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VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ  

PRO DOVOZ KRMIV PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU DO INDIE 

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE  

FOR IMPORT OF PET FOODS INTO INDIA 

 

 

     Číslo osvědčení / Certificate No.: ________________________________ 

 

I. OBECNÉ INFORMACE / GENERAL INFORMATION  

I.1. Odesílatel (jméno a úplná adresa) / 
Consignor (name and address in full): 
 
 
 
 

I.4. Země původu / Country of origin: 
 
 
 

I.5. Ústřední Příslušný orgán / Central Competent 

Authority: 
 
 
 

I.3. Příjemce (jméno a úplná adresa) / Consignee 
(name and address in full): 

 
 
 
 

I.6. Místní Příslušný orgán / Local Competent 
Authority: 
 
 
 

I.7. Množství (slovy a číslicemi) / Quantity (in 
words and figures) 

I.8. Podrobnosti k identifikaci zásilky (číslo(a) 

šarže(í) výrobku(ů) / Consignment identification 

details (Batch number of the product/s): 
 
 
 
 

Počet balení / Number of packs: 
 
 
Čistá hmotnost / Net weight: 

 
 

I.9. Výrobní podnik (název, adresa a registrační 
číslo) / Manufacturing plant (name, address 

and registration number):: 
 
 
 
 

I.10. Místo naložení / Place of loading: 
 
 
 
 

I.11. Konečné místo určení (název a úplná adresa) / 
Place of final destination (name and address in full): 

 

 

 

 

I.12. Název a adresa registračního orgánu 

Name and address of the Registration authority 

 
 
 
 
 
 

I.13. Způsob přepravy / Mode of Transport: 
 
 
 

CZECH  REPUBLIC 

ČESKÁ  REPUBLIKA 

STATE  VETERINARY  ADMINISTRATION 

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA 
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II. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY / ANIMAL HEALTH CONDITIONS: 

 

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše uvedená krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:  

The undersigned official veterinarian certify, that the pet food described above: 

 

II.1. byla vyrobena z masa/masných výrobků ze zdravých zvířat; 

originates from the meat/meat products of healthy animals; 

 

II.2. byla vyrobena z masa/masných výrobků ze zvířat, která byla podrobena veterinární prohlídce před 

poražením i po porážce. 

originates from the meat/meat products of animals which have undergone for ante-mortem and post-mortem 

examinations; 

 

II.3. 
 
 
 
 

* 

byla vyrobena z ptáků/prasat ze zařízení, které se nenachází v okruhu o poloměru 25 km kolem oblasti 

zasažené Aviární influenzou (AI) *;  

originates from the birds/pigs from an establishment which is outside 25 kms radius of any Avian Influenza (AI) 

infected area*; 

 
není vyžadováno, pokud je země prostá AI nebo výrobek neobsahuje složky ptačího nebo prasečího 

původu / not required  if the country is free from AI or product does not contain poultry or pig origin 

ingredients; 

 

II.4. v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu živočišného původu není žádná složka pocházející z 

přežvýkavců, kromě těchto výjimek: 

is the one in which no ingredients of ruminant origin has been incorporated (in the pet food product of animal 

origin), except for the following, namely: 

 

 a) mléko/mléčné výrobky / the milk/milk products; 
 

 b) ovčí nebo kozí lůj prostý bílkovin; a  

protein free tallow of ovine or caprine origin; and 

 

 c) v případě, že je v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu materiál nebo složky pocházející z ovcí a 

koz dovezený ze zemí prostých onemocnění skupiny TSE, je nutné uvést následující informace: 

if ovine or caprine materials or ingredients imported from the countries free from TSE group of diseases 

have been incorporated in the pet food, the following information shall have to be provided: 

 

  i. údaje o složkách / details of ingredients; 
 

  ii. číslo osvědčení / certificate number; 
 

  iii. země původu / country of origin; 
 

  iv. název veterinárního orgánu, který vydal osvědčení pro složky / name of Animal Health 

Authority issuing Certificate for the ingredients; 

   

  v. datum schválení osvědčení / date of endorsement of the certificate; 

 

 d) materiály nebo složky živočišného původu, které jsou součástí výrobku, byly ošetřeny takovým 

způsobem, aby bylo v jádře dosaženo teploty nejméně 70 °C po dobu 30 minut;  

the certified materials or the animal origin components of the product have been processed in a manner 

to have attained a core temperature not less than 70 °C for 30 minutes; 

nebo / or 

byly zpracovány jinou metodou poskytující rovnocenné záruky mikrobiologické zdravotní  

nezávadnosti, schválenou Oddělením chovu zvířat, produkce mléka a rybářství (DADF) při Vládě 

Indie. 

has been processed through an alternative method offering equivalent guarantees with regards to 

microbiological safety approved by Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DADF), 

Government of India. 
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II.5. byla podrobena vyšetření nejméně pěti náhodně odebraných vzorků odebrané z každé zpracované 

šarže během nebo po skladování ve zpracovatelském podniku, a tyto vzorky splňovaly tyto normy:  

was examined by a random sampling of at least five samples from each processed batch taken during or after 

storage at the processing plant, that complies with the following standards: 

 

   ne více než 5 × 103 aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů v 1 g (ml); 

not more than 5 × 103 aerobic and facultative anaerobic micro-organisms in 1 g (ml); 

 

   nepřítomnost salmonel v 25 g (ml) / no Salmonella in 25 g (ml); 

   - aktivita vody v sušených výrobcích nesmí být vyšší než 0,93. 

