
Státní veterinární ústav Olomouc 
Certifikační orgán pro produkty 

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00, Olomouc 

Žadatelům (zpracovatelům) o certifikaci  Q CZ                                   V Olomouci dne 3. 5. 2016 

Vážení žadatelé, 

děkujeme za Váš zájem o certifikaci. V příloze tohoto e-mailu je přiložena „Smlouva o 

certifikaci“, jejíž podepsání je podmínkou k vydání „Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q 

CZ“. Na základě vydání tohoto potvrzení můžete požádat o dotaci pro rok 2016, a to 

v případě, že jste doručili v termínu do 29. 4. 2016 tzv. „Předběžnou žádost“ na SZIF. 

Žádáme Vás o pečlivé prostudování smlouvy a úplné vyplnění Vašich identifikačních 

údajů. Smlouva je ve formátu PDF, který obsahuje modrá pole, kde je zapotřebí uvést Vaše 

identifikační údaje, místo a datum podpisu, včetně informace o tom, zdali, Vaše „Předběžná 

žádost“ byla doručena na SZIF v termínu do 29. 4. 2016.  

 Pro případ, že nemáte možnost pracovat s formátem PDF, je tatáž smlouva přiložena 

ještě i ve formátu Word, kde prosíme o doplnění údajů, které jsou vyznačeny žlutě.  

Poplatek za registraci žádosti (250,- Kč) je nutno uhradit za každou žádost, ale 

poplatek za vyhotovení smlouvy a vydání „Potvrzení o vstupu do programu Q CZ“ (700,- Kč) 

uhradíte pouze jednou, bez ohledu na počet podepsaných smluv a vydaných Potvrzení. Oba 

poplatky uhradíte na základě faktury, která Vám bude odeslána společně se smlouvou 

podepsanou ze strany COP. 

Smlouvu se všemi doplněnými údaji podepsanou z Vaší strany oprávněnou osobou 

zašlete (doručíte) 2x zpět na COP. Zpracovatelé mléka ke smlouvě musí přiložit kopii 

platného „Dokladu o schválení /registraci závodu“ vydaného příslušnou Krajskou veterinární 

správou. 

Po obdržení podepsaných smluv Vám jedno paré potvrzené z naší strany zašleme zpět 

i s fakturou na úhradu poplatků dle platného ceníku a „Potvrzení o vstupu do systému jakosti 

Q CZ“, na základě kterého si můžete požádat o dotaci. 

 

Smlouva je k dispozici ke stažení také na našem webu (www.svuolomouc.cz). 

 

Vážení žadatelé, v případě nejasností nás můžete kontaktovat s dotazem (viz kontakty 

na našem webu) 

 

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem, 

 

       doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA 
        ředitel SVÚ Olomouc, vedoucí COP 

http://www.svuolomouc.cz/


 
 

 


