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Standard „Bez GMO“ 

Vysvětlení k pro podávání záznamů o incidentu 

1 Obecně 

Při identifikovaném incidentu podle tohoto dokumentu „A-Incidenty“ musí být vyplněn dokument „A1 - Záznam o 
incidentu“ a informován vlastník standardu Bez GMO Spolek pro komodity a krmiva SKK a certifikační orgán. 
Kontaktní informace na vlastníka standardu Bez GMO jsou uvedeny na webových stránkách Standardu Bez GMO. 
Informace a dokumentace je zasílána v elektronické podobě na kontaktní email: incident@bezgmo.cz nebo 
standard@bezgmo.cz 

2 Co jsou incidenty 

„Incidenty“ jsou situace, ve kterých je krmivo, surovina nebo jiný produkt nevyhovující/neshodný pro uvedení na 
trh v režimu certifikace podle Standardu „Bez GMO“. Pokud je neshodný produkt uveden na trh v rámci certifikace 
a tím je narušen systém dodávek Bez GMO. 

Může se jednat o následující situace: 

- Výroba krmiv a logistika: 

• Pod certifikací standardu Bez GMO je dodáno krmivo podléhající povinnému označování podle 
nařízení EU 1829/2003 a 1830/2003 
(Podle těchto předpisů nesmí obsah GMO ve složkách krmiva překročit 0,9%. Hodnoty mezi 0,1 % a 0,9 % na složku jsou 
přípustné pouze v případě, že se jedná o kontaminaci náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou. Viz také Standard Bez 
GMO kapitola 2.5.3) 

• Pod certifikací standardu Bez GMO je dodáno krmivo obsahující GMO, které není schváleno v EU 

• Je podezření, že se společnost zabývá produkcí, která není v souladu se Standardem Bez GMO, jako 
jsou (údajné) případy podvodů v systému (včetně podvodů obchodních partnerů nebo třetích stran 
...) 

• Zaznamenána je veřejná kritika produkce firmy certifikované podle Standardu Bez GMO (dotazy 
médií, tiskové zprávy, články atd.) 

- Zemědělství / živočišná výroba a obchod s hospodářskými zvířaty; Režim nadřazeného koordinátora (NK) 
• Zvířata / produkty zvířat byly uváděny na trh pod značkou Standardu Bez GMO a nesplňují 

požadavky stanovené Standardem Bez GMO (např. nebyla dodržena stanovené doba 
přechodového období pro krmení bez GMO v době prodeje produktu; Bylo prováděno krmení 
krmivem obsahujícím GMO, které podléhá značení, a tak muselo být znovu zahájeno přechodové 
období krmení bez GMO (viz kapitola 5.2.5 Standardu Bez GMO, atp.) 

• Je podezření, že se společnost zabývá produkcí, která není v souladu se Standardem Bez GMO, jako 
jsou (údajné) případy podvodů v systému (včetně podvodů obchodních partnerů nebo třetích stran 
...) 

• Zaznamenána je veřejná kritika produkce firmy certifikované podle Standardu Bez GMO (dotazy 
médií, tiskové zprávy, články atd.) 

- Výroba potravin, obchod, logistika, maloobchod (prodej volně ložený potravin živočišného původu) 
• Na trh byly uvedeny potraviny pod značkou Bez GMO, které nesplňují požadavky zákona EU o 

provádění genetického inženýrství.  
(To zahrnuje mimo jiné všechny potraviny, které podléhají povinnému označování GMO podle nařízení EU 1829/2003 a 
1830/2003; potraviny s obsahem GMO > 0,1% a jakékoli produkty živočišného původu, u nichž nebyla dodržena 
stanovená minimální doba krmení dle kapitoly kapitola 5.2.5 Standardu Bez GMO.) 

• Na trh byly uvedeny potraviny pod značkou Bez GMO, obsahující GMO, které není schváleno v EU. 

• Zaznamenána je veřejná kritika produkce firmy certifikované podle Standardu Bez GMO (dotazy 
médií, tiskové zprávy, články atd.) 
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Komunikace s médii / třetími stranami ohledně incidentu musí být koordinována s vlastníkem standardu Bez GMO, 
kterým je Spolek pro komodity a krmiva (SKK). 

 

3 Jak hlásit incidenty 

Certifikované firmy musí upozornit SKK na jakékoli incidenty. Měly by být nahlášeny všechny případy, i když jde se 
může jednat pouze o podezření nebo nejistotu, zda se jedná o incident nebo nikoliv. Všechny dotčené podniky s 
certifikátem Bez GMO nebo podniky, které mají povědomí o incidentu nebo pouze podezření (dodavatelé / 
zákazníci / zemědělci / výrobci atd.), musí to nahlásit SKK. 

V takovém případě musí každá společnost vyplnit vlastní samostatný list incidentu. Lze však použít jeden list 
incidentů a uvést více lokalit/míst jedné společnosti. V případě certifikace v režimu Nadřazeného koordinátora (KN) 
může NK podat jeden (sdružený) záznam hlášení pro příslušné lokality v jeho odpovědnosti (např. provozy, lokality 
dodavatelů). Pokud však Nadřazený koordinátor (NK) neprovede nahlášení incidentu, musí být incident nahlášen 
každým podnikem samostatně – každý podnik vyplní svůj vlastní „Záznam o incidentu“. 

Záznam o incidentu musí být jasně formulován pro konkrétní článek řetězce (např. krmiva, potraviny) a vyplněn ve 
všech požadovaných bodech dostupnými údaji, doplněn přílohami. Záznam o incidentu musí být neprodleně po 
výskytu incidentu nebo zjištění podezření z incidentu zaslán vlastníkovi standardu Bez GMO, kterým je Spolek pro 
komodity a krmiva (SKK) e-mailem, případně lze SKK kontaktovat také telefonicky – viz webové stránky 
www.bezgmo.cz / kontakt: 

• E-mail: incident@bezgmo.cz  
nebo standard@bezgmo.cz  

Změny / nové nálezy (např. Druhý test, výsledky analýzy hlavních příčin) lze poslat jako doplňující dokumenty 
později (např. jako doplnění k hlášení incidentu). 

Obecně platí, že čím dříve je případ SKK nahlášen, tím lépe, přestože mohou být informace stále neúplné. 

Po nahlášení incidentu vám může SKK pomoci s řešením incidentu a jakékoli následných krizových situacích. Účelem 
provedení nahlášení incidentu je zabránit poškození provozu certifikované společnosti a dalších partnerů systému 
včetně SKK a standardu Bez GMO. 
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