
Mimořádné kontroly ÚKZÚZ v

1

oblasti krmiv v souvislosti s průnikem 
dioxinů do potravinových produktů

Mimořádné kontroly byly zaměřeny na následující okruhy:

1. kontrola výrobců (dodavatelů) krmných tuků
2. kontroly významných chovatelských podniků v příhraniční oblasti zaměřené na používání   
            krmiv nebo surovin z dovozu z SRN – kontroly byly postupně rozšířeny na celé území ČR
3. kontroly dovozu tuků ze třetích zemí používaných k výrobě krmiv  

Ad 1) V období od 21. ledna do 11. února 2011 bylo provedeno 24 kontrol výrobců, dodavatelů 
krmných tuků, při nichž byly odebrány dva vzorky rostlinných olejů na stanovení obsahu dioxinů. U 
obou analyzovaných vzorků nebyl překročen maximální limit stanovený vyhláškou.

A 2) Dále bylo provedeno celkem 90 kontrol chovatelů zvířat (drůbeže, prasat a skotu), zejména 
v příhraničních oblastech. Tyto kontroly byly zaměřeny na dovoz a zkrmování tukovaných směsí 
z Německa. U 12 chovatelů zvířat byly zjištěny dodávky krmných směsí z Německa. V jednom případě 
chovatel při sestavování krmné dávky používal přídavek krmných tuků. Při kontrolách chovatelů zvířat 
bylo odebráno 8 vzorků nebo surovin (4x krmná směs, 2x soli mastných kyselin, 2x sojový olej) na 
stanovení dioxinů. U všech osmi analyzovaných vzorků nebyl překročen maximální limit stanovený 
vyhláškou.

Ad 3) Kontroly dovozců ze třetích zemí byly vytipovány ve spolupráci s GŘ cel (celkem 5 subjektů). 
4 kontrolované subjekty neuvedly do oběhu v ČR tuky a oleje pro krmné účely. Pouze jeden 
kontrolovaný subjekt uvádí do oběhu tuky dovezené ze třetích zemí. U tohoto subjektu byl odebrán 
vzorek palmového tuku na stanovení obsahu dioxinů. I v tomto případě obsah dioxinů nepřesahuje 
maximální limit stanovený vyhláškou. 

Závěr: V rámci mimořádné akce zaměřené na záchyt dioxinů v krmivech bylo ÚKZÚZ provedeno 
celkem 114 kontrol bez zjištěných porušení, při nichž bylo odebráno celkem 11 vzorků krmiv nebo
surovin pro jejich výrobu (jednalo se o krmné tuky z ČR, Německa a třetích zemí a dále o tukované 
krmné směsi vyrobené v Německu) na stanovení obsahu dioxinů. U žádného ze vzorků nebyl 
překročen maximální povolený limit stanovený vyhláškou. 

Vzhledem ke skutečnostem, že kontaminace krmiv nebyla v ČR prokázána a žádný z 11 
analyzovaných vzorků nepřekračuje maximální stanovený limit, ÚKZÚZ až do zjištění nových 
skutečností z německé strany prozatím cílené kontroly a odběry vzorků na stanovení dioxinů 
omezuje. Přesto bude ÚKZÚZ i nadále pokračovat a prověřovat případná rizika kontaminace dioxiny 
při pravidelných úředních kontrolách výrobců, dovozců, dodavatelů krmiv a chovatelů zvířat a 
v případě podezření na kontaminaci bude odebrán úřední vzorek ke stanovení dioxinů. 

V Brně, 15. 2. 2011

Ing. Miroslav Florián Ph.D.
ředitel Odboru bezpečnosti krmiv a půdy

ÚKZÚZ Brno
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