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1. Príslušné orgány zabezpečia, aby sa s prihliadnutím na odsek 3 informácie získané pri 
vykonávaní ich povinností v rámci úradných kontrol a iných úradných činností 
nezverejňovali tretím stranám, ak sa pre povahu týchto informácií podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie na ne vzťahuje služobné tajomstvo. 

- zachovanie dôvernosti pri kontrolách

3. - detaily nezverejňovaných informácií, ktorých zverejnenie by narušilo:

a) účel inšpekcií, vyšetrovaní alebo auditov;

b) ochranu obchodných záujmov prevádzkovateľa alebo ktorejkoľvek inej fyzickej alebo 
právnickej osoby alebo

c) ochranu súdnych konaní a právneho poradenstva.

článok 8

Povinnosti príslušných orgánov týkajúce sa zachovania dôvernosti
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5. Povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti stanovené v tomto článku nebránia príslušným 
orgánom uverejňovať alebo inak sprístupňovať verejnosti informácie o výsledku úradných 
kontrol týkajúcich sa jednotlivých prevádzkovateľov, ... pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a) dotknutému prevádzkovateľovi bolo pred uverejnením alebo uvoľnením informácií 
umožnené podať pripomienky k informáciám, ktoré príslušný orgán zamýšľa uverejniť 
alebo inak sprístupniť verejnosti, pričom sa berie do úvahy naliehavosť situácie, a

b) informácie, ktoré sa uverejňujú alebo inak sprístupňujú verejnosti, zohľadňujú 
pripomienky vyjadrené dotknutým prevádzkovateľom alebo sa uverejňujú či uvoľňujú 
spoločne s takýmito pripomienkami. - pred zverejnením informácií musí byť 
prevádzkovateľ upozornený s možnosťou vyjadriť sa k zverejňovaným informáciám

článok 8

Povinnosti príslušných orgánov týkajúce sa zachovania dôvernosti
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1. Príslušné orgány vypracujú písomné záznamy z každej úradnej kontroly, ktorú vykonajú. 
Uvedené záznamy môžu byť v papierovej alebo v elektronickej forme.

2. Pokiaľ si účely súdnych vyšetrovaní alebo ochrana súdnych konaní nevyžadujú inak, 
prevádzkovateľom podliehajúcim úradnej kontrole sa na ich žiadosť poskytne kópia záznamov 
uvedených v odseku 1, s výnimkou prípadu, keď bol vydaný úradný certifikát alebo úradné 
potvrdenie. Príslušné orgány bezodkladne písomne informujú prevádzkovateľa o každom 
prípade nedodržiavania pravidiel, ktorý sa úradnými kontrolami zistil.

- poskytnutie kópie záznamov prevádzkovateľovi na jeho žiadosť + informovanie 
prevádzkovateľa o zisteniach

článok 13

Písomné záznamy o úradných kontrolách
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1. Ak to príslušné orgány požadujú, prevádzkovatelia, v miere nutnej na vykonanie úradných 
kontrol alebo iných úradných činností, poskytnú personálu príslušných orgánov prístup:

a) k vybaveniu, dopravným prostriedkom, do priestorov a na iné miesta pod ich kontrolou, 
ako aj do ich okolia;

b) k svojim automatizovaným systémom riadenia informácií;

c) k zvieratám a tovaru pod ich kontrolou;

d) k svojim dokumentom a k iným relevantným informáciám. - umožnenie kontroly a prístup 
k dokumentácii

2. Prevádzkovatelia počas úradných kontrol a iných úradných činností pomáhajú personálu 
príslušných orgánov a štátnych inšpekčných organizácií pre ekologickú poľnohospodársku 
výrobu pri plnení jeho úloh a spolupracujú s ním. - sprevádzanie pri kontrole

3. Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá vstupuje do Únie, popri plnení povinností 
stanovených v odsekoch 1 a 2 sprístupní bezodkladne v papierovej alebo v elektronickej forme 
všetky informácie týkajúce sa zvierat a tovaru. - sprístupnenie dokladov pri dovoze

článok 15

Povinnosti prevádzkovateľov
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1. Keď sa v tomto nariadení alebo v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 požaduje, aby 
prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov alebo samotné príslušné orgány 
vydali úradné potvrdenia, uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku.

2. Úradné potvrdenia:

a) musia byť pravé a presné;

b) sa vyhotovujú v jednom alebo vo viacerých z úradných jazykov Únie a v relevantných 
prípadoch v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia a

c) keď sa týkajú zásielky alebo šarže, umožňujú overenie spojenia medzi úradným potvrdením a 
touto zásielkou alebo šaržou. 

- týka sa to RP, podrobnosti sú uvedené v rastlinolekárskej legislatíve

článok 91

Úradné potvrdenia
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3. Personál vykonávajúci úradné kontroly ...

a) bol nestranný, nemal žiadny konflikt záujmov ... a

b) absolvoval primeranú odbornú prípravu.

