ČESKÁ REPUBLIKA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

CZECH REPUBLIC

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

Veterinární osvědčení, které má doprovázet krmiva pro rybičky
obsahující přísady živočišného původu do Austrálie
Veterinary certificate to accompany pet food for fish
containing ingredients of animal origin to Australia

EN

Osvědčení č./
Certificate No.: ___________________________________________________________________
Vyvážející země/
Exporting country: _______________________________________________________________
Odpovědné ministarstvo/
Responsible ministry: _____________________________________________________________

I.

Identifikace / Identification

IM

Orgán vydávající osvědčení/
Certifying department: ____________________________________________________________
Popis výrobku a druhu/
Description of the product and species:

EC

Způsob balení/
Nature of packaging: ______________________________________________________________
Počet balení/
Number of packages: ______________________________________________________________
Čistá hmotnost/
Net weight: ______________________________________________________________________

SP

Číslo šarže/
Batch No.: ______________________________________________________________________
II. Původ / Origin
Název, adresa a schvalovací číslo výrobce/
Name, address and approval number of the producer:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

III. Místo určení / Destination
Krmiva pro rybičky budou zaslána/
The fish feeds will be sent:
z/from: _________________________________________________________________________
(Místo nakládky / Place of origin)

do/to: __________________________________________________________________________
(Země a místo určení / Country and place of destination)
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Osvědčení č. / Certificate No.:___________________________________
Následujícím dopravním prostředkem/
By the following means of transport: _________________________________________________
(Číslo letu nebo název lodi / Flight number or the name of ship)

Č. kontejneru/
Container No: ____________________________________________________________________
Č. plomby/
Seal No.: _______________________________________________________________________
Jméno a adresa odesílatele/
Name and address of consignor: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

EN

Jméno a adresa příjemce/
Name and address of consignee: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VI. Prohlášení / Declaration

EC

IM

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že:
I, the undersigned official veterinarian hereby certify that:
a)
finální výrobek neobsahuje více než 2% lososového oleje; a
the salmon oil does not comprise more than 2% of the final product; and
b)
lososový olej byl tepelně zpracován při teplotě minimálně 80°C po dobu 45 minut a 140°C
po dobu 1 minuty.
the salmon oil has been heat treated to at least 80°C for 45 minutes and 140°C for 1 minute.

Datum/Date:

Celé jméno, funkce a titul úředního veterinárního lékaře/
Full name, position and title of the official veterinarian:

SP

_______________________________________________________________________________
Místo/Place: _________________________ Podpis/Signature: ____________________________

(Oficiální razítko/Official Stamp)

_______
Podpis a razítko musí mít jinou barvu, než je barva tisku.
The colour of the signature and stamp shall be different to that of the printing.
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