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Animal health certificate for Carnivora  

intended for export  
from the Czech Republic to the Republic of Korea 

Veterinární osvědčení pro šelmy  
určené k vývozu  

z České republiky do Korejské republiky 
 
 (The certificate must accompany the consignment. It covers only animals in the same category transported in the same railway 
wagon, lorry, aicraft or ship and consigned to the same destination. It must be completed on the date of loading and all time limits 
referred to expire on that date).  
(Osvědčení musí doprovázet zásilku. Týká se jen zvířat stejné kategorie přepravovaných ve stejném železničním vagóně, nákladním 
autě, letadle nebo lodi a zasílaných na stejné místo určení. Musí být vyplněno v den nakládky, ke kterému se vztahují všechny níže 
uvedené časové údaje.)  

 
No / č.:  .................................................................  

Ministry of:  
Ministerstvo:  .............................................................................................................................................................................................  
Region etc: 
Region atd.:  ..............................................................................................................................................................................................  
Competent authority:  
Příslušný úřad:  .........................................................................................................................................................................................  
Reference:  
Odkazy: .....................................................................................................................................................................................................  
                                                                                (Optional / Nepovinné)  
Reference to a CITES certificate:  
Odkaz na CITES osvědčení   .................................................................................................................................................  

I.  Number of animals: 
Počet zvířat:   ...............................................................................................................................................................   
                                                                               (In words / Slovy )  

II.  Identification of animals  
Identifikace zvířat  
 

Animal species 
Druh zvířete 

Number 
Počet 

Sex 
Pohlaví

Age 
Stáří

Colour 
Barva

Marks 
Znaky

 
 
 

 

 
 

     

III. Origin of animals  
Původ zvířat  

Establishment of origin 
Zařízení původu   ..............................................................................................................................................................................  

 

CZECH  REPUBLIC  

ČESKÁ  REPUBLIKA 

 

STATE  VETERINARY  ADMINISTRATION 

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA 

 

SPECIM
EN
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IV. Destination of animals  
Místo určení zvířat  

Animals will be sent  
Zvířata budou zaslána 
 
from / z  .........................................................................................................................................................................  
                                                                  (Place of loading /Místo nakládky)  
 
to / do  ..........................................................................................................................................................................  
                                                                  (Place of destination /Místo určení)  
 
by railway wagon / lorry / aeroplane /vessel:  
žel. vagonem / náklad. automobilem / letadlem/ lodí:  ......................................................................................................................  
(Indicate means of transport and registration number, flight number or registered name of the vessel, as appropriate 
/ Uveďte druh dopravního prostředku, jeho číslo příp. pozn. značku, číslo letu či registrované jméno lodi)  
 
Name and address of consignor:  
Jméno a adresa odesílatele:  .............................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
Name and address of consignee:  
Jméno a adresa příjemce:  ................................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................................  

V. Health information 
Zdravotní zpráva 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that according to official findings: 
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že podle úředních nálezů: 

Exporting country(1) 
Vyvážejíci země (1) 
or 
nebo 
area with the radius of 30 km around the holding(1)  
zóna o poloměru 30 km okolo hospodářství (1)  

is for the last 12 months free of the former list A O.I.E. diseases, to which the given species is susceptible. 
je po dobu posledních 12 měsíců prostá nákaz bývalého listu A O.I.E.,  ke kterým je daný druh vnímavý.  

The animals:  
Zvířata:  
– come from a registered establishment where state veterinary supervision is being carried out, 

pocházejí z registrovaného zařízení, ve kterém se provádí státní veterinární dozor, 
– have been kept at least 6 months (in animals younger than 6 months – since birth) in the establishment of 

origin, 
byla chována nejméně 6 měsíců (u zvířat mladších než 6měsíců - od narození) v zařízení původu, 

– have been dispatched directly from the establishment of origin without passing through any common market, 
where any animals other than these ones to be exported have been kept,  
byla odeslána přímo ze zařízení původu, aniž prošla trhem, ve kterém se nacházejí jiná zvířata než zvířata 
určená k vývozu, 

– are not animals which are to be eliminated under a contagious or infectious disease eradication programme.  
nejsou vyřazena v rámci programu eradikace kontagiózní nebo infekční nemoci.  

The animals showed no clinical signs of disease on the day of examination, which took place within 24 hours 
before loading in the establishment of origin. 
Zvířata nevykazují klinické příznaky onemocnění v den vyšetření, které bylo provedeno v průběhu 24 hodin před nakládkou v 
zařízení původu. 

The animals were kept since birth or for the six months prior to shipment, in an establishment where no case of 
rabies was reported for at least 12 months prior to shipment and have showed no clinical signs of rabies within this 
period. 
Zvířata byla držena od narození nebo šest měsíců před odesláním v zařízení, ve kterém nejméně 12 měsíců před 
odesláním nebyl hlášen žádný případ vztekliny, a nevykazovala v této době žádné klinické příznaky vztekliny. 
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EXP - 2011/06 - Carnivora (Republic of Korea) 3

The animals are exported as zoo animals only. 
Zvířata jsou vyvážena pouze jako zvířata zoologických zahrad. 

VI. I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:  
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že: 

– the animals covered by this certificate are fit to be transported in accordance with international 
regulations for transport of animals;  

 zvířata uvedená v tomto osvědčení jsou schopna přepravy v souladu s mezinárodními předpisy uplatňovanými pro 
přepravu zvířat; 

– a written, signed statement has been received from the person in charge of the transport confirming that 
suitable arrangements have been made for the feeding, watering and care of the animals during the 
transport in accordance with the international standards recognised for transport of animals.  

 jsem obdržel podepsané písemné prohlášení od osoby odpovědné za přepravu potvrzující, že dopravní prostředek má 
potřebné vybavení pro krmení a napájení zvířat a péči o ně v průběhu přepravy v souladu s mezinárodními normami 
uplatňovanými při přepravě zvířat. 

VII. The certificate is valid for 10 days from the date of loading. In the case of sea-shipment the time is prolonged by 
the time of ship voyage. 

 Osvědčení platí 10 dní od data nakládky. V případě přepravy lodí se prodlužuje o čas přepravy. 
 

Done at                                                                         On 
Vyhotoveno v  .................................................................................................  Dne  ....................................................................................  
                                                 (Place / Místo)                                                                             (Date / Datum) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
(1) Delete whichever is not applicable.  

Nehodící se škrtněte. 
(2)  The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing. 

Podpis a razítko musí být jiné barvy, než je barva tisku textu. 
 

 
 
 .........................................................................................................
                  Signature of the official  veterinarian) (2) 
                 (Podpis úředního veterinárního lékaře) (2) 
 
 
 
 
 ....................................................................................................................
             (Name in capital letters, qualification and title)                
                  (Jméno hůlkovým písmem, funkce a titul) 

Stamp(2) 
Razítko(2) 
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