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PROHLÁŠENÍ   

O  GENETICKY MODIFIKOVANÝCH 

ORGANISMECH (GMO) 

 
Garantujeme, že vyráběný a dodávaný cukr, pelety a líh: 

 

a)  jsou v souladu s právními předpisy EU ohledně geneticky modifikovaných organismů (GMO) a to Nařízením EC č.1829/2003 

Evropského parlamentu a Výboru z 22.9.2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech v platném znění, 

Nařízením EC č.1830/2003 Evropského parlamentu a Výboru z 22.9.2003 týkající se dohledatelnosti a označování GMO a 

jejich dohledatelnosti v potravinách a krmivech vyrobených z GMO v platném znění a doplňující Směrnicí 2001/18/EC a se 

všemi dalšími souvisejícími právními předpisy v platném znění.  
b) nejsou geneticky modifikované, ani nejsou odvozeny z GMO. 
c) zboží – výrobky neobsahují ingredience dle popisu ve Směrnici 2000/13/EC článek 6, paragraf 4, které jsou geneticky 

modifikované nebo odvozené z GMO, ani neobsahují složky, v nichž takové ingredience byly použity.  
d) zboží – výrobky nemusí být označovány jako GMO nebo obsahující GMO podle platných právních předpisů Evropského 

společenství o GMO v době dodávky.  
e) jakékoliv změny ohledně statutu GMO (s odkazem na výše uvedené body a), b), c) nebo d)) v případě jakéhokoliv 

dodávaného zboží - výrobků budou písemnou formou oznámeny příjemci tohoto prohlášení, resp. jejímu nákupnímu 
oddělení, a to před termínem dodávky.  

 

Níže podepsaný si je vědom toho, že na informace poskytnuté touto deklarací se bude odběratel spoléhat. Tyto informace budou 

považovány za platné ve vztahu ke všem současným a budoucím smlouvám a ujednáním ohledně dodávek zboží – výrobků z naší 

společnosti. 

Níže podepsaný si je vědom toho, že jakékoliv dodávky zboží – výrobků, které nebudou v souladu s částmi tohoto prohlášení dle 

bodu a), b), c) a d), budou považovány za porušení smlouvy nebo ujednání a mohou vyústit v reklamaci, pokud by nebyla změna 

statutu GMO oznámena písemnou formou odběratelům zboží –výrobků, resp. jejich nákupním útvarům před termínem dodávky.  

 

 

Jméno:                 Ing. N. Dolečková 

                              Manažer kvality 

 

Podpis:               

   

 

Datum:                10/03/2014 
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