ dokládá držitel certifikátu vlastní
evidencí za období od vydání certifikátu do konání dozorové inspekce
(např. faktury za prodej, u maloprodeje pokladní deník, skladová evidence apod.)
Držitel platného certifikátu Global G.A.P. nemusí dokazovat „Dohledatelnost
produktu Q CZ“.
 ostatní parametry se dokládají obdobně jako při certifikační inspekci
 údaje k parametru školení Q CZ čerpá Certifikační orgán ze Seznamu
proškolených subjektů vystaveným ČBS, z. s.

Dozorová inspekce B1
Na co si dát pozor, kde se může chybovat
 minimální potřeba certifikované sadby 2 t/ha doložené uznávacím
listem (v případě dovozu číslem původu) a fakturou o nákupu nebo
výdejkou z vlastního skladu
 Osevní postupy v předcházejících dvou letech – nesmí být na pozemku
brambory
 první aplikace postřiku proti mandelince bramborové musí být
provedena přípravkem povoleným v ekologickém zemědělství

Dozorová inspekce B1
Na co si dát pozor, kde se může chybovat
dodržet předepsané minimální dávky statkových a organických hnojiv
 u nově nabytých pozemků doložit čestné prohlášení od původního
uživatele/vlastníka o provedeném hnojení statkovými a organickými hnojivy
a o osevních postupech za předcházející dva roky
jako produkt certifikované konzumní brambory B1 nesmí být
deklarovány konzumní brambory, u kterých nebyla doložena certifikovaná
sadba a které nebyly pěstovány na DPB, které nebyly certifikační nebo
dozorovou inspekcí ověřeny

Dozorová inspekce B2

kategorie produktu B2/1 – B2/3
Zabalené nebo jinak upravené konzumní brambory v režimu kvality
Q CZ

 zpracovatel certifikovaných konzumních brambor B1 doloží laboratorní
rozbory z prvního návozu od každého dodavatele za období mezi
certifikační a dozorovými inspekcemi na stanovení:
- reziduí přípravků na ochranu rostlin (multireziduální rozbor)
- obsahu kadmia a olova
 k prokázání parametru „Nákup produkce v režimu jakosti B1“ zpracovatel
v rámci zavedeného systému evidence doloží, že nakoupené konzumní
brambory pochází od pěstitelů, kteří získali certifikaci B1 v režimu kvality
Q CZ (faktury + certifikát Q CZ) nebo doloží vlastní certifikát

Dozorová inspekce B2

kategorie produktu B2/1 – B2/3
Na co si dát pozor, kde se může chybovat
 jako nákup certifikovaných konzumních brambor B1 nesmí být
deklarovány konzumní brambory, které neprošly procesem
certifikace a které nebyly pěstovány na DPB, které nebyly
certifikační nebo dozorovou inspekcí ověřeny

 oddělené skladování a označování jednotlivých partií konzumních
brambor certifikovaných B1 a ostatních necertifikovaných (sadba,
škrob, konzum mimo Q CZ apod.)

Dozorová inspekce B2

kategorie produktu B2/1 – B2/3
Doporučení
 ke splnění parametru „Dohledatelnost produktu Q CZ“ mít na
dozorovou inspekci připraveny doklady k prokázání – kdy, kolik,
kam (faktury, pokladní deník apod.), produkce B2 musí
množstevně odpovídat nákupu nebo vlastní produkci B1. Držitel
platného
certifikátu
Global
G.A.P.
nemusí
dokazovat
„Dohledatelnost produktu Q CZ“.
multireziduální rozbor na stanovení reziduí přípravků na ochranu
rostlin je vzhledem k pracnosti a omezenému okruhu laboratoří
zpracováván s velkou časovou prodlevou – včasný odběr vzorku
brambor

Dozorová inspekce B3
Smažené a předsmažené výrobky obsahující
pouze brambory v režimu kvality Q CZ
 zpracovatel certifikovaných konzumních brambor B1
doloží laboratorní rozbory z prvních návozů od všech
dodavatelů za období mezi certifikační a dozorovými
inspekcemi na stanovení:
- reziduí přípravků na ochranu rostlin (multireziduální
rozbor)
- obsahu kadmia a olova

Dozorová inspekce B3
Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze
brambory v režimu kvality Q CZ
zpracovatel doloží rozborem z vlastní laboratoře stanovení:
- obsahu redukujících cukrů (z každých zpracovaných 300 t)
- obsahu akrylamidu ve výrobku (z každých zpracovaných 300 t
z vlastní laboratoře a z každých 3000 t z akreditované laboratoře)
 k prokázání parametru „Nákup produkce v režimu jakosti B1“
zpracovatel v rámci zavedeného systému evidence doloží, že
nakoupené, upravené a zabalené brambory pochází od pěstitelů, kteří
získali certifikaci B1 nebo B2 v režimu kvality Q CZ

Dozorová inspekce B3
Na co si dát pozor, kde se může chybovat
 jako nákup certifikovaných konzumních brambor B1 nebo B2 nesmí
být deklarovány konzumní brambory, které neprošly procesem
certifikace a které nebyly pěstovány na DPB, které nebyly certifikační
nebo dozorovou inspekcí ověřeny
 dodržet stanovené frekvence laboratorních rozborů na stanovení
redukujících cukrů
 dodržet stanovené frekvence laboratorních rozborů na stanovení
akrylamidu ve výrobku
 od každého dodavatele certifikovaných B1 nebo B2 mít před
zpracováním negativní rozbory na stanovení reziduí přípravků na
ochranu rostlin, kadmia a olova

Kontakty a bližší informace
Certifikační orgán
Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ
Chmelařské náměstí 1612
438 01 Žatec
Tel.: +420 415 778 119
www.ukzuz.cz, odkaz Certifikace produktů
qcz@ukzuz.cz
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