
Zpráva o kontrole v místě první vykládky ve třetí zemi konečného určení (čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010) 
Check report at the place of the first unloading in the third country of final destination 

(Article 3(2) of Regulation (EU) No 817/2010) 

Místo a země odeslání: 
Place and country of departure: 
 
 
 
Místo a země konečného určení: 
Place and country of final destination: 
 
 
 

Číslo veterinárního osvědčení: 
Veterinary certificate number: 

PROVEDENÉ  KONTROLY 
CHECKS  PERFORMED 

VÝSLEDEK  KONTROL 
OUTCOME  OF  THE  CHECKS 

 USPOKOJIVÝ (1) 
SATISFACTORY (1) 

NEUSPOKOJIVÝ 
NOT  SATIS-
FACTORY 

Dopravní prostředek 
Means of transport    → Identifikace: 

Identification: 
  

Stanovený prostor 
Space allowances → Průměrný prostor na zvíře v m2: 

Average space / animal in m2: 
  

Plán cesty 
Route plan records 

→    

Zvířata, pro která je vývozní prohlášení přijato a která byla zapsána v místě první vykládky ve třetí zemi 
konečného určení (určete počet v každé kategorii)        ↓ 
Animals for which an export declaration is accepted and which are presented at the place of the first 
unloading in the third country of final destination (specify the number of each category)       ↓ 

 
 

E = A – (B + C + D)     ↓ 

A. Celkový počet 
kontrolovaných 
zvířat  
Total animals 
checked 

B. Zvířata, která 
během přepravy 
porodila nebo 
zmetala  
Animals that gave 
birth or aborted 
during transport 

C. Ostatní zvířata 
neodpovídající 
předpisům (2)  
Other animals not 
in conformity (2) 

D. Uhynulá zvířata 
Dead 

  

          

Živá zvířata byla umístěna do karantény: 
Live animals have been put in quarantine:  

ano 
yes 

ne 
no 

 

Potvrzuji, že jsem provedl nezbytné kontroly podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010 a výsledky těchto kontrol jsou: 
I hereby certify that I have carried out the necessary checks pursuant to Article 3(2) of Regulation (EU) No 817/2010 and that the results of these checks are: 
  uspokojivé 

satisfactory
 neuspokojivé 

not satisfactory
 

POZNÁMKY: 
REMARKS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo, země a datum inspekce: 
Place, country and date of inspection: 
 
 
 

 

VETERINÁRNÍ  LÉKAŘ – jméno a adresa 
VETERINARIAN – name and address 
 
 
 
 

 
 
 
 

Podpis veterinárního lékaře (s razítkem) 
Signature of veterinarian (with stamp) 

(1) V souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1/2005 a (EU) č. 817/2010.  
In conformity with the requirements of Regulations (EC) No 1/2005 and (EU) No 817/2010. 

(2) Počet zvířat, u nichž požadavky nařízení (ES) č. 1/2005 nebyly dodrženy.  
Number of animals for which the requirements of Regulation (EC) No 1/2005 have not been complied with. 
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