
Změny v sytému kontrol podmíněnosti –
Cross Compliance



Kontroly CC v gesci ÚKZÚZ:

• PPH 1 - ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zem. zdrojů, tzv.  
nitrátová směrnice

• PPH 4 – zásady a požadavky potravinového práva

• PPH 9  - prevence, tlumení a eradikace některých přenosných 
spongiformních encefalopatií -TSE

• PPH 10 - používání POR

• DZES 1  - dodržování ochranných pásů podél vodních útvarů

• DZES 3 - zacházení se závadnými látkami při ochraně podzemních vod



Požadavky CC kontrolované při kontrole PPH 1

• období zákazu hnojení DHL

• limity stanovené v NV č. 262/2012 Sb. při hojení jednotlivých plodin

• limit 170 kg N/ha/rok v použitých org., organomin. a stat. hnojivech

• kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva

• zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin na pozemcích se sklonitostí 
převyšující 7° ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod

• ochranné pásy v šířce 3 m od břehové čáry povrchových vod

• zákaz používání DHL na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo 
pokrytou sněhem

• kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod u skladovacích prostorů pro 
statková hnojiva



Požadavky CC kontrolované při kontrole PPH 4

• odběr krmiv jen z registrovaných provozů

• oddělené skladování krmiv od chemických látek, odpadů a dalších 
nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a 
jiných krmiv tak, aby bylo i při jejich distribuci a manipulaci zabráněno 
kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno 

• udržování skladů krmiv čisté a suché a v případě potřeby použití vhodných 
opatření k hubení škůdců

• vedení záznamů o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl 
zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva

• vedení záznamů o každém použití POR, biocidních produktů, GMO osiva 

• zohledňování výsledků analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost 
krmiva



Požadavky CC kontrolované při kontrole PPH 9

• dodržování zákazu krmení hospodářských zvířat živočišnými 
bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny

• dodržování podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a 
krmiv obsahujících tyto bílkoviny



Požadavky CC kontrolované při kontrole PPH 10

• použití POR k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu 
s údaji o použití

• použití POR v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku

• při aplikaci POR postup v souladu s požadavky na ochranu vod 

• dodržení omezení pro použití POR v pásmu ochrany zdrojů podzemních 
vod nebo vodárenských nádrží

• aplikace POR v souladu s požadavky na ochranu včel a suchozemských 
obratlovců

• aplikace POR tak, aby nedošlo k zasažení rostlin mimo pozemek na němž 
se prováděla aplikace

• aplikace POR v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z 
hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody



Požadavky CC kontrolované při kontrole DZES 1

• udržování ochranných nehnojených pásů v šířce 3 m od břehové čáry 
útvarů povrchových vod

• udržování ochranných pásů v šířce 25 m od břehové čáry, v nichž 
nebudou použita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem v blízkosti 
povrchových vod u DPB s průměrnou sklonitostí převyšující 7°

• udržování ochranné vzdálenosti od břehové čáry povrchových útvarů při 
aplikaci POR za účelem ochrany vodních organismů



Požadavky CC kontrolované při kontrole DZES 3

• zda při manipulaci se závadnými látkami nedošlo k jejich vniknutí do 
povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení blízkého okolí a životního 
prostředí

• vypouštění odpadních vod jen s platným povolením

• skladování závadných látek tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň je 

• zajištění technického stav u skladovacích zařízení závadných látek tak, aby 
splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona

• provádění zkoušek těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných 
látek nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem 
stanovena lhůta kratší

• vybudování a provozování odpovídajícího kontrolního systému pro zajišťování 
úniku skladovaných ropných látek



VÝSLEDKY ÚŘEDNÍCH KONTROL CC (ÚKZÚZ) - 2016

2016 Plánované Celkem
(řádné, mimořádné, následné)

Porušení 
(CC+NK)

Nápravné
opatření

PPH 1 169 187 16 (8,5%) 14

PPH 4 308 309 1 (0,3%) 0

PPH 9 203 203 0 (0%) 0

PPH 10 343 449 38 (8,4%) x

DZES 1 311 320 1 (0,3%) 0

DZES 3 311 406 73 (17,9%) 70

CELKEM CC 1 645 1 874 129 (6,8%) 84



Změny v sytému hodnocení zjištěných 
porušení u kontrol podmíněnosti –

Cross Compliance



Na základě závěrů z auditní mise XC/2016/005/CZ (květen až
červen 2016) týkající se režimu podmíněnosti za roky 2014 a výše
vzniklo doporučení na provedení nápravných opatření tak, aby
režim podmíněnosti v ČR byl prováděn v souladu s pravidly EU.

