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 ANNEX 2A/PŘÍLOHA 2A 

 

 

Model of a veterinary certificate to accompany feeds for fish 

Containing ingredients of animal origin to Israel 

Vzor veterinárního osvědčení, které má doprovázet krmiva pro rybičky 

obsahující přísady živočišného původu do Izraele 
 

 

Certificate No./Osvědčení č. _______________________ 

Exporting country/Vyvážející země: _____________________________________________________________________ 

Responsible ministry/Odpovědné ministerstvo: ___________________________________________________________ 

Certifying department/Oddělení vydávající osvědčení: _______________________________________________________ 

 

I.  Identification/Identifikace 

Description of the product and species/Popis výrobku a druhu:______________________________________________ 

 

Nature of packaging/Způsob balení:___________________________________________________________________ 

 

Number of packages/Počet balení: _______________________ Net weight/Čistá hmotnost: _______________________ 

 

Lot/batch production referance number/Referenční číslo šarže výrobku: ______________________________________ 

 

II.  Origin/Původ 

 Name, address and approval number of the producer/Název, adresa a schvalovací číslo výrobce: 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

III. Destination/Místo určení  

The fish feeds will be sent/Krmiva pro rybičky budou zaslána 

From/Z: ___________________________________  To/Kam: ___________________________________________ 

 (Place of loading/Místo nakládky)                                       (Country and place of destination/Země a místo určení) 

 

By the following means of transport/Následujícím dopravním prostředkem: __________________________________ 

 (Flight number or the name of ship/Číslo letu nebo název lodi) 

 

Container No./Č..kontejneru: ________________________  Seal No./Č. plomby ____________________________ 

 

Name and address of consignor/Jméno a adresa odesilatele: _______________________________________________ 

 

Name and address of consignee/Jméno a adresa příjemce: _________________________________________________ 

 

VI.  Declaration/Prohlášení 

        I, the undersigned official veterinarian hereby certify that: 

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

1. The producer is a plant which is approved by the State Veterinary Services for the local market as well as for 

export to Israel and supervised by an official or accredited veterinarian; 

Výrobce je zařízením, které je schváleno organem veterinární správy Státní pro místní trh, jakož i pro vývoz do Izraele a 

je pod dozorem úředního nebo schváleného veterinárního lékaře; 

2. The said product does not contain any protein derived from mammalian tissues; 

Zmíněný výrobek neobsahuje žádné proteiny získané ze savčích tkání; 
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3. The product has been manufactured and packed complying with approved manufacturing practice, sufficient to 

render it free from pathogenic microorganisms; 

Výrobek byl vyroben a zabalen v souladu se schváleným výrobním postupem, který je dostačující pro doložení, že 

výrobek neobsahuje žádné patogenní mikroorganismy; 

4. Samples of the product have been examined prior to shipment and found wholesome and free from pathogenic 

microorganisms, including Salmonellae; 

Vzorky výrobku byly před nakládkou zkontrolovány a označeny jako nezávadné a neobsahující patogenní 

mikroorganismy, včetně Salmonelly; 

5. To the best of my knowledge and belief, the consignment certified herein has not been exposed to radioactive 

contamination. 

Dle mého nejlepšího vědomí a svědomí, tímto schválená zásilka nebyla vystavena radioaktivní kontaminaci. 

 

 

 

 

 

Date/Datum _________________________   ______________________________________ 

 Full name and title of the official veterinarian 

 Celé jméno a titul úředního veterinárního lékaře 

 

 

Place/Místo__________________________ Signature/Podpis_________________________ 

 

 

(Official Stamp/Oficiální razítko) 
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