
Úvodní slovo ředitele ÚKZÚZ Bc. Zdeňka Macha na semináři: 

 

„Úřední kontrola krmiv“ 
v budově MZe ČR, Praha 

čtvrtek 28. listopadu, 2013 v 9:30 hod. 

 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 

jsem rád, že mohu zahájit tento seminář věnovaný úřední kontrole krmiv, který 
organizuje náš ústav.  
 
Bezpečnost krmiv je nedílnou součástí bezpečnosti potravin. Kvalita a 
bezpečnost potravin je veřejností oprávněně velmi sledována. Bezpečnost krmiv 
není sice tolik medializována, ale to platí až do té doby, než se objeví  případy 
distribuce závadných krmiv.  
 
Tyto kauzy se bohužel nevyhýbají ani tak vyspělým zemím, jako je například 
Německo nebo Irsko. Věříme, že to není dílem náhody, že se nám skandály 
s výrobou a distribucí nekvalitních a často i nebezpečných krmiv prozatím 
vyhýbají.  
 
Považujeme to za výsledek stále se zlepšující úrovně tuzemského krmivářství, 
stejně jako účinného systému úřední kontroly krmiv, kterou provádí náš ústav.   

Kontrolu krmiv zastřešuje Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ, je to kontrola 
komplexní, s velkým důrazem na prevenci. Kontroly jsou plánované i 
mimořádné, a často je doprovází odběr vzorků a jejich analýza.   
 
Analytická část je v kompetenci dalšího útvaru našeho ústavu – Národní 
referenční laboratoře.  
 
Na vynikající úrovni je také spolupráce s ostatními kontrolními úřady, jmenovitě 
se Státní veterinární správou a Úřadem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv.  
 



Od 1. ledna příštího roku bude ÚKZÚZ zastřešovat i rostlinolékařskou 
problematiku, která byla dosud v kompetenci SRS.  
 
Sloučením obou institucí dojde i k synergickým efektům, kdy příbuzná 
problematika, například hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, bude zastřešena 
jednou institucí. 
  
Problematika krmiv bude včleněna do nově vytvořené Sekce zemědělských 
vstupů, která vznikla spojením  několika útvarů SRS i ÚKZÚZ. Z pohledu 
zemědělské i krmivářské praxe se nic zásadního nezmění.  
 
Metodická ani kontrolní kompetence a praktická činnost ÚKZÚZ se zaměřením 
na krmiva nebude sloučením oslabena a bude i nadále patřit k prioritám sloučené 
instituce.  
 
Další informace vám poskytnou mí kolegové během tohoto semináře a v diskusi. 

 

 
Přeji vám, aby pro Vás byl tento seminář přínosem a děkuji za pozornost!  

 