Závěry mise:

• hodnocení v případě nedodržení požadavků CC je příliš
mírné

• hodnotící a sankční systém neposuzuje dopad závažnosti,
rozsahu a trvalosti řádným a vyváženým způsobem

• případy nedodržení v důsledku nedbalosti zemědělce vedou
ke snížení ve výši 1 % namísto 3 %, sankce ve výši 5 % jsou
velmi vzácné



Hodnotící systém používaný v ČR roce 2014 a 2015





Uplatněná snížení za rok 2014



PŘÍKLAD VYHODNOCOVÁNÍ KONTROL CC – DO ROKU 2017

Př.: porušení ve ZO: PPH 1/7 (Hnojení na sníh)

Vyhodnocení = 23 b./212 b. (celkem za PPH 1)*100 = 10,8% → 1% snížení

malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč.

6
nedodržení na 

ploše do 5 ha 7
nedodržení na ploše 

od 5 - 10 ha 8
nedodržení na 

ploše nad 10 ha 6
použití do 20 kg 

N/ha
7

použití 20 - 40 kg 

N/ha
8

použití nad 40 kg 

N/ha
X 10 26 23

Porušené 

body
Rozsah Závažnost Trvalost

Ztráta bodů z maxim. možného 

porušení

Celková míra porušení u 

kontrolované směrnice

do 10 % včetně zanedbatelné

vyšší než 10 % do 40 % včetně malé 

vyšší než 40 % do 80 % včetně střední

nad 80 % velké

Celková míra porušení u 

kontrolovaného aktu
% snížení 

zanedbatelné 0%

malé 1%

střední 3%

velké 5%



Požadavky na úpravu hodnocení:

• každý požadavek by měl být hodnocen zvlášť podle 
kritérií rozsahu, závažnosti, trvalosti

• v případě zjištění porušení by měla sankce 
zpravidla představovat 3% snížení

• hodnotící tabulka by měla umožnit ukládání sankce 
ve všech výších, tj. 1, 3 a 5 %

• nepoužívat bodové vyjádření ani souhrnnou míru 
porušení za směrnici



Od 1. 3. 2017

• nově upraveno NV č. 48/2017 SB., o stanovení požadavků podle 

aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro 
poskytování některých zemědělských podpor

• zcela nahrazuje NV č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků 

porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

• porušení požadavku hodnoceno dle kritérií uvedených v příloze č. 3 
(podle aktů ) a příloze č. 4 (podle standardů)

• Seznam kontrolovaných požadavků dle aktů (PPH) je uveden v příloze 
č. 1, dle standardů (DZES) je uveden v příloze č. 2



Porušení hodnoceno jako , nebo dle 
následující tabulky



Sankce:
• Systém včasného varování – porušení malého rozsahu, malé závažnosti, 

odstranitelné trvalosti. Pouze  pokud je následnou kontrolou zjištěno splnění 

uloženého nápravného opatření a jedná se o první porušení daného požadavku –

sankce 0 %

• Snížení dotace při porušení z nedbalosti:

• Malé porušení - 1 %

• Střední porušení - 3 %

• Velké porušení - 5 %

• Snížení dotace při úmyslném porušení:

• Malé porušení - 15 %

• Střední porušení - 20 %

• Velké porušení - 60 %

• Velké porušení, velký rozsah, velká závažnost + neodstranitelné (trvalost 
ano) – sankce 100 % + dotace neposkytnuta ani v roce následujícím



PŘÍKLAD VYHODNOCOVÁNÍ KONTROL CC – OD ROKU 2017

Př.: porušení ve ZO: PPH 1/7 (Hnojení na sníh)

Vyhodnocení = kombinace malý rozsah/střední závažnost/trvalé porušení = 
3% snížení

malý střední velký malá střední velká N A

X ano

Rozsah Závažnost Trvalost

Nedodrže
ní zákazu 
na ploše 
do 5 ha 
včetně

Nedodržení 
zákazu na 
ploše od 5 do
10 ha

Nedodržení 
zákazu na 
ploše větší 
než10 ha

Použití 
hnojivých 
látek do 
20 kg 
N/ha 
včetně

Použití 
hnojivých 
látek od 20 
do 40 kg 
N/ha 

Použití 
hnojivých 
látek nad o 
více  než 
40 kg N/ha



Děkuji za pozornost.

Ing. Josef Svoboda, PhD.

ÚKZÚZ, Odbor kontroly zemědělských vstupů

Hroznová 2, 656 06  Brno

Tel:543548309


