
Často kladené dotazy k certifikaci konzumních brambor v režimu kvality Q CZ 

 

Dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: qcz@ukzuz.cz  

 

1. Jsem SHR, s certifikačním orgánem budu tedy jednat sám. Co se stane, když k „Žádosti 

o certifikaci produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“ nedoložím přílohu „Doklad 

o oprávněném nebo zplnomocněném zástupci“? 

 

Pokud budete s pracovníky Certifikačního orgánu jednat sám, nemusíte dokládat 

žádnou přílohu. Postačí, když na druhé straně žádosti vyplníte kolonky „Titul, jméno, 

příjmení“, do kolonky „Funkce“ uvedete SHR, doplníte kontaktní údaje „Telefon, 

mobil, e-mail“ a zakřížkujte příslušné políčko v oddílu „Důvod oprávnění“. Ve Vašem 

případě zakřížkujete políčko „Fyzická osoba oprávněná k podnikání“.  

 

2. Chci žádat o certifikaci brambor v kategorii produktu B1. Jaké pozemky určené 

k produkci brambor mám uvádět do sloupce Měrná jednotka produkce a s jakou 

přesností? Mám uvést pozemky za celé čtyři roky nebo jen za sezónu 2021? 

 

V Žádosti o certifikaci produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ, ve sloupci „Měrná 

jednotka produkce“ se uvádí pozemky, které budou osázeny konzumními brambory 

v příslušném kalendářním roce. Pokud údaj o pěstební ploše konzumních brambor 

čerpáte z LPIS, pak údaje o půdním bloku nebo dílu půdního bloku jsou uváděny na dvě 

desetinná místa. Tento údaj můžete použít jako směrodatný. 

 

3. Provozuji technologickou linku na loupání a úpravu brambor a výsledný produkt 

vakuově balím. Mám zájem o certifikaci mých produktů. Jak mám určit objem produkce 

k certifikaci, když konzumní brambory nakupuji od pěstitelů a certifikace je teprve 

na začátku? 

 

V rámci jednání s dodavateli konzumních brambor se informujte, zda se zapojí do 

procesu certifikace a budou Vám schopni dodávat certifikovaný produkt B1. Uveďte 

nasmlouvané množství. Pokud budete zpracovávat i konzumní brambory od ostatních 

dodavatelů, kteří nemají brambory certifikované, musíte zajistit oddělené skladování 

a zpracování brambor v režimu kvality Q CZ. Množství zpracovávaných brambor 

v režimu kvality Q CZ se může v dalších letech certifikačního cyklu měnit v závislosti 

na dodavatelích certifikovaného produktu B1. 

 

4. Můžu odeslat žádost o certifikaci e-mailem? 

 

Pokud bude žádost odeslána e-mailem, bude vrácena odesílateli jako neplatné podání.  

Žádost o certifikaci, kterou si stáhnete na www.ukzuz.cz v sekci Certifikace produktů, 

můžete podat elektronicky do datové schránky ID DS: ugbaiq7, případně odeslat jako 

doporučenou zásilku na adresu: ÚKZÚZ, Oddělení chmele a certifikace produktů, 

Chmelařské náměstí 1612, 438 01 Žatec. Obálku je třeba označit písmeny „Q CZ“.  
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5. Jak se dozvím, že moje žádost nebyla kompletní? Bude to mít dopad na průběh 

certifikačního procesu?  

 

Certifikační orgán doručenou „Žádost o certifikaci produktů B1 – B3 v režimu kvality 

Q CZ“ zaeviduje a provede přezkum žádosti spočívající v kontrole kompletnosti 

požadovaných údajů a informací. Pokud není žádost kompletní, pověřený pracovník 

Certifikačního orgánu písemně vyzve žadatele k doplnění chybějících údajů. Pokud 

žadatel ve stanoveném termínu požadované údaje doplní, certifikační proces pokračuje.  

Pokud žadatel není schopen požadované údaje ve stanovené lhůtě doplnit, je proces 

certifikace ukončen. O ukončení procesu certifikace je žadatel písemně informován 

úředním dopisem.  

