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Ustřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Oddělení registrace a kontroly krmiv
150 06 Praha 5-Motol, ZaOpravnou4

TREWIT s.r.o.
ZaDvorem305, Štípa
76314 Z|ín

Sp.zn.: 7 5/09/RKK

ROZIilODNUTÍ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, PSČ 656 06 Bmo,
odbor krmiv v Ptaze (dále jen ,,ÚKZÚZ"), jako věcně příslušný správní orgán na úseku
krmiv ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. I47l20O2 Sb., o Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavu zemědělském a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o Ústavu") a ve smyslu ust. § 10 zákonač.50012004
Sb,, správní řád, ve znění zákona ě. 4l3l2a05 Sb., rozhodl podle čl. 9 odst. 2 písm, b)
a čl. 10 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005 ( dále jen
,,naŤízení ES č. 183/2005") ust. § 4 odst. 7 zákona ě. 9111996 Sb., o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o krmivech"), o provedení následující změny údajů v
rozhodnutí o reg.istraci ýrobce,- společnosti TREWIT s.r.o., Zlíno Stípa, ZaDvorem 305o
PSC 763 14,ICz 262 76 429, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 4146I, ze dne 19,5.2005 čj. 458104/RKK, registrační číslo u CZ
10433, dodavatele ze dne 28,2.2006 ěj.: 394106/RKK, registrační číslo cr CZ 30098 a
distributora ze dne 5.3.2002 ě1.:222l02lRKK, registrační číslo o CZ 40028 takto:

Rozhodnutí o registraci r,ydaná pod čj. čj. 458104,/RKK, č.1,: 394106/RKK a čj.:
222l02lRKK se mění tak, že výrok po provedené změně zní:

níže uvedené provozy se

schvalují

L a) schvalovací identifikační číslo provozu: u CZ 8002l4-01
b) adresa provozu: VKS Farma Štípu
c) druh činnosti: ýroba
d) specifikace činnosti krmné směst pro hospodúřská a domácí zvířaía

Vyřizuje: Ing. Špreňarová
tel.:257291225

V Praze dne 1.2.2009

,,
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il. 1 a) schvalovací identifikační číslo provozu: u CZ800214-02
b) adresa provozu: TREWIT s.r.o., ZaDvorem305,Zlín, Štípa, 76314
c) druh činnosti: uvádění do oběhu
d) specifikace činnosti doplňkové lútlq, z kategorie:

s enzorické doplňkové lótky :

o karotenoidy a xantofyly

nutriční doplňkové látky :
o vitamíny, provitamíny a chemicky definované látkT

s podobnými účinky,
o stopové prvk},,
o aminokyselinyo jejich soli a analogické produkty,
. močovina a její deriváty.

zootechnické doplňkové látky :
. látky podporující trávení (enzymy),
. látky stabilizující střevní mikroflóru

(mikroorganismy),
. látky příznivě působící na životní prostředí,
o jiné zootechnické (stimulátory růstu).

určitá proteinová krmiva :
o bakterie,
o kvasnice,
. řasy.

premixy

2. Ye schváleném provozu podle bodu 1, je provozovatel krmivářského podniku oprávněn
vykonávat rovněž další činnosti podléhající registraci ve smyslu § 5 odst. I zákona o
krmivech v uvedeném rozsahu:

a) druh činnosti: uvádění do oběhub""'']"616,i,iffiffiim:**,,

krmné suroviny uvedené v příloze č.4 část C:
. zrna obilovin,
o qýrobky a vedlejší výrobky z obilovin,
o olejnatá semenao olejnaté plody,
. výrobky a vedlejší výrobky z o|ejnatých semen nebo plodů,
. semena luskovin,
o ýrobky a vedlejší ýrobky ze semen luskovino
. bIWakořeny,
o qýrobky a vedlejší ýrobky zeh|lz a kořenů,
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o jiné výrobky a vedlejší ýrobky z průmyslového zpracování
cukrovky,

o ostatní semena a plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky,
o ostatní rostliny, jejich výrobky a vedlejší výrobkyo
o qýrobky a vedlejší výrobky z průmyslového zpracování cukrové

třtiny,
o mléčné výrobky a vedlejší výrobky,
o minerální látlry
o varia.

směsi krmných surovin

doplňkové látky z kategorie: technologické doplňkové kííky:
o konzervanty,
. emulgátory,
o stabilizátory,
o zahušt'ující látky,
o želírující látky,
o pojiva,
o protispékavé látky,
o regulátory kyselosti,
o doplňkové látky k silážování.
s enzoric ké dopl ňkové látky :
o barviva,
o zchutňující látky,

určitá proteinovd krmiva
o kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného

původu

v o dn atá p r ůmy s lov á krmiva

premixy

krmné směsi pro:
. hospodářská zvířata,
o hospodářská mííata mimo přežvýkavce,
o přežvýkavce,
. rYbY,
o domácí zvííata.



4

odůvodnění:
Na základě aktualizace byly pro.,,edeny změny údajů uvedených ve vydaném

rozhodnutí o registraci výrobce, dodavatele a distributora. Oznámené změny jsou v souladu s

§ 4 odst. 3 a4 a§ 5 odst. 3 a4 zákona o krmivech.
Nová právní úprava registračního Ťízeni lypl;iwající z Nařízení ES č. 18312005 a ze

zékona o krmivech stanovující nové podmínky a způsoby v provádění registrace, kdy namísto

subjektů jsou nově registrovány/schvalovány krmivářské provozy, si r,ynutila rovněŽ
provedení změn v dosavadních přidělených registračních číslech a to tak, že registrační čísla
jsou přidělována jednotlivým provozům. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno shora ve

ýroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí \ze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení

k Ministerstvu zemědělství prostředniótvím Odboru bezpečnosti krmiv a půdy ÚrZÚZ Praha,

ZaOpravnou 4, 150 06 Praha 5-Motol.

Ing
ředitel odboru krmiv a půdy


