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1 Obecné 
 

1.1 Co je to nóta pro konkrétní zemi (CN)? 

Tato nóta pro konkrétní zemi (CN) obsahuje několik specifických požadavků na 

zajišťování bezpečnosti krmných směsí a premixů. Specifické požadavky jsou 

zaměřeny zejména na nákup a výrobu. Dále byly zahrnuty i specifické požadavky 

na označování. 

 

1.2 Komu je tato nóta pro konkrétní zemi určena? 

Tato nóta pro konkrétní zemi (CN) je určena společnostem z jedné z následujících 

zemí střední a východní Evropy:  Česká republika, Slovensko , Ukrajina nebo Pols-

ko. Nóta pro konkrétní zemi musí být použita v kombinaci s rozsahem „výroba 

krmných směsí“ nebo „výroba premixů“ standardu GMP+ B1. 

Krmné směsi a premixy vyráběné na základě požadavků v této CN je možné 

prodávat pouze na místním trhu. 

 

1.3 Mohou tuto nótu pro konkrétní zemi použít i společnosti v ostatních 

zemích střední a východní Evropy? 

Ne jen tak. GMP+ International nicméně rozumí, že o použití této CN za účelem 

získání certifikátu GMP+ mají zájem i společnosti v ostatních zemích střední a 

východní Evropy. 

Za tímto účelem musí být ze strany GMP+ International uděleno povolení (výjimka).  

GMP+ International usiluje o uzavření smluv s obchodními asociacemi v těchto 

zemích. V těchto smlouvách musí být podporovány alespoň vize a cíle GMP+ In-

ternational. Dále by měly nejlépe zahrnovat také akční plán implementace 

zajišťování bezpečnosti krmiv.  

 

1.4 Proč byla tato nóta pro konkrétní zemi vytvořena? 

Tato nóta pro konkrétní zemi umožňuje společnostem vyrábějícím krmivové směsi 

a premixy v České republice, na Slovensku, Ukrajině a v Polsku účastnit se 

schématu GMP+ FC. S certifikátem GMP+ mohou zákazníkům a dalším subjektům 

na trhu ukázat, že mají bezpečnost krmiv pod kontrolou. 

Zjistilo se, že v těchto zemích střední a východní Evropy je extrémně obtížné splnit 

určité požadavky standardu GMP+ B1. Nóta pro konkrétní zemi obsahuje několik 

specifických požadavků, které může společnost uplatnit, aby byla schopna zaručit 

vysokou úroveň bezpečnosti krmiv bez ohledu na výše uvedené. 

 

1.5 Jak byla tato nóta pro konkrétní zemi vytvořena? 

Tato nóta pro konkrétní zemi (CN) byla vytvořena v úzké spolupráci se zástupci 

společností vyrábějících krmné směsi a premixy a s konzultanty a auditory z 

příslušných zemí. Společně s nimi byly navrženy specifické požadavky umožňující 

společnostem ve výše uvedených zemí účastnit se schématu GMP+ FC. 

V průběhu několika posledních měsíců byla tato CN vyzkoušena v praxi i z hlediska 

srozumitelnosti, proveditelnosti a testovatelnosti požadavků. 
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2 Certifikace 

2.1 Jak je možné se certifikovat pro tuto nótu pro konkrétní zemi? 

Systém řízení bezpečnosti krmiv umožňuje prokázání souladu s požadavky této 

nóty pro konkrétní zemi. Kvalifikovaný auditor, který pracuje pro certifikační orgán 

schválený GMP+ International, může výše uvedené otestovat během auditu, v 

rámci nějž jsou prověřeny i požadavky ohledně relevantních rozsahů standardu 

GMP+ B1.  

Doplňující rozsah bude uveden na certifikátu a v zákaznické databázi GMP+. Více 

informace je k dispozici v kapitolách 2.2 a 2.3 nóty pro konkrétní zemi. 

3 Obecné požadavky 

3.1 Na co se specifické požadavky v této nótě pro konkrétní zemi zaměřují? 

Zaměřují se na 2 témata: 

 

1) Nákup: Do problematiky nákupu krmných surovin bylo zahrnuto několik 

specifických možností. To se týká zejména krmných surovin, u nichž sché-

ma GMP+ FC striktně stanovuje, že je možné je zakoupit pouze od certifi-

kovaných výrobců. Obecně se toto týká vedlejších produktů uvolňovaných 

během výroby nebo výrobního procesu a používaných jako krmné suroviny. 

Například: vedlejší produkty odvětví výroby oleje (ze semen) a škrobu, 

cukru a alkoholu, zpracování tuků a olejů a další odvětví, jejichž vedlejší 

produkty jsou používány jako krmné suroviny. 

2) Výroba: část výroby je možné vyjmout z certifikace GMP+. 

3) Krmné směsi a premixy, které spadají do působnosti CN, musí být oz-

načovány samostatně. 

 

Více informací viz nóta pro konkrétní zemi (CN).  

 

3.2 Co se rozumí výrazem „místní trh“? 

Výraz „místní trh“ pokrývá území 4 zemí, pro něž byla tato nóta pro konkrétní zemi 

vystavena (Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Polsko). Dodávky chovatelům 

hospodářských zvířat v sousedních zemích (jako například Maďarsko a Bělorusko) 

jsou možné, pokud se nejedná o dodávky do zemí západní Evropy. 

Mělo by však být uváženo, že nóta pro konkrétní zemi je určena konkrétně pro 

výrobu bezpečných krmných směsí a premixů určených pro místní trh. Děje se tak 

v souladu s přáním společností, které si přejí aktivně pracovat na dalším 

zlepšování v oblasti zajišťování bezpečnosti krmiv.  
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