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Čestné prohlášení 

 

 Prohlašujeme, že všechny mléčné potraviny vyráběné v naší společnosti jsou v souladu 
s aktuálně platnými zákony České republiky i Evropské unie – zejména Zákon č. 110/1997 Sb. o 
potravinách a tabákových výrobcích včetně všech prováděcích vyhlášek a Zákona č. 166/1999 
Sb. o veterinární péči včetně všech prováděcích vyhlášek. V rámci EU jsou označovány 
v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům - jedná se zejména o nový způsob označování alergenních látek ve složení 
výrobku odlišným formátem písma, požadavek na minimální velikost písma a požadovaným 
formátem tabulky výživových údajů. V rámci těchto zákonů je ve firmě zaveden systém 
bezpečnosti potravin (HACCP) a používají se zásady správné výrobní a hygienické praxe 
(„Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mléko a mléčné výrobky - ČSN 56 9601“). 
 Prohlašujeme, že naše firma je pod stálým veterinárním dozorem Krajské veterinární 

správy v Pardubicích a je registrována v souladu s § 22 odst. 1, písmeno a) Zákona č. 166/1999 
Sb. o veterinární péči a tudíž všechny naše výrobky jsou vyráběny v České republice ve 
schváleném závodě pod veterinárním schvalovacím číslem CZ 717. Tuto skutečnost 
stvrzujeme značením zdravotní nezávadnosti našich výrobků v souladu se stejným zákonem. 
Převážná část vstupních surovin (min. 80 %) je od českého dodavatele. 
 Prohlašujeme dále, že naše výrobky neobsahují geneticky modifikované organismy a 

splňují požadavky současné platné legislativy ČR a Evropské unie v oblasti GMO. Na všechny 
dodávky surovin přírodního původu vyžadujeme od našich dodavatelů prohlášení, že GMO 
neobsahují a ani z nich nejsou vyrobeny. 
 Prohlašujeme dále, že v naší výrobě se používají alergeny (ve smyslu Přílohy č. 1 

Vyhlášky č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin v platném znění a Přílohy II Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1169/2011) odděleně tak, aby nemohlo docházet ke křížové kontaminaci 
jiných výrobků a surovin.  
 Prohlašujeme dále, že naše výrobky neobsahují barviva specifikovaná v Nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1333/2008 v Příloze V: žluť SY (E 110), chinolinová žluť 
SY (E 104), azorubin (E 122), červená allura (E 129), tartrazin (E 102) a ponceau 4R (E 124).  
 Prohlašujeme dále, že do žádného z našich výrobků nepřidáváme melamin ani 

nepoužíváme mléko nebo mléčné suroviny původem z Číny. 
 Prohlašujeme dále, že naše firma je společensky bezúhonná a výrobky nejsou vyráběny 

dětskou a jinak společensky neúnosnou prací - jsme součástí systému SEDEX pod reg.č. 
P0000140173. 

  
      Nad rámec legislativních požadavků je Choceňská mlékárna, s.r.o. nositelem 

celosvětově uznávaného certifikátu systému bezpečné výroby potravin dle standardu IFS 
(International Food Standard) ve vyšší hladině – platný certifikát je na vyžádání k dispozici.   

  
 
Toto prohlášení je pro potřebu našich obchodních partnerů. 
Tímto prohlášením se zároveň ruší platnost všech předchozích obdobných prohlášení. 

 
V Chocni 
dne 1.12.2014 

 


