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                                                      ANNEX 1A/PŘÍLOHA 1A 

 

 

 

Model Official Certification of plants   

producing fish feeds intended for export to Israel  

Vzor veterinárního osvědčení pro zařízení vyrábějící 

krmivo pro rybičky určené k vývozu do Izraele 
 

The official veterinary authority of / Úřední veterinární orgán ___________________________  

     (Country/Země) 

hereby certifies that/tímto potvrzuje, že: 

 

 

1. The processing plant/Výrobní zařízení _______________________________________  
    (Name, address and official registration number/Název, adresa a oficiální registrační číslo) 

is certified by the Veterinary Services of this country as a producer of fish feeds for local use as 

well as for export to Israel. 

je schváleno organem veterinární správy dané země jakožto výrobce krmiva pro rybičky pro 

místní užití, jakož i vývoz do Izraele. 

 

2. The processing plant produces fish feeds under the direct supervision of an officially 

accredited veterinarian. 

Výrobní zařízení produkuje krmiva pro rybičky pod přímým dozorem úředně schváleného 

veterinárního lékaře. 

 

3. The said plant processes on its prtemises low risk material only, which does not incorporate 

any protein derived from mammalian tissues. 

Zmíněné výrobní zařízení ve svých prostorách využívá pouze málo nebezpečné materiály, které 

neobsahují proteiny získané ze savčích tkání. 

 

4. The raw materials utilized for the production of fish feeds to be exported to Israel are all of 

local (producer country) origin or legally imported. 

Suroviny použité při výrobě krmiva pro rybičky určeného k vývozu do Izraele jsou všechny 

místního (země výrobce) původu nebo legálně importované. 

 

5. The end products are regularly checked bacteriologically for freedom from pathogenic 

organisms, including Salmonella spp., and are kept and packed in a way that prevents 

recontamination. 

Výsledné výrobky jsou pravidelně bakteriologicky kontrolovány na nepřítomnost patogenních 

organismů, včetně Salmonelly spp. a jsou skladovány a baleny takovým způsobem, jenž 

zabraňuje jejich opětovné kontaminaci. 

 

 

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA 

STATE  VETERINARY  ADMINISTRATION 

ČESKÁ  REPUBLIKA 
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Date/Datum _______________________ _____________________________________ 

                                                             Name and title of the official veterinarian 

 Jméno a titul úředního veterinárního lékaře 

 

Place/Místo ________________________          Signature/Podpis_________________  

 

 
 

 Official seal/Oficiální razítko 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
(1)

 Delete as appropriate/Nehodící se škrtněte 
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