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Žádost o certifikaci  
  
Registrační číslo Žádosti : 

 
………………………………………………………… 

(vyplní COP) 

 
 

  
Žadatel:  

Název firmy: 
 
 
 

Registrační 
číslo : 

 
C 

 
Z 

        

IČO: 
 

        

DIČ: 
 

 
C 

 
Z 

          

Zapsáno u: 
 

 

Adresa: 
 
 
 
 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

PSČ: 
 

     Kontaktní  
telefon: 

Statutární  
zástupce: 

Kontaktní  
e-mail: 

Datová  
schránka: 

Osoba pověřená  
jednáním: 

Preferovaný typ komunikace s COP : 

     ☐ Datovou schránkou 

     ☐ Poštou 

     ☐ Elektronicky              

  
Název produktu:  

☐ Násadová vejce v režimu jakosti Q CZ (produkt D1)*                       Počet hal:  …………..     

☐ Jednodenní mláďata drůbeže v režimu jakosti Q CZ (produkt D2) 

☐ Konzumní vejce drůbeže v režimu jakosti Q CZ (produkt D3)*         Počet hal:  …...……..  

☐ Výkrm drůbeže v režimu jakosti Q CZ (produkt D4)*                        Počet hal:  ………..... 

☐ Výkrm krůt v režimu jakosti Q CZ (produkt D5)*                               Počet hal:  ………….. 

☐ Výrobky z vajec drůbeže v režimu jakosti Q CZ (produkt D6) 

☐ Jatečně upravená těla (JUT) a dělené drůbeží maso v režimu jakosti Q CZ (produkt D7) 

☐ Výrobky z drůbežího masa v režimu jakosti Q CZ (produkt D8) 

* u halové technologie chovu uveďte počet hal 
  

  

Požadavky:  

Specifikace certifikace (norma, normativní 
dokument, jiný předpis stanovující požadavky na 
certifikovaný produkt): 

 
Věstník Ministerstva zemědělství ČR, 
ročník 2018, částka 3 

Další:  
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Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:  
COP z pozice správce bude za účelem zpracování Žádosti o certifikaci zpracovávat Vaše osobní údaje 
v rozsahu, v jakém byly Vámi COP poskytnuty  

☒ Jméno a příjmení osoby pověřené jednáním 

☒ Kontaktní telefon 

☒ Kontaktní e-mail 
 
 

Přezkoumání a registrace žádosti u Certifikačního orgánu je zpoplatněna částkou 500 Kč / žádost (tuto 
částku uhraďte na základě vystavené faktury). 

  
 
 

    …...……………..                                                           ..……………………………………….. 
             datum                                                                                               razítko firmy  
                                                                                                      s podpisem statutárního zástupce                                                                                              

 

 

Přezkoumání žádosti a způsobilosti COP (vyplňuje COP): 

   
Žádost obsahuje všechny požadované informace: 
 

 

Ano ☐ 

 

Ne ☐ 

  COP je odborně způsobilý k provedení certifikace: 
 

Ano ☐ Ne ☐ 

Pracovníci COP jsou nestranní z pohledu    
objektivního průběhu procesu certifikace: 

Ano ☐ Ne ☐ 

 
COP je schopen zajistit kompletní službu v rozsahu 
definovaném v žádosti o certifikaci 

 
 
 

 

Ano ☐ 

 

Ne ☐ 

 
Přezkoumáno dne: 
 

 

 
 

 
Podpis: 

 

Kontaktní údaje: 
Státní veterinární ústav Jihlava 
Certifikační orgán pro produkty 
Rantířovská 93/20 
586 01 Jihlava, Horní Kosov 
 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 34234681/0710 
E-mail: cop@svujihlava.cz   
Datová schránka: wwkdthw 

Telefon: + 420 567 143 263 (147, 219) 

Fax: + 420 567 310 592 

Web:                                 www.svujihlava.cz  
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