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C-C CROSS COMPLIANCE
Kontrola podmíněnosti byla v ČR spuštěna od
1.1.2009
 Systém požadavků na hospodaření v
zemědělském provozu
 Procesní postupy upravuje z.č.255/2012 Sb. o
kontrole
 Národní právní předpisy NV č. 48/2017 Sb. novela NV se v současné době připravuje k
projednání vládou


DOZOROVÉ ORGANIZACE
SZIF - DZES 2, 4, 5, 6, 7
 ČIŽP - PPH 2, 3
 ÚKZÚZ – PPH 1, 10, DZES 1, 3 (s SVS PPH 4,9)
 ČPI - PPH 6, 7, 8
 SVS - PPH 4, 9, 5, 11, 12, 13
 SZPI - PPH 4


ZMĚNY OD ROKU 2017
DZES 4 – mění se průměrná sklonitost na 4 st. a
nové možnosti opatření
 PPH 7/5 a 8/4 – 7 denní lhůta pro hlášení pohybů
o narození, označení, úhynu a přemístění do ÚE
 Nové znění PPH 10/1- uvádění POR na trh
 Upraveny hodnotící tabulky a nový systém
vyhodnocení
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DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY
- VODA
DZES 1


Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem
povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na
ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních
útvarů tím, že
a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás
nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012
Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry.
b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí
převyšující 7° ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové
čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle
uvolnitelným dusíkem.
c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou
ochrannou vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany
vodních organismů.

 DZES


2

Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního
zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží
pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s
vodním zákonem.



DZES 3

Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při
zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské
unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých
podpor dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a
podzemních vod a životního prostředí tím, že
a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu
povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního
prostředí.
b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
podzemních bez platného povolení.
c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku,
popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo
srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav
skladovacích zařízení závadných látek splňoval
kvalitativní požadavky vodního zákona.


d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou
nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení
zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování
ropných látek.
e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek
vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

PŮDA A ZÁSOBY UHLÍKU




-

DZES 4
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°,
zajistí po sklizni plodiny:
založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z
těchto opatření:
ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu
následné jarní plodiny,
podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení
porostu následné jarní plodiny,
ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní
plodiny, nebo
osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování
souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října.
Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu
provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu
drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění
podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například
slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka.

LPIS - ZDROJ INFORMACÍ

EROZE






DZES 5
Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci
půdy jako půda
a) SEO vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně
nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob
setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních
obilnin a řepky olejné na takto označené ploše
budou zakládány s využitím půdoochranných
technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být
dodržena podmínka půdoochranných technologií při
zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s
podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí,
b) MEO vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny
kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok
budou zakládány pouze s využitím půdoochranných
technologií.

PLNĚNÍ PODMÍNEK STANDARDU NA PŮDÁCH SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH (SEO)

Obecné půdoochranné technologie pro SEO – při zakládání
porostů ostatních obilnin a řepky olejné na SEO plochách
pomocí obecné půdoochranné technologie platí podmínka
dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy rostlinnými
zbytky do doby vzcházení porostu. Přičemž po 1. červenci musí
být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů ostatních
obilnin a řepky olejné na SEO plochách byla obecná
půdoochranná technologie použita.
Podsev – při zakládání porostů ostatních obilnin na SEO
plochách nemusí být dodržena podmínka půdoochranných
technologií v případě, že budou pěstovány s podsevem
jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí setým
nejpozději společně s hlavní plodinou.

PLNĚNÍ PODMÍNEK STANDARDU NA PŮDÁCH MÍRNĚ EROZNĚ
OHROŽENÝCH (MEO):




Obecné půdoochranné technologie pro MEO – při zakládání porostů
erozně nebezpečných plodin na MEO plochách pomocí obecné
půdoochranné technologie platí podmínka dodržení minimálně 20 %
pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky. Přičemž do 30. června musí být
zachována ještě minimální 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po
1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů
erozně nebezpečných plodin na MEO plochách byla obecná půdoochranná
technologie použita.
Specifické půdoochranné technologie pro MEO:











- přerušovací pásy (P)
- zasakovací pásy (Z)
- osetí souvratí (S)
- setí/sázení po vrstevnici (V)
- odkameňování (K)
- podrývání u cukrové řepy (R
- pěstování luskoobilných směsí (LOS)
- důlkování (D) a hrázkování (H)
- pásové zpracování půdy (strip-till – ST)
- pěstování kukuřice s šířkou řádku do 45 cm bezorebným způsobem (PK).





DZES 6
Žadatel
a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské
kultury orná půda bylinné zbytky.

