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Úřední osvědčení skladů vedlejších živočišných produktů  

určených pro vývoz do Izraele 

Official certification of warehouses for animal by products  

intended for export to Israel 

 
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že 

I, the undersigned Official Veterinarian hereby certify that,  

Sklad (název) 

The warehouse (name):_______________________________________________________ 

nacházející se v (adresa, číslo schválení, město, stát a PSČ) 

 Located at (address, approval number, city, state, and zip code): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

1. Je registrován pro skladování vedlejších živočišných produktů a je pod dozorem místního 

příslušného orgánu / Is registered for storage of Animal by Products and is under supervision 

of the local competent authority. 

 

2. Skladuje vedlejší živočišné produkty v souladu s právními předpisy a nařízeními vývozní 

země a dodržuje schválenou správnou výrobní praxi / Stores Animal by Products in 

accordance with exporting country laws and regulations, and comply with approved good 

manufacturing practice. 

 

3. Výrobky byly přepraveny do skladu, skladovány a bylo s nimi manipulováno  

za hygienických podmínek v souladu s nařízeními EK / The products were transported to the 

warehouse, stored and handled under hygienic conditions in accordance with EC 

Regulations. 

 

4. Výrobky nepřišly do kontaktu před, během nebo po manipulaci a skladování s čímkoliv, co 

by je mohlo kontaminovat / The products did not come into contact, either before, during or 

after handling and storage, with anything that could contaminate it. 

 

 

 

 

________________________________________  ________________________ 

Podpis / Signature       Datum / Date 

 

 

_________________________________________   

Jméno potvrzujícího úředníka / Name of Endorsing Official  

 

 

_________________________________________ 

Titul potvrzujícího úředníka / Title of Endorsing Official  
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