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    Označování kuřecího masa   

 

    Vážený pane, 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále jen „KVSP“), 

příslušná podle § 47 odst. 4 a 8 a § 49 odst. 1 písm. g) veterinárního zákona, a dále podle § 16 

odst. 1 písm. b) zákona o potravinách přijala dne 4. 7. 2013 Váš dopis „Označování 

spotřebitelského balení u kuřecích výrobků z dovezené suroviny“, kterým se dotazujete na 

garanci původu kuřat, označených jako „Drůbež výhradně z českých chovů“, nebo českou 

vlaječkou bez textu, vyrobených v závodě . 

KVSP posoudila v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) obsah Vašeho dopisu a 

vyhodnotila jej jako žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb. 

 

K Vašim dotazům Vám sděluji tyto informace: 

 

Etiketa, vylepená na baleném kuřecím masu, uváděném do oběhu výrobním podnikem , 

s textem Drůbež výhradně z českých chovů kontrolovaných veterinárně“ je používána pro 

vybrané odběratele, a v případě tohoto masa garantuje výrobce, že kuřata byla chována, 

poražena a zpracována v České republice. Výrobní závod je označen na obalu registrovanou 

identifikační značkou CZ  ES. Při výrobě je postupováno v souladu s vnitřní směrnicí podniku 

tak, aby při časovém oddělení činností byl český původ zaručen, dodržování vnitřních 

pravidel je průběžně a průkazně kontrolováno managementem společnosti i úředním 

veterinárním dozorem. Garance původu je tedy odpovědností provozovatele potravinářského 

podniku. Dosud nebylo úředně zjištěno porušení těchto pravidel. 

 

Česká vlaječka na obalu výrobku znamená, že potravina byla vyrobena na území České 

republiky, významově odpovídá textu: „vyrobeno v České republice“. Výrobou se rozumí 

v této souvislosti porcování a balení kuřecího masa. Výrobní závod CZ  ES, umístěný na 

území ČR splňuje toto kritérium. Symbol české vlaječky tedy neznamená, že kuřata byla 
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chována a/nebo poražena v ČR (pokud současně není na témže obalu uveden text o „výhradně 

českých chovech..“). 

 

Informace o možné kontaminaci drůbežího masa z Polska nepovolenými látkami je aktuálně 

předmětem šetření Státní veterinární správy u výrobců i v tržní síti, a jak můžete zjistit 

z mediálních zpráv, nebylo dosud k dnešnímu dni prokázáno žádné porušení zdravotní 

nezávadnosti tohoto masa zakázanými látkami. V případě pozitivního zjištění bude SVS 

zajisté postupovat v souladu s platnou legislativou. 

 

K objemům dováženého a zpracovávaného masa se KVSP nevyjadřuje, neboť se skutečně 

jedná o obchodní tajemství firmy. 

 

 

 

 

  

 S pozdravem 

 

MVDr. Richard Bílý 

ředitel 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží doporučeně s doručenkou: 

 

 


