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Zákon č.61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby

ČSN 467005 - požadavky na jakost krmných směsí

- seznam krmných surovin vhodných pro výrobu KS

- omezení surovin pro jednotlivé kategorie zvířat

ČSN 467006 - společná ustanovení pro krmné směsi

ČSN 467090 - vzorkování krmiv

ČSN 467070 – potřeba živin pro hospodářská zvířata

ČSN 467093 – výživná hodnota krmiv

PN – výroba specifických krmných směsí, hlavně               

doplňkových krmných směsí pro skot

/tyto se odlišovaly i oblastně podle výskytu surovin/  



Platnost těchto norem skončila rokem 1992 

Vyhlášky 262/1992Sb., 264/1993Sb., 190/1995Sb. + přílohy

-řešily výrobu a složení krmných směsí

-ke každé směsi seznam surovin vč. omezení dávkování

Vyhláška 413/1991Sb. – řešila registraci krmivářských provozů

-registrace se týkala průmyslových výroben krmiv

-registroval se provoz a všechny jeho výrobky

-velký sortiment  /rozsáhlá agenda /

-změny ve výrobě /každý nový výrobek znovu registrovat/

-ukončení registrace u výrobků, který se již nevyráběl

-obrovská administrativní zátěž



- Prováděcí vyhlášky – vyhl. č. 194/1996Sb.

- Stanovovala suroviny a doplňkové látky použitelné pro výrobu    

krmiv, typové jakostní znaky a způsob jejich zkrmování

- Vymezoval podmínky pro výrobu a uvádění krmiv do oběhu

- Specifikoval požadavky pro výrobní provozy a zařízení

- Určil povinnost vedení evidence a odbornou způsobilost

- Stanovil požadavky na označování, balení a přepravu

- Řešil i povinnost a podmínky registrace

- Byly zavedeny kategorie výrobce, dovozce, dodavatel, distributor

- Registrován byl právní subjekt i provoz

- Pětimístné číslo začínající 1 – 6  /velká tvorba duplicit/



Z důvodu volného pohybu potravin a krmiv bylo nutno 
stanovit zajištění všech požadavků pro zajištění 
bezpečnosti potravin a krmiv.

S bezpečností potravin tedy souvisí i prvovýroba a 
výroba krmiv, které na ni mají přímý dopad.                  
Do potravinového práva jsou tedy zapracovány i 
požadavky na krmiva.

Nařízením EP a Rady č. 183/2005 se stanoví požadavky 
na hygienu krmiv. Byl zaveden systém schvalování a 
registrace krmivářských provozů za účelem plné 
dohledatelnosti.



Stanovuje podrobnosti pro schvalovací  (§4)  a registrační řízení  (§5)

- Povinnost požádat o schválení nebo registraci provozu se vztahuje na 
všechny provozovatele krmivářských podniků, kteří vykonávají činnosti 
související s produkcí, výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou a 
distribucí krmiv.

Povinnost se nově vztahuje i na: 

- prvovýrobce, kteří vykonávají některou z činností

- výrobu krmiv určených ke krmení zvířat ve svém hospodářství

- na dopravce krmiv



 Za schválení a registraci krmivářských provozů a 
vedení státního registru krmivářských provozů 
odpovídá ÚKZÚZ – SZV – OKHP - Oddělení krmiv

- Žádosti se předkládají na formulářích vč. příloh a dokladů

- Podklady vč. pokynů jsou zveřejněny na webových 
stránkách ústavu (www.ukzuz.cz), v sekci krmiva

- Na pracovištích oddělení krmiv

- Na regionálních odděleních Kontroly zemědělských vstupů



- Informace na které provozy a činnosti se schválení provozu 
vztahuje je na webových stránkách ústavu.

- Povinnost schválení se týká výroby a uvádění na trh DL a 
premixů a výrobu KS s těmito látkami – viz. čl.10 nařízení ES 
183/2005.

- Ústav schválí provoz pouze tehdy, pokud prohlídka na místě 
před zahájením činnosti prokázala, že provoz splňuje 
požadavky tohoto nařízení.  /distributoři – prohlášení/

- Z hlediska registrace se zdá, že jde o pouhou formalitu. 
Nedodržování podmínek je však podkladem pro zahájení 
správního řízení při následných kontrolách provozů.



- Povinnost registrace se vztahuje na ostatní provozy –
výrobce krmných surovin,  krmných směsí, který 
nepoužívá k výrobě DL a premixy s obsahem DL ze 
skupin kokcidiostatika, histomonostatika a 
stimulátory růstu, dále provozy zemědělské 
prvovýroby, dopravci a další.

