
Verze ze dne / Version of 27.04.2013   

1.  Popis zásilky / Shipment description 1.5  Číslo osvědčení: / Certificate №: 

1.1.  

 

Jméno a adresa odesílatele:  

Name and address of consignor: 

 

 

 

Úřední předvývozní podpůrné osvědčení pro 

konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata 

v zájmovém chovu přepravovaná mezi členskými státy 

EU a určená k vývozu do Celní unie 

Official pre-export support certificate for canned pet 

food of animal origin moved between Member States 

of the EU and intended for export 

to the Customs Union 

1.2.  

 

Jméno a adresa příjemce: 

Name and address of consignee: 

 

 

1.3. 

 

Místo určení:   

Place of destination:   

 

1.3.1 

 

Název a číslo schválení zařízení: 

Name and approval number of the establishment: 

 

1.3.2  

 

Adresa: 

Address: 

 

1.4.  Dopravní prostředek: 

Means of transport:   

(číslo železničního vagonu, nákladního automobilu, 

kontejneru, číslo letu, jméno lodi) 

(the number of the railway carriage, truck, container, 

flight-number, name of the ship)  

1.6.  Členský stát původu: 

Member State of origin: 

1.7.  Příslušný orgán členského státu (ústřední): 

Competent authority in the Member State (central): 

1.8.  Příslušný orgán členského státu (místní): 

Competent authority in the Member State (local): 

1.9.  Členský stát určení: 

Member State of destination: 

2.  Identifikace zboží / Identification of goods 

2.1  Název zboží: / Name of goods: ______________________________________________________________________________ 

2.2 Datum výroby: / Date of production: _________________________________________________________________________ 

2.3 Druh balení: / Type of package: _____________________________________________________________________________ 

2.4 Počet balení: / Number of packages: _________________________________________________________________________ 

2.5 Čistá hmotnost (kg): / Net weight (kg): _______________________________________________________________________ 

2.6 Označení: / Identification marks: ____________________________________________________________________________ 

2.7 Podmínky skladování a přepravy: / Conditions of storage and transport:   

 



3.  Původ zboží / Origin of goods 

3.1  Název, číslo schválení/registrace a adresa zařízení: / Name, approval/registration number and address of the establishment: 

 

3.2. Územně správní jednotka:  / Administrative-territorial unit: 

 

4.  Osvědčení o vhodnosti ke krmení zvířat v zájmovém chovu / Certificate on suitability for pet food 

 Já, níže podepsaný státní/úřední veterinární lékař, potvrzuji, že: 

I, the undersigned State/official veterinarian, certify that: 

 Osvědčení bylo vydáno na základě následujících předvývozních osvědčení (v případě více než dvou osvědčení viz přiložený 

seznam)
(1)

: 

The certificate is based on the following pre-export certificates (see attached list in case more than two)
(1)

: 

 Datum 

Date 

Číslo  

Number 

Země původu 

Country of origin 

Správní území 

Administrative territory 

Číslo schválení/registrace 

zařízení 

Approval/registration 

number of the establishment  

Název a množství 

(čistá hmotnost) 

zboží 

Name and quantity 

(net weight) of 

goods 

      

      

 

  

4.1  Konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu, vyvážená do Celní unie, byla vyrobena 

v zařízeních, která jsou schválena nebo zaregistrována příslušným orgánem v členském stá tu EU  k dodávání zboží pro vývoz 

a jsou pod stálým dozorem tohoto orgánu. 

Canned pet food of animal origin, exported into the Customs Union was manufactured by establishments, approved or registered 

by the Competent authority in the EU Member State on delivery of goods for export and are under regular control from this 

Authority. 

4.2 Konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu pocházejí ze zpracovatelských zařízení, na která se 

nevztahují veterinární omezení, a byla vyrobena ze surovin získaných ze zvířat, jejichž jatečně opracovaná těla a vnitřní 

orgány jsou podle výsledků veterinárně hygienické prohlídky způsobilé k lidské spotřebě.  

Canned petfood of animal origin originates from processing establishments which have not been placed under animal health 

restrictions and from raw materials derived from animals whose carcasses and internal organs are fit for human consumption 

according to veterinary sanitary expertise. 

4.3 Maso a vedlejší produkty skotu, z nichž byla konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu 

vyrobena, byly získány ze zdravých zvířat, pocházejících ze stád, v nichž se nevyskytl žádný případ bovinní spongiformní 

encefalopatie (BSE) a nenáleží k potomstvu zvířat pozitivních na BSE. 

Meat and offal of bovines from which petfood is manufactured are derived from healthy animals that originate from herds where 

there is no case of Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and do not belong to birth cohorts of BSE positive animals. 

Maso a vedlejší produkty ovcí a koz, z nichž byla konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu 

vyrobena, byly získány ze zdravých zvířat v souladu s doporučeními Veterinárního kodexu pro suchozemská zvířata OIE 

týkajícími se klusavky. 

Meat and offal of sheep and goats for production of petfood of animal origin are derived from healthy animals according 

to the OIE Animal Health Terrestrial Code recommendations for scrapie. 

Specifikované rizikové materiály (SRM) byly odstraněny v souladu s doporučeními Kodexu OIE. 

Specified risk materials (SRM) were removed according to the OIE Code recommendations. 

4.4 Konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu byla podrobena ošetření teplem, které zajišťuje záruku splnění 

příslušných požadavků zdravotní nezávadnosti ve vztahu ke stanovené mikrobiologické normě.  

Canned pet food was subjected to a system of thermal processing ensuring appropriate safety requirements in relation 

to the established microbiological Standard. 

4.5 Konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu byla podrobena veškerým opatřením zabraňujícím kontaminaci 

patogenními mikroorganismy po zpracování.  

Canned pet food has undergone all precautions to avoid contamination with pathogenic agents after treatment.  

 

                                                           
1 Nehodící se škrtněte a potvrďte podpisem a razítkem. / Delete if not relevant and confirm by signature and stamp. 



4.6 Obaly a obalový materiál jsou jednorázové a splňují požadavky Celní unie. 

Package and packaging material are used only once and comply with requirements of the Customs Union. 

4.7 Konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu jsou na obalu označena čitelnou etiketou. 

Canned pet food of animal origin is legibly labelled on package.  

4.8 Dopravní prostředek byl ošetřen a připraven v souladu s požadavky vyvážející země. 

The means of transport was treated and prepared in accordance with the requirements of the exporting country. 

 

Místo: 

Place: ____________________________ 

 

Datum: 

Date: _________________________ 

 

Úřední razítko: 

Official stamp: _____________________ 

 

Podpis státního/úředního veterinárního lékaře:  

Signature of State/official veterinarian: 

Jméno a funkce hůlkovým písmem: 

Name and position in capital letters: 

 

Роdpis a razítko musí být v barvě odlišné od barvy tisku. / Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed 

certificate.  

 


