
 
 

 
 

HEALTH  CERTIFICATE  FOR  RAW  HIDES & SKIN  DERIVES  
 FROM  C L O V E N – H O O F E D  ANIMALS   

  
VETERINÁRNÍ CERTIFIKÁT PRO SOLENÉ KŮŽE A KOŽNÍ DERIVÁTY 

ZE SUDOKOPYTNÍKŮ 
   

     
           
 
Description of products, including animal species:   
Popis zboží včetně živočišného druhu: 
    
Number of packages/Počet balení:                     
 
Gross weight/Hrubá váha:     
 
Netto weight/netto váha: 
 
Number of pieces/počet kusů 
 
Name and address of consignor:    
Jméno a adresa vývozce: 
 
Name and address of consignee: 
Jméno a adresa příjemce: 
 
Container number/číslo kontejneru: 
 
Shipping date/datum vývozu: 
 
Container Seal Number/číslo plomby: 
 
Land of Shipping/ země vývozu: 
 
Name of Ship/jméno lodi: 
 
 

ATTESTATION/PROHLÁŠENÍ 
 
-There was no outbreak of foot-and-mouth disease, riderpest, African swine 
fever for past 2 years prior to shipment./ V uplynulých 2 letech před vývozem 
se nevyskytovala slintavka a kulhavka, mor skotu, africký mor prasat. 
 
 
-These Raw hides are  from the animal which is proven by result of ante-
mortem and post-mortem inspection conducted by a government veterinarian 
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officer./Surové kůže pocházejí ze zvířat, která byla podrobena kontrole ante-
mortem a post-mortem provedené veterinárním úředníkem. 
 
 
In the case of raw hides are unable to meet the Article 2 ,the product shall 
meet the following requirements of disinfection treatments./V případě, že kůže 
nesplní podmínky bodu 2, výrobek musí splňovat následující požadavky 
ošetření dezinfekcí. 
 
-Salting for at least 28 days with sea salt containing 2% sodium carbonate. 
(However, in the case of dried hides, products shall be treated with formalin 
gas.)/ Solení po dobu minimálně 28 dní v mořské soli obsahující 2% 
uhličitanu sodného. (Nicméně v případě sušených kůží by měly být kůže 
ošetřeny formalinovým plynem). 
 
-Soaking with agitation for at least 48 hours in an alkaline solution of pH 11.5 
or above, such as 4% (w/v) solution of sodium carbonate / Promáčení 
s mícháním minimálně po dobu 48 hodin alkalickém roztoku s pH 11,5 nebo 
více, 4% roztok uhličitanu sodného.  
 
-Soaking with agitation for at least 48 hours in an acid solution of below pH 
3.0 such as a formic acid solution (100kg salt [NaCl] and 12kg formic acid per 
1,000 liters water)./ Promáčení s mícháním minimálně po dobu 48 hodin 
v kyselém roztoku s pH pod 3,0 jako v roztoku kyseliny mravenčí (100kg soli 
NaCl a 12kg kyseliny mravenčí na 1,000 litrů vody). 
  
 
Stamp/razítko      
 
 
Date of issue of the health ceritificate/Datum vystavení certifikátu: 
 
Name of the  issuing organization/Název vystavující organizace: 
 
Issuing officer’s Position/Funkce úředníka: 
 
Name of the Office/Jméno úředníka: 
 
Signature of the Officer/Podpis úředníka: 
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