- Nevztahuje se na domácí produkci krmiv pro zvířata 
chovaná pro soukromou domácí spotřebu a 
maloobchodní prodej pro zvířata v zájmovém chovu.

- Provozovatelé jsou povinni oznámit změnu údajů 
uvedených v žádosti o schválení nebo registraci 
provozu. /rozhodnutí o registraci/



- Nařízení ES 183/2005 stanovilo nové podmínky schvalování a 
registrace krmivářských provozů

- Namísto subjektů jsou nově registrovány krmivářské provozy

- Registrační systém byl nově propojen se SZR /přenos údajů o 
subjektu a provozu, tak i zpět/

- Provoz je schválen nebo registrován pouze jednou, ale na 
všechny provozované činnosti  /zpravidla více/

- Nutná změna registračních čísel stávajících provozů /nové 
rozhodnutí s novým číslem i bez projednání /nezpoplatněno/

- Změny se netýkaly provozů na úrovni prvovýroby a dopravců 
/registrováni v souladu s nařízením/



Struktura schvalovacího čísla sestává:

-Znak  α /alfa/ - označení schváleného provozu

-CZ - kód ISO členského státu

-Vnitrostátní referenční číslo sestávající z 
šestimístného pořadového čísla /začíná 8 pro schválené a 

registrované provozy a 7 pro provozy zemědělské prvovýroby a dopravce/

a dvoumístného pořadového čísla provozu

Registrační číslo neobsahuje znak  α /alfa/, pouze kód 
ISO a referenční číslo.



Provozy zabývající se uváděním do oběhu – změny

- Dovozce – dovoz ze třetích zemí mimo EU
/pokud bylo krmivo uvolněno do oběhu v členském státě EU, není již 
považováno za krmivo ze třetí země a provoz je tedy dodavatelem/

- Dodavatel – skladuje /manipuluje/ s krmivy z 
členských zemí EU a uvádí je do oběhu.

- Distributor – zprostředkuje uvedení krmiv ze zemí EU 
do oběhu



 18.765 krmivářských subjektů, z toho

- 14.598 fyzických osob

- 4.163  právnických osob

- 4  zahraniční subjekty

 31.789 krmivářských provozů, z toho

- 2.091 provozů registrovaných  /ref. číslo 8/

- 334 schválených provozů

- 1.757 registrovaných provozů

- 29.698 provozů zemědělské prvovýroby



Typ provozu 2007 2008 2010 2012 2014

Výrobci doplňkových látek 6 6 7 7 6
Výrobci premixů 22 21 21 22 22
Výrobci krmných směsí 198 187 142 130 110

Dovozci krmiv 25 25 75 57 63
Dodavatelé krmiv 88 90 154 206 164
Distributoři 47 51 99 102 114



Typ provozu 2007 2008 2010 2012 2014

Výrobci premixů 2 4 4 9 5
Výrobci krmných směsí 170 202 218 206 209
Výrobci krmných surovin 267 280 288 290 269
Mobilní výrobny 67 66 64 71 63

Dovozci krmiv 202 209 187 227 166
Dodavatelé krmiv 110 146 677 923 968
Distributoři 108 133 257 371 528



Typ provozu 2007 2008 2010 2012 2014

Zemědělská prvovýroba 28543 27968 28251 28439 28546

Faremní míchárny 397 403 450 465 437
Dopravci 536 647 765 894 1083



 Zvířata určená k produkci potravin

- všechny druhy

-mimo přežvýkavce

- přežvýkavci

- ryby

 Zvířata neurčená k produkci potravin

- zvířata v zájmovém chovu

- kožešinová zvířata

Změna má charakter aktualizace – není zpoplatněno



 Dokládá se dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 183/2005 o hygieně krmiv, příloha II
-zákon o krmivech č.91/1996, ve znění pozdějších předpisů

-prováděcí vyhláška č.356/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-vyhláška č.415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr vzorků

 Metoda stanovení homogenity je ve formátu PDF k 
dispozici na webové stránce ÚKZÚZ – www.ukzuz.cz
v sekci „KRMIVA“, v části „Kontrola krmiv“

 Rozbory odebraných vzorků může provádět jakákoli 
laboratoř, která má akreditaci pro tento typ analýz

-pro tento typ výrobny – je nejvhodnější použití stopových prvků



 Oddělení krmiv ÚKZÚZ, které nese gesci za 
schvalování a registraci krmivářských provozů  
ročně ve správním řízení provede: 

 600 – 800 nových registrací

 400 – 600 změn v registraci

/ přibližně 50 – 100 zpoplatněných/

 cca. 500 zrušení registrací



Případné dotazy na:  michal.beranek@ukzuz.cz

Michal Beránek
ÚKZÚZ – SZV   

Oddělení  krmiv


