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ČESKÁ REPUBLIKA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

CZECH REPUBLIC

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

Czech Republic cosmetic certificate on BSE – Type A
Osvědčení na kosmetické výrobky ve vztahu k BSE – Typ A
1.

Certificate No.:

2.

Číslo osvědčení:

Datum vystavení:

Brand of product:

4.

Značka výrobku:

Weight and amount of product:
Hmotnost a množství výrobku:

EN

3.

Date of issue:

5.

Contract No *:
Smlouva č. *:

6.

Name of applicant (and the name of the legal representative):

7.

Address of applicant:
Adresa žadatele:

8.

Name and address of consignor:
Jméno a adresa odesílatele:

9.

Name and address of consignee:

10.

Remarks:
Poznámky:

EC

Jméno a adresa příjemce:

IM

Jméno žadatele (a jméno právního zástupce):

This is to certify that the cosmetics produst(s) hereafter is (are):
Tímto se potvrzuje, že dále uvedený (é) kosmetický výrobek (kosmetické výrobky) je (jsou):

SP

TYPE A: product that does not contain any elements of materials from bovine and ovine origin (including
extracts) (Attached table).
TYP A: výrobek, který neobsahuje žádné složky materiálů bovinního a ovinního původu (včetně extraktů) (viz přiložená tabulka).

Name of authorized person:
Jméno oprávněné osoby:

Signature:

Stamp:

Podpis:

Razítko:

Attention: the items with * are not obligatory. But it would be best to list all of these items with * definitely.
Otherwise the lot of imported products may be influenced by individual product which does not meet the
requirement.
Upozornění: položky označené * nejsou povinné. Nicméně všechny položky označené * by měly být uvedeny. Jinak může být
zásilka dovážených výrobků ovlivněna jednotlivým výrobkem, který nesplňuje požadavek.
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Attached table / Připojená tabulka
List of products of TYPE A
Seznam výrobků TYPU A
Brand

Č.

Značka

Name of
product
Název výrobku

Specification *
(not compulsory)
Specifikace *
(nepovinné)

Manufacturer

Amount

Výrobce

Množstv
í

Date of production
or Batch No *
(not compulsory)
Datum výroby
nebo sériové číslo *
(nepovinné)

EC

IM

EN

No

Name of authorized person:

SP

Jméno oprávněné osoby:

Signature:

Stamp:

Podpis:

Razítko:

Attention: the items with * are not obligatory. But it would be best to list all of these items with * definitely.
Otherwise the lot of imported products may be influenced by individual product which does not meet the
requirement.
Upozornění: položky označené * nejsou povinné. Nicméně všechny položky označené * by měly být uvedeny. Jinak může být
zásilka dovážených výrobků ovlivněna jednotlivým výrobkem, který nesplňuje požadavek.
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