Žadatel
 b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních
bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda,
vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané
žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v
evidenci půdy, zajistí každoročně
I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých
organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar,
nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální
dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením
ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy,
není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka,
nebo
 II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající
části, alespoň v období od 1. června do 15. července
příslušného kalendářního roku porostem dusík vázajících
plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel,
komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob,
vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí
noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše
uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí
plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že
zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.


KRAJINA, MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ
PÉČE









DZES 7
Žadatel
a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a)
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., a druh zemědělské kultury rybník
podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., v případě krajinného
prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za
jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu
rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací,
uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny
b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu,
pokud nebyl k řezu udělen souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody a krajiny.
c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin
netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného
kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny
tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého
tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného
kalendářního roku.

POVINNÉ POŽADAVKY NA
HOSPODAŘENÍ (PPH)









Definovány pro oblasti:
Oblast ochrany životního prostředí - cílem je chránit
životní prostředí a jeho složky, zejména volně žijící ptáky,
ostatní volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a
přírodní stanoviště, půdu a vodu.
Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin cílem požadavků je zajištění potravinové bezpečnosti,
plnění řádné identifikace a evidence zvířat, opatření pro
prevenci a tlumení nákaz zvířat a zacházenís přípravky na
ochranu rostlin. ,
Oblast dobrých životních podmínek zvířat - povinné
požadavky jsou zaměřené na udržování základních
podmínek života a zdraví zvířat a jejich ochranu.
Od roku 2017 je kontrolováno 97 požadavků ve 13
skupinách.

VODA - OCHRANA VOD PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
DUSIČNANY ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ

PPH1










1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
2. Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k
nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?
3. Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických,
organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?
4. Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu
jejich uskladnění?
5. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory,
řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°,
jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru
povrchových vod?
6. Jsou v blízkosti útvaru povrchových vod udržovány ochranné pásy v šířce
nejméně 3 m od břehové čáry?
7. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých
látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?
8. Splňují skladovací prostory pro statková hnojiva kvalitativní požadavky z
hlediska ochrany vod?

BIOLOGICKÁ ROZMANITOST







PPH 2 Ochrana volně žijících ptáků
1. Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k
nedovolenému škodlivému zásahu do významného
krajinného prvku vodní tok a údolní niva?
2. Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k
poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v
rozporu se zákonem?
3. Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k
závažnému rušení (zejména během rozmnožování a
odchovu mláďat) nebo jinému škodlivému zásahu do jejich
přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo zničení
vývojových stadií) vybraných druhů ptáků nebo
poškozování obývaných stanovišť s negativním dopadem na
populaci těchto druhů, zejména při hospodaření na
plochách určených k jejich rozmnožování?

PPH 3 Ochrana přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 1. Nedošlo v souvislosti se zemědělským
hospodařením k poškození předmětu ochrany
evropsky významné lokality?


BEZPEČNOST POTRAVIN
 PPH

4 Zásady a požadavky
potravinového práva









1. Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a
reziduí pesticidů?
2. Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního
kažení nebo plísně viditelné pouhým okem?
3. Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými
látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?
4. Je provozovatel potravinářského podniku schopen
identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených
k přimísení do potravin?
5. Je provozovatel potravinářského podniku schopen
identifikovat každého odběratele svých produktů?
6. Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu,
které zajišťuje jeho sledovatelnost?











7. Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl
o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo
surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své
odběratele a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení
nebezpečné potraviny z trhu?
8. Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou
registrovány?
9. Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek,
odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek,
medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby
bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno
kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo
určeno, a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v
případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení
škůdců
10. Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho
spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti
použitého krmiva?
11. Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na
ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky
modifikovaného osiva a jsou zohledňovány výsledky analýz
vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?









12. Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu
produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky
skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?
13. Nebyla na jatka dodána zvířata, u kterých nebyla
dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých
přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/ES, nebo
v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený
maximální reziduální limit nebo byly do oběhu uvedeny
produkty pocházející z těchto zvířat?
14. Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské
veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství
pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně
prostého brucelózy skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí
a koz?
15. Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské
veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství
pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně
prostého tuberkulózy skotu?







16. Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat,
která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro
dodávku mléka?
17. Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno
tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo
snížení jeho jakosti?
18. Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich
zdravotní nezávadnost nebo jakost?

BEZPEČNOST POTRAVIN
 PPH

5: Zákaz používání některých látek s
hormonálním a tyreostatickým účinkem a
beta-sympatomimetik v chovech zvířat

1. Je dodržován zákaz podávat zvířatům chovaným k
potravinářským účelům zakázané látky?
 2. Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny
zakázané látky nebo přípravky?
 3. Jsou v souladu s právními předpisy dodržovány
ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem s obsahem
zakázaných látek?
 4. Jsou v souladu s právními předpisy dodržována
omezení v souvislosti s použitím zakázaných látek?


IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT
PPH 6: Identifikace a evidování prasat
 1. Je hospodářství s chovem prasat
zaregistrované v ústřední evidenci?
 2. Je založen a veden registr prasat v
hospodářství?
 3. Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna
pouze zvířata, která chovatel označil?


 PPH

7: Identifikace a evidování
skotu










1. Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna
pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?
2. Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na
která byly vydány průvodní listy skotu pověřenou
osobou?
3. Je založen a veden stájový registr?
4. Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v
ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?
5. Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem
pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a
hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění
zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne,
kdy k události došlo?



PPH 8: Identifikace a evidování ovcí a koz

1. Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna
pouze zvířata, která chovatel označil a
identifikoval?
 2. Je založen a veden stájový registr?
 3 Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata
evidována v ústřední evidenci kontrolovaného
hospodářství?
 4. Je hlášení o narození zvířat zasláno
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne
označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě,
utracení, přemístění a hlášení o přemístění na
dočasné hospodářství zasláno chovatelem
pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události
došlo?


NÁKAZY ZVÍŘAT










PPH 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a
eradikaci některých přenosných
spongiformních encefalopatií (TSE)
1. Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat
živočišnými bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny?
2. Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování
živočišných bílkovin a krmiv obsahujících tyto bílkoviny?
3. Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt přenosné
spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE“), a to neprodleně při
závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?
4. Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce
TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy
výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené
příslušnou krajskou veterinární správou?
5. Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která
měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?













6. Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE
ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo
odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?
7. Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se
měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?
8. Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla
identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna
v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?
9. Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty
živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na
kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo provedeno
jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?
10. Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty
vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena
příslušným veterinárním osvědčením?
11. Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich
embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN










PPH 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na
trh
1. Byly při aplikaci přípravku na ochranu rostlin se stejnou
účinnou látkou dodržovány požadavky na ochranu
podzemní vody?
2. Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti
škodlivému organismu v souladu s údaji o použití?
3. Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které
nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?
4. Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin
postupováno v souladu s požadavky na ochranu vod a bylo
dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin
v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo
vodárenských nádrží?

5. Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin
postupováno v souladu s požadavky na ochranu
včel a suchozemských obratlovců?
 6. Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k
zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se
prováděla aplikace?
 7. Bylo při aplikaci přípravku postupováno v
souladu s požadavky na ochranu vodních
organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od
povrchové vody?


DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT
PPH 11: Minimální požadavky pro ochranu
telat
 1. Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň
dvakrát denně, telata chovaná venku alespoň
jednou denně a jsou telata s příznaky onemocnění
nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě
potřeby umístěna do izolace?
 2. Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou
skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1
hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?


3. Odpovídají rozměry individuálního kotce pro
telata stanoveným požadavkům a kotce mají
stěny s otvory, které umožňují vizuální a
hmatový kontakt mezi telaty?
 4. Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou
držena v individuálním kotci a vyměřený prostor
pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá
stanoveným požadavkům?
 5. Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké),
vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor
pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným
odtokem a je u telat mladších dvou týdnů použita
vhodná podestýlka?


6. Dostávají telata po narození co nejdříve
mlezivo, nejpozději však do 6 hodin?
 7. Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené
množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát
denně a všechna telata ve skupině mají přístup
ke krmivu?
 8. Mají telata starší 2 týdnů přístup k
dostatečnému množství napájecí vody, případně
jiných nápojů?


DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT
PPH 12: Minimální požadavky pro ochranu
prasat
 1. Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná
nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných
kotcích, kde se mohou snadno otočit?,
 2. Odpovídá využitelná volná podlahová plocha
pro každou skupinu prasat a roštové podlahy
stanoveným požadavkům?
 3. Je prasatům zajištěn trvalý přístup k
dostatečnému množství materiálu, který jim
umožňuje etologické aktivity?


4. Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně
krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a
mají zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné
množství vlákniny?
 5. Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo
prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?
 6. Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4
týdny po zapuštění až do doby 1 týden před
porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je
skupina chována, odpovídá stanoveným
požadavkům?


7. Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina
hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným
požadavkům?
 8. Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby
se předešlo poranění prasat?
 9. Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně
pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem tak,
aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a
vidět na ostatní prasata?
 10. Jsou všechny zákroky a postupy prováděné
pro jiné než terapeutické a diagnostické účely
nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu
se stanovenými požadavky?


DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT
 PPH

13: Požadavky na ochranu
zvířat chovaných pro hospodářské
účely








1. Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých
zaměstnanců k péči o zvířata?
2. Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech
nejméně jedenkrát denně a jsou zvířata s příznaky
onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě
potřeby umístěna do izolace?
3. Vede a uchovává chovatel záznamy o lékařských
ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat a nejsou zvířatům
podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s
právními předpisy a pravidly pro jejich používání?
4. Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich
druh způsobem, který by vedl k poškození zdraví zvířat
nebo ke zbytečnému utrpení?