 

6. Jsem SHR a k hnojení chci použít kompost, který si vyrábím na své farmě. Spolupracuji 

s obcí v rámci komunitního sběru a do kompostu mimo biologický odpad vzniklý na mé 

farmě ukládám např. trávu z veřejných ploch v obci, listí, štěpku apod. Mohu tento 

„faremní“ kompost vykázat jako průmyslový kompost při dodržení dávky 10 t/ha? 

 

Pokud zpracováváte odpady z farmy, a to jak z živočišné, tak i z rostlinné výroby, 

a současně s tím do kompostu ukládáte i další biologicky rozložitelné odpady 

pocházející z komunitního sběru nebo od jiných subjektů (např. listí, posekanou trávu 

z veřejných ploch apod.) a dodržujete technologický postup pro kompostování, lze 

„faremní“ kompost, který procesem zrání dosáhne požadovaných vlastností, hodnotit 

jako kompost průmyslový. Pokud je kompost použit na vlastní pozemky a není uváděn 

do obchodní sítě, nepodléhá registraci. Jako hnojení pod konzumní brambory 

produkované v režimu kvality Q CZ je uznatelná dávka 10 t/ha. 

 

7. Můžete mi, prosím, sdělit, co získání certifikátu bude konkrétně pro pěstitele znamenat 

a jakým způsobem se podle něj mohou orientovat spotřebitelé?  

 

Nejen pěstitel, ale i zpracovatel konzumních brambor, který získá certifikát na konkrétní 

produkt Q CZ, má možnost požádat na Ministerstvu zemědělství ČR o vydání trojice 

ochranných známek 352770-2 Q CZ.  Ministerstvo zemědělství ČR stanoví podmínky 

pro vydání a užívání ochranné známky.   

 

Ministerstvo zemědělství ČR 17.prosince 2020 vypsalo dotační program 19.C. 

„Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q 

CZ“. Dotace je určena na pokrytí úhrady nákladů spojených s dobrovolným zapojením 

do režimu kvality Q CZ.  

 

Spotřebitel v certifikovaných produktech na obalu označených ochranou známkou získá 

záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, která je dána sledováním nastavených 

parametrů u jednotlivých produktů. Certifikační orgán bude po celou dobu čtyřletého 

certifikačního cyklu provádět dozorové inspekce za účelem ověření dodržování 



parametrů daných Certifikačním schématem. Systémem certifikace je současně 

sledována dohledatelnost produktu od jeho vzniku až po uvedení na trh.  Uvedené 

garance zlepší postavení certifikovaných produktů na trhu.  

 

8. Pokud podám žádost až po 30.4.2021, bude Certifikačním orgánem akceptována? 

 

Žádost o certifikaci produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ bude Certifikačním 

orgánem akceptována v případě, že dle podacího razítka na doporučené poštovní zásilce 

bude patrné datum podání nejpozději 30.4. Totéž platí i u elektronického podání datovou 

schránkou. Pokud bude žádost podána po termínu, je považována za neplatnou a spolu 

s průvodním dopisem se vrátí žadateli.  

 

9. Co se stane, když nesplním např. jeden parametr na jednom pozemku a na ostatních 

pozemcích budou hodnoty v pořádku? Dostanu certifikát na konzumní brambory 

pěstované na pozemcích, kde jsou hodnoty parametrů splněny? 

 

Podle platného „Certifikačního schématu pro certifikaci produktů B1 – B3 v režimu 

jakosti Q CZ – revize 1“ je v odstavci č. 6. „Požadavky na proces“, písmeno g) uveden 

způsob hodnocení a to: „Každý závěr hodnocení musí obsahovat jednoznačnou 

výrokovou část – jednoznačně kladné nebo záporné hodnocení“ (citace z výše 

uvedeného dokumentu). 

 

V případě, že jeden parametr splněn není, vzniká neodstranitelná neshoda, která je 

důvodem pro nevydání certifikátu. Před podáním žádosti je vhodné se podrobně 

seznámit s Certifikačním schématem, které je dostupné na internetových stránkách ČBS 

a na www.ukzuz.cz v sekci Certifikace produktů, a pečlivě zvážit rozsah žádosti, aby 

pozemky, které jsou v žádosti zahrnuty, ke dni inspekce splňovaly všechny parametry 

podle Certifikačního schématu.  

 

10. Co když v následujících letech nebudu mít jako pěstitel dostatek vhodných ploch 

k osázení konzumními bramborami jako v prvním roce certifikace? Bude to mít dopad 

na platnost certifikátu? 

