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TSE osvědčení pro želatinu k lidské spotřebě pocházející ze skotu, ovcí a koz, 

s výjimkou želatiny získané z kůží a kožek přežvýkavců 

TSE certificate for gelatine intended for human consumption obtained from bovine, ovine and caprine animal, 

except for gelatine derived from hides and skins of ruminants 

  

 

      

 Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že želatinové tobolky obsahující produkty popsané ve veterinárním 

osvědčení č. j. ............................................................... jsou vyrobeny z želatiny, která splňuje následující požadavky: 

I, the undersigned official veterinarian, certify, that the gelatine capsules containing products described in the veterinary certificate, 

certificate reference No ....................................................................., are made from gelatine which meets the following 

requirements: 

  byla získána ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce, 
it has been derived from animals which have passed ante mortem and post mortem inspections, 

  
(1)  

a, s výjimkou želatiny získané z kůží a kožek, 
(1)  

and, except for gelatine derived from hides and skins, 

  
(1) 

buď               
(1) 

either 

  – [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým 
se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 
172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, 
[it comes from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 
establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk (OJ L 172, 
30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a negligible BSE risk, 

  – želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých 
přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ani z něj nebyla získána 

(2)
, 

the gelatine does not contain and is not derived from specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation 
(EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, 
control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) 

(2)
, 

  
– želatina neobsahuje strojně oddělené maso pocházející z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani není z tohoto masa získána, s 

výjimkou želatiny získané ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v 
souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž 
nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE, 
the gelatine does not contain and is not derived from mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine 
or caprine animals, except for gelatine derived from animals that were born, continuously reared and slaughtered in a 
country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk 
in which there have been no BSE indigenous cases, 

  – zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo 
usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého 
nástroje zavedeného do dutiny lebeční, s výjimkou případů, kdy se zvířata narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v 
zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným 
rizikem výskytu BSE, 
the animals, from which the gelatine is derived were not slaughtered after stunning by means of gas injected into the 
cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means 
of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except if the animals were born, continuously 
reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region 
posing a negligible BSE risk, 

  – 
(1)

 [místem původu zvířat, z nichž je získána želatina, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES 
do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a zvířata nebyla krmena masokostní moučkou nebo 
škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE], 
(1)

 [the animals, from which the gelatine is derived, originate from a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the animals were not fed with meat-
and-bone meal or greaves, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health], 

  – 
(1)

 [místem původu zvířat, z nichž je získána želatina, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES 
do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, a želatina byla vyráběna a bylo s ní zacházeno 
takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi není 
kontaminována.]] 
(1)

 [the animals, from which the gelatine is derived, originate from a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the gelatine was produced and 
handled in a manner which ensures that it did not contain and were not contaminated with nervous and lymphatic tissues 
exposed during the deboning process.]] 
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(1) 

nebo    
(1) 

or 

  – [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví 
status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 
30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE, 
[it comes from a country or a region classified in accordance with Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the 
BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk (OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) 
as a country or region posing a controlled BSE risk, 

  – zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého 
tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční, 
the animals, from which the gelatine is derived, were not killed after stunning by laceration of central nervous tissue by 
means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the 
cranial cavity, 

  – želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani 
strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyla získána.] 
the gelatine does not contain and is not derived from specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation 
(EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.] 

  
(1) 

nebo 
(1) 

or 

  – [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví 
status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 
30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, 
[it comes from a country or a region classified in accordance with Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the 
BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk (OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) 
as a country or region posing a negligible BSE risk, 

  – želatina byla získána jak ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti se 
zanedbatelným rizikem výskytu BSE v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES, tak ze zvířat, která se narodila v zemi nebo 
oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu 
BSE, a která nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje 
zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční, 
the gelatine is derived both from animals born, continuously reared and slaughtered in a country or region with negligible 
BSE risk in accordance with Decision 2007/453/EC, and from animals born in a country or region classified in accordance 
with Decision 2007/453/EC as a country or region posing a controlled BSE risk, and which were not killed after stunning 
by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, 
or by means of gas injected into the cranial cavity, 

  – želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani 
strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyla získána.] 
the gelatine does not contain and is not derived from specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation 
(EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.] 

  
(1) 

nebo 
(1) 

or 

  – [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví 
status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 
30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, 
[it comes from a country or a region classified in accordance with Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the 
BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk (OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) 
as a country or region with an undetermined BSE risk, 

  – zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou 
definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, 
the animals, from which the gelatine is derived, were not fed meat-and-bone meal or greaves derived from ruminants, as 
defined in the Terrestrial Animal health Code of the World Organisation for Animal Health, 

  – zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého 
tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční, 
the animals, from which the gelatine is derived, were not killed after stunning by laceration of central nervous tissue by 
means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the 
cranial cavity, 

  – želatina nebyla získána z níže uvedeného: 
the gelatine is not derived from: 

  i) specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001; 
specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001; 

  ii) nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování; 
nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process; 

  iii) strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz.] 
mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.] 
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Poznámky: / Notes: 

(1) Nehodící se škrtněte. 
Delete as appropriate. 

(2) Odstranění specifikovaného rizikového materiálu není vyžadováno, pokud je želatina získána ze zvířat, která se narodila, byla 
nepřetržitě chována a poražena v třetí zemi nebo oblasti třetí země zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie 
země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE. 
The removal of specified risk material is not required if the gelatine derives from animals born, continuously reared and 
slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as posing a 
negligible BSE risk. 

– Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení. 
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

Úřední veterinární lékař 
Official veterinarian 
 

  

 Jméno (hůlkovým písmem): 
Name (in capital letters): 

 Kvalifikace a titul: 
Qualification and title: 

  
 

  

 Datum: 
Date: 
 

 Podpis: 
Signature: 

 Razítko: 
Stamp: 
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