Hlášení spotřeby medikovaných premixů a výroby
medikovaných krmiv
Vážený výrobce medikovaných krmiv,
na základě § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů a z důvodů sledování množství použitých medikovaných premixů
(účinných látek), vám v příloze zasíláme tabulku: “Hlášení spotřeby medikovaných
premixů“.

Množství spotřebovaného premixu
v kg
Název registrovaného
premixu
AIVLOSIN 42, 5 mg/gm
A.U.V.
ANPROCICLINA 200
A.U.V.
BIOZINK A.U.V.
AUREOBIOF A.U.V.
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Poznámka

PREMIX
PREMIX
PREMIX
PREMIX

Ve sloupci „Název registrovaného premixu“, je zapsán registrovaný název premixu, včetně
jeho koncentrace.
Pokud k medikaci je použit „meziprodukt pro výrobu medikovaného krmiva„ je nutno tento
meziprodukt vykazovat úplným názvem a přepočtem na množství vstupního registrovaného
veterinárního léčivého přípravku (VLP) - medikovaného premixu.
Pokud v tomto seznamu není uveden medikovaný premix, kterým je krmivo medikováno,
zapište ho na konec tabulky pod červenou (tučnou) čáru.
V předtištěných sloupcích „Množství spotřebovaného premixu“ se zapíše celkové množství
spotřebovaného premixu v kg za jednotlivá čtvrtletí roku.
V části “Množství vyrobeného MK v tunách“, se zapíše vyrobené množství medikovaného
krmiva (MK) v tunách za jednotlivá čtvrtletí.
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Celkem

Množství vyrobeného MK v
tunách:

V žádném případě nezasahujte do seznamu souboru a neprovádějte žádné úpravy tabulky,
pouze ji vyplňte údaji o spotřebě.
K hlášení používejte pouze tabulku pro určený rok.
Jiné údaje (dávkování medikovaného premixu, do jakého typu krmiva, odběratel apod.), se
v tomto hlášení neuvádí.

Dále musí být vyplněna následující pole:
Firma:
Sídlo:
Vypracoval/telefon:
Datum:
Za období:
Hlášení se vykazuje za jednotlivá čtvrtletí (ne nápočtem) do konce následujícího měsíce po
uplynutí daného čtvrtletí, za každý provoz samostatně.

Hlášení zasílejte na e - mail: spotrebaleciv@uskvbl.cz

Tyto údaje budou sloužit pouze pro potřeby ÚSKVBL a jeho nadřízeného orgánu.

Případné informace: Mgr. Veronika Verbíková, Ph.D., Tel.: 541 518 272
MVDr. Lenka Maxová, Tel.: 541 518 217

