
Zpráva o spotřebě antimikrobik a medikovaných krmiva v roce 2021 
 

V roce 2021 byla schválena novela zákona o léčivech. Novela prošla legislativní radou vlády 

spolu s novelou zákona o léčivech a zákona o regulaci reklamy bude platit od ledna 2022. 

Novela přináší novinky v systému pro sběr dat o veterinárních přípravcích a dále skutečnost, 

že kontrolu medikovaných krmiv a jejich výrobců převezme od ledna 2022 Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Novela stanoví požadavky na provozovatele, kteří 

vyrábí a uvádí na trh medikovaná krmiva (podklady ke schvalovacímu řízení a požadavky na 

skladování a likvidaci medikovaných krmiv). 

 

Počty výrobců medikovaných krmiv a medikovaná krmiva ve vztahu                     ke 

spotřebám antimikrobik 

 

V České republice lze, dle platných právních předpisů (viz situační výhledová zpráva 

2021) a jimi definovaných pravidel vyrábět medikovaná krmiva pouze výrobci a provozy, které 

jsou schváleny Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). 

V tabulce (viz níže) výrobců medikovaných krmiv (MK), uvádíme meziroční srovnání počtu 

těchto schválených subjektů, které jsou v posledních 3 letech víceméně stabilní. Od těchto 

subjektů jsou následně shromažďována data o objemech zamíchaných veterinárních léčivých 

přípravků v lékové formě medikovaných premixů do medikovaných krmiv (MK).  

 

Tabulka výrobců medikovaných krmiv (MK) 

 Výrobců MK Provozů 

2019 42 49 

2020 40 47 

2021 39 47 

Pramen: ÚSKVBL 

 

Sbírána jsou data o všech zamíchaných medikovaných premixech, bez ohledu na 

obsažené léčivé látky, nicméně speciální důraz je dlouhodobě kladen na důsledné sledování 

látek s potenciálem vzniku a rozvoje rezistencí – zejména antimikrobik (jak jsou definována 

v nařízení (EU) 2019/6).  Z důvodu zvýšeného tlaku na snížení používání antimikrobik a po 

vstupu v účinnost nařízení 2019/4/EC (od 28. ledna 2022),  lze očekávat další snížení spotřeb 

medikovaných premixů obsahujících antimikrobika a tím i výrobců MK. Za období 2012- 2021 

jsme zaznamenali pokles o 62,6% v hmotnostních objemech léčivých látek, což se projevilo 

rovněž snížením počtu výrobců přibližně na polovinu. Jak je patrno, z grafu č. 6,  i nadále 

pokračuje příznivý dlouhodobý trend poklesu spotřeb antimikrobik v lékové formě 

medikovaného premixu určeného pro podání skupinám zvířat (graf č. 6 ukazuje sumárně 

spotřeby léčivých látek charakteru antimikrobik podaných formou MK). Medikovaná krmiva 

jsou v naprosté majoritě spotřebovávána u prasat (kvalifikovaný odhad je více než 98% 

spotřeb alokovaných do sektoru prasat). Při posouzení a srovnání stavů zvířat v poslední  

dekádě je u spotřeb v této lékové formě patrné, že je vysoce převyšující snížení spotřeb 



antimikrobik v této lékové formě oproti snížení počtu prasat (2012 – 2021 ČR:  pokles stavů 

prasat – včetně prasnic o 3,8%, data ČSÚ. Přestože část spotřeb přešla do cílenější medikace 

prostřednictvím vody je zřejmé, že se přistupuje v menším rozsahu k profylaktickému či 

metafylaktickému podání antimikrobik prostřednictvím medikovaného krmiva. Tento setrvalý 

trend snížení spotřeb této lékové formy je dokladem. 
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