 

Ve 2. – 4. roce certifikačního cyklu není dána povinnost osázet konzumními 

bramborami stejný rozsah ploch jako v prvním roce, kdy se o certifikaci žádá. 

Podmínkou je konzumní brambory pěstovat po celou dobu čtyřletého certifikačního  

cyklu a po celou dobu platnosti vydaného certifikátu dodržet všechny parametry 

nastavené Certifikačním schématem.  

 

11. Kdo se za žadatele musí účastnit školení ČBS k certifikaci produktů z konzumních 

brambor v režimu kvality Q CZ? 

 

Certifikační schéma pro B1 – B3 stanovuje parametr „Školení Q CZ“ jehož se musí 

účastnit min. jedna osoba za žadatele. Účast na školení se prokazuje seznamem 
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proškolených zástupců jednotlivých subjektů vystaveným ČBS (vlastníkem 

Certifikačního schématu). Údaje o zástupci subjektu, který by měl zároveň absolvovat 

školení ČBS k problematice Q CZ, uvede žadatel do tabulky na druhé straně žádosti. 

Pokud jako „Důvod oprávnění“ označí variantu „Žadatel / pověřený zaměstnanec“, je 

nutné k pověření doložit zplnomocnění zaměstnance pověřeného k jednání 

s pracovníky Certifikačního orgánu.  

 

Zástupce subjektu (žadatele o certifikaci) musí absolvovat školení ČBS před certifikační 

inspekcí a v dalších letech pak před dozorovými inspekcemi. 

 

12. Jaké dokumenty musím doložit při certifikační inspekci, aby byly jednotlivé parametry 

splněny? 

 

Seznam dokumentů, kterými lze doložit splnění požadavků pro jednotlivé parametry, je 

uveden v Příloze k Certifikačnímu schématu s názvem „Požadavky na produkty B1 – 

B3“. Certifikační schéma je volně dostupné na internetových stránkách ČBS a na 

www.ukzuz.cz  v sekci Certifikace produktů. V této sekci jsou rovněž k dispozici 

dokumenty, které souvisí s certifikací produktů Q CZ včetně prezentace, ve které jsou 

mimo jiné uvedeny způsoby doložení jednotlivých parametrů. Žadatel bude při inspekci 

dokládat požadovanou dokumentaci v listinné podobě, případně umožní inspektorovi 

přístup do používaných databází. Některé údaje bude třeba ověřit v rámci místního 

šetření. 

 

13. Co se stane, když se pozdrží doručení výsledků laboratorních rozborů a nebudu je mít 

v den inspekce k dispozici? 

 

Pokud k této situaci dojde, v kontrolním listě ve výrokové části se provede záznam, ve 

kterém se sjedná termín a způsob doložení dokumentu, v tomto případě výsledků 

laboratorních rozborů, které nebyly v den inspekce doloženy. Jedná se o tzv. 

„odstranitelnou neshodu“.  

 

Pokud jsou rozbory doloženy ve stanoveném termínu a sjednaným způsobem, inspekční 

tým posoudí výsledky rozborů a pokud sledované hodnoty splňují stanovené limity, 

považuje se neshoda za odstraněnou a může být následně vypracována hodnotící zpráva 

a následně vydán příslušný certifikát. 

 

V případě, že žadatel rozbory nedoloží sjednaným způsobem nebo hodnoty nesplňují 

stanovené limity, jedná se o neodstranitelnou neshodu a proces certifikace je ukončen 

a certifikát není udělen.  

 

14. Kdy a jak se dozvím termín inspekce? 

 

Pokud je mezi žadatelem a Certifikačním orgánem uzavřena „Smlouva o provedení 

certifikace a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro konzumní brambory č. …“, 
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bude žadatel Certifikačním orgánem kontaktován za účelem sjednání termínu 

certifikační inspekce. Termín provedení certifikační inspekce bude oznámen žadateli 

s minimálně desetidenním předstihem a bude stanoven tak, aby měl žadatel k dispozici 

dostatek podkladů k prokázání splnění parametrů pro produkt/produkty, o jehož/jejichž 

certifikaci žádal.  

