
ABCERT – Katalog sankcí

pro kontrolní oblasti A, B, C, D, H a E podle Nařízení (ES)  834/2007 a  jeho prováděcích pokynů 
(jmenovitě navazujících na NR).

1. Oblast účinnosti

S výhradou zákonné úpravy slouží následující katalog sankcí k tomu, aby v souladu s Nařízením (ES) 
834/2007 nabádal výrobní, zpracovatelské a importující podniky k plnění tohoto NR.

Kromě sankcí daných NR, pověřená kontrolní organizace rovněž sděluje MZe nedostatky dle § 30 
odst. 3 zákona č. 242/2000 Sb.

Uvedené sankce mohou být uděleny buď jednotlivě nebo kombinovaně. Pořadí uvedených sankcí 
přitom není důležité. Sankce podle Nařízení (ES) 834/2007 článek 30 lze ustanovit podle právní 
kompetence v jednotlivých zemích buď kontrolní organizací nebo příslušným kontrolním úřadem.

Při výskytu nesrovnalostí a porušení předpisů, které byly zjištěny kontrolní organizací, informuje 
kontrolní organizace podle nařízení Rady (ES) 834/2007 příslušný kontrolní úřad.

2. Sankce

2.1 Drobné odchylky 

V případě odchylek drobného rozsahu vůči nařízení Rady (ES) 834/2007 a jeho přílohám a 
prováděcím pokynům (drobné odchylky) lze uplatnit vůči podniku následující sankce:
1. písemné upozornění, 
2. zesílení povinnosti vést záznamy a ohlašovací povinnosti.

K nim patří například:

 dchylky vůči nařízení Rady (ES) 834/2007 a nebo vůči jeho prováděcím pokynům, pokud se 
neřadí ke středně těžkým nebo závažným odchylkám. To platí zvláště v případě, kdy objem 
obchodu byl malý a bylo možné prověření v souladu s výše jmenovaným nařízením.

2.2 Středně těžké odchylky

V případě odchylek středního rozsahu vůči nařízení Rady (ES) 834/2007 a jeho přílohám a 
prováděcím pokynům (středně těžké odchylky) lze uplatnit vůči podniku následující sankce:
1. zesílení povinnosti vést záznamy a ohlašovací povinnosti,
2. následná placená kontrola,
3. odběr vzorků a jejich analýza v případě pochybností,
4. napomenutí.

K nim patří například:

 Porušení povinnosti vést záznamy a účetnictví, pro které vůbec není umožněna kontrola podle 
nařízení Rady (ES) 834/2007 a jeho příloh a prováděcích pokynů, nebo je její umožnění ztíženo, 
např. z důvodu odchylek v dokumentaci vstupních provozních prostředků, popř. surovin,  
v dokumentaci výstupu zboží, popř. v recepturách zpracovávaných produktů,
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 nevhodné skladování, oddělení dávek a transport ekologických produktů, které by mohlo vést 
k záměně, a tím i ke smísení ekologických produktů s neekologickými přísadami/ látkami.

2.3. Závažné odchylky

V případě odchylek závažného rozsahu vůči nařízení Rady (ES) 834/2007 nebo jeho prováděcím 
pokynům (závažné odchylky), popř. v případě zjištění nesrovnalostí ohledně Hlavy III a IV nařízení 
Rady (ES) 834/2007 lze uplatnit vůči podniku následující sankce:

1. zesílení povinnosti vést záznamy a ohlašovací povinnosti,
2. následná placená kontrola,
3. napomenutí,
4. odběr vzorků a jejich analýza v případě pochybností,
5. zákaz uvedení na trh celé partie, které se nesrovnalosti týkají, nebo zákaz produkce podle článku 

30, odst. 1.

K nim patří například:

 Odepření vstupu do podniku kontrolorovi  nebo zástupci příslušného kontrolního úřadu a/ nebo 
odepření předložení podkladů potřebných pro kontrolu, jakož i odepření odběru vzorků nebo  jiné 
nedbání předepsaných povinností poskytovat informace a součinnost,

 odchylky vzhledem k předepsanému označování stanovenému v Nařízení (ES)  834/2007 a jeho 
přílohám a prováděcím pokynům,

 nepovolené používání osiv nebo rozmnožovacího materiálu, které byly ošetřeny prostředky, které 
jsou dle NR  889/2009, Přílohy II nepřípustné,

 aplikace nepovolených hnojiv, prostředků pro zlepšení půdy, detergentů, prostředků na ochranu 
rostlin nebo krmiv (nařízení Komise(ES),  Příloha I až IV),

 použití přídavných látek, technických pomocných látek a konvenčních přísad při zpracování 
produktů, které jsou jiné než látky uvedené, popř. povolené v souladu s Nařízením (ES) 889/2009 
s jeho přílohami a prováděcími pokyny,

 použití ionizovaného záření k zajištění trvanlivosti, popř. použití přísad, které byly tímto způsobem 
ošetřeny,

 import bez platného dovozního zmocnění,

 s podnikem bylo vedeno v posledních 2 letech správní řízení MZe a byla při něm udělena sankce.

 Použití GMO

 Je překračován limit 170kg N/ha a zemědělské půdy

 Závažná porušení pohody zvířat (např. zvířata nejsou pouštěna do výběhu nebo není o tom 
vedena evidence, vysoká úmrtnost, špatný zdravotní stav, vazné ustájení či jinak významně 
nevyhovující podmínky ustájení,

 Nenahlášení důležitých změn v popisu podniku a praktických opatření k dodržování pravidel EZ

 Chybějíc nebo nedostatečně vedené evidence, které prokazují rovnováhu mezi vstupy a výstupy, 
jednoznačně identifikující postupy a činnosti včetně oddělení produktů z EZ/KONV/PO nebo zda 
evidovaný stav zvířat odpovídá skutečnosti.
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 jiné odchylky vůči Nařízení (ES)  a nebo vůči jeho prováděcím pokynům, pokud se neřadí 
k drobným nebo středně těžkým odchylkám.

3. Odstupňování

V případě opakování drobné odchylky může být opakovaná odchylka odstupňována jako středně 
těžká. V případě opakování středně těžké odchylky může být opakovaná odchylka odstupňována jako 
závažná. 

Při zařazování odchylky mezi středně těžké nebo závažné je třeba vzít ohled především na závažnost 
přestupku a na objem obchodu.
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