5. Nepoužívají se takové způsoby přirozené nebo
umělé plemenitby, které mohou zvířeti způsobit
utrpení nebo poškození zdraví a nejsou prováděny
úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy?
6. Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně
telat, dodržení mikroklimatických podmínek?
7. Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé
osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla držena
trvale ve tmě nebo ponechána bez náležité doby
odpočinku od umělého osvětlení a v případě, že je
přirozené světlo nedostatečné pro uspokojení
fyziologických a etologických potřeb, je zajištěno
náležité umělé osvětlení?
8. Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat,
snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré
okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit
a je v prostorech, kde jsou chována telata, zajištěno
dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva?









9. Je poskytována hospodářským zvířatům, která
nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana před
nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory
a dalšími riziky ohrožujícími jejich zdraví?
10. Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá
dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro
zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i
větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno
odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a
dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění
závady?
11. Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících
jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství
nezávadné potravy a napájecí vody?
12. Jsou napájecí a krmné systémy pro zvířata, včetně
telat, konstruována a umístěna tak, aby bylo
minimalizováno znečištění vody a krmiv a byly
vyloučeny nepříznivé účinky zápolení o krmivo a vodu
mezi zvířaty?

KONTROLA A HODNOCENÍ PORUŠENÍ

TABULKA HODNOCENÍ PODLE KRITÉRIÍ
Trvalost
Rozsah

malý

střední

velký

Závažnost

neodstranitelná

odstranitelná

malá

1

1

střední

3

1

velká

3

3

malá

3

1

střední

3

3

velká

5

3

malá

3

3

střední

5

3

velká

5

5
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HODNOCENÍ PORUŠENÍ










Rozsah – určuje se zejména s přihlédnutím k šíři porušení
resp. míry, které se porušení požadavku dotklo. Hodnotí se
ve třech stupních jako malý, střední nebo velký.
Závažnost – hodnotí se, jak významné – závažné jsou
důsledky daného porušení s ohledem na cíle
kontrolovaného požadavku, aktu (nařízení nebo směrnice)
či standardu, a to opět ve stupních malá, střední a velká
závažnost.
Trvalost – hodnotí se, zda porušení požadavku nebo jeho
následky je možné prostřednictvím nápravných opatření
odstranit nebo ukončit, nebo zda má porušení trvalý
charakter.
Opakování – hodnotí se, zda došlo k porušení stejného
požadavku více než jednou v průběhu tří po sobě jdoucích
let. Jako opakované lze hodnotit takové porušení, o kterém
byl žadatel již informován, a měl možnost zajistit nápravu
Zmaření kontroly – neposkytnutí součinnosti ke kontrole

ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZA ROK PODÁNÍ ŽÁDOSTI 2016






v roce 2016 bylo provedeno v rámci povinné minimální
míry kontrol podmíněnosti – 3 571 kontrol

z těchto kontrol bylo – 215 kontrol se zjištěným
porušením požadavků CC
(údaj nezahrnuje zjištění z mimořádných kontrol)
to představuje 6 % kontrol CC s porušením
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NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ 2016
Požadavky

Počet kontrol
celkem

Počet kontrol
bez porušení

Počet kontrol % kontrol
s porušením s porušením

PPH 7

Evidence a označování
skotu

243

131

108

44,44 %

PPH 8

Evidence a označování
ovcí a koz

217

149

63

29,03 %

DZES 5 Eroze

313

298

15

4,79 %

Ochrana zvířat
PPH 13 chovaných pro
hospodářské účely

193

185

8

4,14 %

329

321

8

2,43 %

PPH 10

Uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh
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NEJČASTĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ
PPH 7 evidence a označování skotu
• nedodržení termínu pro podání hlášení do ústřední
evidence !!!! Připomínáme, že od 1.1.2017 je lhůta
upravena na 7 dnů
• chyby evidence zvířat v ústřední evidenci
• chybějící průvodní listy skotu

DZES 5 – protierozní opatření
• žádná PT na MEO
• pěstování širokořádkových plodin na SEO
• pěstování obilnin bez podsevu na SEO
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KONTROLY NA MÍSTĚ


Publikace SZIF









Typy kontrol
Osoby při KNM
Oznámení kontroly
Průběh kontroly
Co je kontrolováno dle opatření
Ukončení kontroly
Práva a povinnosti inspektorů a žadatelů

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
OSTRAVSKO

Děkuji za Vaši pozornost…

Další plánované semináře:
Eroze půdy – protierozní kalkulačka
Portál farmáře