 

15. Jako pěstitel a současně zpracovatel si požádám o certifikaci produktů z konzumních 

brambor Q CZ pro produkty B1 a B2/2. Část konzumních brambor pro pokrytí kapacity 

balicí linky ještě nakupuji od dalších producentů. Jak a jakými dokumenty budu 

dokládat „Nákup produkce v režimu jakosti B1“? 

 

Konzumní brambory z vlastní produkce jako produkt B2/2 – konzumní brambory 

zabalené v režimu kvality Q CZ můžete začít zpracovávat až po certifikaci produktu B1. 

  

Nákup produkce v režimu kvality B1 můžete doložit kupní smlouvou, ze které bude 

patrné sjednané množství dodávaných konzumních brambor, případně termín jejich 

dodání. Každý smluvní partner by Vám měl předložit platný certifikát na produkt B1.  

 

Může dojít k situaci, že ke dni certifikační inspekce produktu B2/2 nebudete mít na 

skladě konzumní brambory od všech smluvních partnerů. Předmětem inspekce bude 

prověření nákupu konzumních brambor ke dni provedení inspekce. Nákup produkce 

v režimu jakosti B1 od ostatních smluvních partnerů bude předmětem dozorové 

inspekce v dalším období. Součástí jak certifikační, tak i dozorových inspekcí bude 

ověření způsobu uskladnění brambor (organizace skladového hospodářství) od 

jednotlivých dodavatelů a doložení laboratorních rozborů na stanovení obsahu kadmia 

a olova a reziduí přípravků na ochranu rostlin, a to z první dodávky produktu B1 od 

každého smluvního partnera.  Pokud doložíte platný certifikát Global G.A.P., nebude 

parametr dohledatelnost produktu Q CZ u B2/2 Certifikačním orgánem ověřována.   

  

16. Vzhledem k průběhu počasí nepředpokládám ukončení sázení brambor před 30.4.2021. 

Do pole Měrná jednotka produkce uvedu plán, který mám, ale co když se ve finále 

nebude shodovat se skutečností? 

 

Pokud se chcete zapojit do certifikace produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ, musíte 

za Vaši společnost zaslat Certifikačnímu orgánu „Žádost o certifikaci produktů B1 – B3 

v režimu kvality Q CZ“, a to nejpozději do 30.4.2021. U kategorie produktu B1 uveďte 

půdní bloky, případně díly půdních bloků dle LPIS, na kterých plánujete pěstovat 

konzumní brambory splňující parametry certifikace Q CZ. Pokud z důvodu „vyšší 

moci“ dojde k úpravě pěstební plochy, lze před ohlášením inspekce plochu upřesnit ve 

formě doplnění žádosti. 

 

 



17. V certifikačním schématu „Požadavky na produkty B1 – B3“ mi není zcela jasné, co 

budu prokazovat v případě oddílu B poř. č. parametru 1 Přílohy, pokud zpracovávám 

pouze brambory z vlastní produkce? 

 

Pokud zpracováváte brambory pouze z vlastní produkce, k prokázání a splnění 

parametru poř. č. 1 „Nákup produkce v režimu jakosti B1“ Vám postačí certifikát na 

produkt B1, který Vám v případě splnění parametrů pro produkt B1 dle Certifikačního 

schématu vydáme. V žádosti o certifikaci označte produkt B2 a příslušnou podkategorii 

produktu a v kolonce „Měrná jednotka produkce“ uveďte předpokládané množství 

konzumních brambor, které budete zpracovávat. 

 

18. Chceme požádat o dotace na brambory Q CZ, pěstujeme vlastní brambory. Z našich 

vypěstovaných brambor vyrábíme loupané brambory a konzumní brambory. Prosím 

Vás, o jaký dotační program máme žádat? Pouze o 19.C.a. nebo i o 19.C.b.1? Dále by 

nás zajímalo, jakou výši nákladů máme uvést v žádosti? Zatím nemáme přehled, jak 

vysoké náklady budou. 

 

Pro poskytnutí informací ohledně dotace 19.C., jaké jsou další podmínky SZIF pro 

poskytnutí této dotace, v jaké výši žádat a o jaký podprogram žádat, není Certifikační 

orgán kompetentní. Obraťte se, prosím, s těmito dotazy přímo na příslušné regionální 

pracoviště SZIF. 

 

 