- activity of water in dehydrated products must not be higher than 0,93. 
 

II.6. nebyla vyrobena: / was not produced from: 

 

- ze zvířat chovaných k zemědělské produkci, která uhynula, ale nebyla poražena, včetně mrtvě 

narozených a nenarozených zvířat, aniž jsou dotčeny případy nutného poražení v zájmu pohody zvířat, 

z hospodářských zvířat uhynulých při přepravě;   

animals kept for agricultural production, which died but were not slaughtered, including stillborn and unborn 

animals, and, without prejudice to instances of emergency slaughtering for reasons of welfare, farm animals 

that have died in transit; 

 

- ze zvířat, která byla utracena v rámci opatření tlumení a eradikace nákaz buď v chovu, nebo na jiném 

místě určeném příslušným orgánem;  

animals which were killed in the context of disease control measures either on the farm or in any other place 

designated by the competent authority; 

 

- z odpadu živočišného původu včetně krve pocházející ze zvířat, která při veterinární prohlídce 

prováděné během porážení jevila klinické příznaky nákaz přenosných na lidi a jiná zvířata; 

animal waste including blood originating from animals which showed, during veterinary inspection carried out 

at the time of slaughtering, clinical sign of disease communicable to man or other animals; 

 

- z částí zvířat poražených běžným způsobem, které nebyly podrobeny veterinární prohlídce po 

poražení, s výjimkou usní, kůží, kopyt, peří, vlny, rohů, krve a podobných produktů;  

those parts of animals slaughtered in the normal way which were not presented for post mortem inspection, 

with the exception of hides, skins, hooves, feathers, wool, horn, blood and similar products; 

 

- z masa, drůbežího masa, ryb, volně žijících zvířat a zkažených potravin živočišného původu; 

meat, poultry meat, fish, game and foodstuffs of animal origin which were spoiled; 

 

- z odpadu živočišného původu obsahujícího rezidua látky nebezpečné zdraví lidí a zvířat; 

animal waste containing residues of substance which posed a danger to human or animal health; 

 

- z mléka, masa nebo produktů živočišného původu považovaných za nevhodné k lidské spotřebě kvůli 

přítomnosti reziduí;  

milk, meat or products of animal origin rendered unfit for human consumption by the presence of such 

residues; 

 

- z ryb nebo odpadu z ryb, které byly kvůli klinickým příznakům nákaz vyloučeny z lidské spotřeby; 

fish or offal from fish which was excluded from human consumption because of clinical signs of an infections 

disease;  

 

- ze zpracovaných živočišných bílkovin získaných z vysoce rizikového materiálu; 

processed animal protein derived from high risk material; 

 

II.7. byla podrobena všem opatřením pro zabránění druhotné kontaminace patogenními původci 

po  ošetření a/nebo po zpracování;  

has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment and/or 

processing; 

 
II.8. 

 

byla zabalena do nového obalového materiálu. 

was packed in new packaging material. 

SPECIM
EN



                                                                           Číslo osvědčení / Certificate No.: ______________________________ 

EX – 2016/06 – PETFOOD (India)    4 / 4 

II.9. podnik na zpracovávání/výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu se nachází mimo okruh o 

poloměru 25 km kolem místa výskytu Aviární influenzy (to není vyžadováno, pokud je země prostá 

Aviární influenzy). 

the processing /manufacturing plant of pet food is located outside 25 km radius of any Avian influenza infected 

area (not required if country is free from Avian Influenza). 

  

II.10. jsou zabalena pouze do kontejnerů, které jsou zaplombovány. 

packing is in sealed containers only. 

 

 

 

 

 

Poznámky / N.B.: 

 

a) Pro každou zásilku krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která je přepravována stejným letadlem, 

železničním vagonem, nákladním automobilem nebo stejnou lodí a zasílaná do stejného místa určení, 

musí být vystaveno zvláštní osvědčení. 

A separate certificate must be provided for each consignment of pet foods transported in the same aircraft, 

railway wagon, lorry or ship and consigned to the same destination. 

 

b) Zásilka musí být doprovázena originálem osvědčení, dokud nedosáhne stanoviště pohraniční 

veterinární kontroly.  

The original of the certificate must accompany the consignment until it reaches the border inspection post. 

 

c) Zásilka musí být před naložením úplná a veškeré příslušné uvedené termíny musejí být ve vztahu 

k datu vystavení osvědčení.  

It must be completed prior to loading and all time limits referred to relate to will relate to the date of 

certification. 

 

d) Zásilka nebude vpuštěna do Indie, pokud je dopravena v nezaplombovaném kontejneru, v kontejneru 

s porušenou plombou, jeví-li známky kontaminace rizikovým materiálem anebo je doprovázena 

neadekvátním osvědčením. 

The consignment will not be permitted entry into the India in the event of a consignment arriving in the country 

either in an unsealed container or in a container the seal of which has been broken or with evidence of 

contamination en rout with risk material or with inadequate certification. 

 

 

 

 

Vystaveno v/ Issued at ______________________________________ Dne/ On ________________________ 

 

Úřední razítko / Oficial Stamp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Jméno a adresa úředního veterinárního lékaře 

Name and address of Veterinarian 

 

 

 

___________________________ 

 Datum / Date 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Podpis / Signature 
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