4. Príslušné orgány vykonávajú pravidelné úradné kontroly na overenie toho:

a) či prevádzkovatelia vydávajúci potvrdenia dodržiavajú podmienky stanovené v pravidlách 
uvedených v článku 1 ods. 2 a

b) či sa potvrdenie vydáva na základe relevantných, správnych a overiteľných faktov a údajov.

– kontroly registrovaných subjektov + s oprávneniami na RP a sušiarne

článok 91

Úradné potvrdenia
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1. Príslušné orgány konajúce v súlade s touto kapitolou uprednostnia prijatie opatrení na odstránenie 
alebo zamedzenie šírenia rizika pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, dobré životné podmienky zvierat 
alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie. - uprednostnenie 
vhodných opatrení

2. Príslušné orgány uskutočnia v prípade podozrenia na nedodržiavanie pravidiel vyšetrovanie s cieľom 
potvrdiť alebo vyvrátiť toto podozrenie. - zisťovanie skutkového stavu

3. Opatrenia prijaté v súlade s odsekom 2 podľa potreby zahŕňajú: (zintenzívnenie cielených kontrol)

a) vykonávanie zintenzívnených úradných kontrol zvierat, tovaru a prevádzkovateľov počas 
primeraného obdobia;

b) úradné pozastavenie zvierat a tovaru a akýchkoľvek nepovolených látok alebo v náležitom prípade 
produktov.

článok 137

Všeobecné povinnosti príslušných orgánov, pokiaľ ide o opatrenia na 
presadzovanie práva
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1. Ak sa preukáže nedodržiavanie pravidiel, príslušné orgány prijmú: (všeobecné opatrenia pri 
nedodržaní pravidiel)

a) akékoľvek opatrenie potrebné na určenie pôvodu a rozsahu nedodržiavania pravidiel a na určenie 
zodpovednosti prevádzkovateľa a

b) vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý prevádzkovateľ napravil nedodržiavanie 
pravidiel a zabránil ďalšiemu výskytu takéhoto nedodržiavania pravidiel.

Príslušné orgány pri rozhodovaní o tom, ktoré opatrenia prijmú, zohľadnia povahu nedodržiavania 
pravidiel a minulé záznamy prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel.

2. Príslušné orgány konajúc v súlade s odsekom 1 tohto článku prijmú akékoľvek opatrenie, ktoré 
považujú za vhodné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, a to vrátane 
týchto opatrení, ale neobmedzujúc sa len na ne: - konkrétne opatrenia

c) nariadenie ošetrenia tovaru, zmeny etikiet alebo poskytnutia opravných informácií spotrebiteľom;

d) obmedzenie alebo zakázanie uvádzania na trh, premiestňovania, vstupu do Únie alebo vývozu zvierat 
a tovaru, a zakázanie ich návratu do členského štátu odoslania alebo nariadenie ich návratu do členského 
štátu odoslania;

článok 138

Opatrenia v prípade preukázaného nedodržiavania pravidiel
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2. (pokračovanie)

e) nariadenie, aby prevádzkovateľ zvýšil frekvenciu vlastných kontrol;

f) nariadenie, aby určité činnosti dotknutého prevádzkovateľa podliehali zintenzívneným alebo 

systematickým úradným kontrolám;

g) nariadenie stiahnutia od používateľov, stiahnutia z trhu, odstránenia a zničenia tovaru, pričom v 

náležitých prípadoch povolia používanie tovaru na iné účely, než na ktoré bol pôvodne určený;

h) nariadenie izolácie alebo zatvorenia celého podniku dotknutého prevádzkovateľa alebo časti tohto 

podniku alebo jeho prevádzkarní, chovov alebo iných priestorov, a to na primerané obdobie;

i) nariadenie zastavenia všetkých činností dotknutého prevádzkovateľa alebo časti uvedených činností a 

v náležitých prípadoch internetových stránok, ktoré prevádzkuje alebo využíva, a to všetko na primerané 

obdobie;

j) nariadenie pozastavenia alebo zrušenia registrácie alebo schválenia dotknutej prevádzkarne, závodu, 

chovu alebo dopravného prostriedku, povolenia prepravcu alebo osvedčenia o spôsobilosti vodiča;

článok 138

Opatrenia v prípade preukázaného nedodržiavania pravidiel
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3. Príslušné orgány poskytnú dotknutému prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcovi: (opatrenia vydané 
rozhodnutím)

a) písomné oznámenie o svojom rozhodnutí týkajúcom sa konania alebo opatrenia, ktoré sa má prijať 
v súlade s odsekmi 1 a 2, spoločne s odôvodnením tohto rozhodnutia a

b) informácie o akomkoľvek práve na odvolanie sa proti takýmto rozhodnutiam a o uplatniteľnom 
postupe a lehotách v súvislosti s takýmto právom na odvolanie sa. – je to aj v zákone o správnom 
konaní

4. Všetky výdavky vzniknuté podľa tohto článku znášajú zodpovední prevádzkovatelia. - náklady na 
opatrenia znáša prevádzkovateľ

článok 138

Opatrenia v prípade preukázaného nedodržiavania pravidiel
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Ďakujem za pozornosť
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