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VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ EMBRYÍ SKOTU ZÍSKANÝCH IN VIVO Z ČLENSKÝCH 

STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PROSTÝCH SLINTAVKY A KULHAVKY 

DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH 

HEALTH  CERTIFICATE FOR EXPORT OF IN VIVO DERIVED BOVINE EMBRYOS FROM FMD-FREE  

MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION TO THE UNITED STATES OF AMERICA 

Poznámka: Pro každou zásilku embryí musí být vystaveno zvláštní osvědčení. Zásilku musí doprovázet originál osvědčení.  

Note: A separate certificate must be issued for each consignment of embryos. The original of this certificate must accompany the 

shipment. 

1. Členský stát EU původu a příslušný úřad: 

EU Member State of provenance and competent   

authority: 

 

 

 

2. Veterinární osvědčení č.: 

Health certificate number: 

A.  PŮVOD EMBRYÍ / ORIGIN OF EMBRYOS 

3. Číslo schválení týmu pro odběr embryí:  

Approval number of the embryo collection team: …………………………………………………………………………………… 

4. Název a adresa týmu pro odběr embryí:  

Name and address of the embryo collection team: 

 

 

 

 

5. Jméno a adresa odesílatele: 

Name and address of the consignor: 

6. Členský stát EU, v němž byla embrya odebrána: 

Member State where embryos were collected: 

 

 

 

7. Dopravní prostředky: 

Means of transport: 

B.  MÍSTO URČENÍ EMBRYÍ / DESTINATION OF EMBRYOS 

8.1. Jméno a adresa příjemce: 

Name and address of the consignee: 

8.2. Místo vstupu do Spojených států amerických: 

Port of entry into the United States: 

C.  OZNAČENÍ EMBRYÍ / IDENTIFICATION OF EMBRYOS 

9. Označení pejet (kód zmražení): 

Identification of straws (freeze code): 

9.1  

Označení pejet 

ID# on straws 

9.2  

Označení matky/ 

Označení býka 

ID# of dam/ ID# of 

sire 

9.3 

Plemeno matky/ 

Plemeno býka 

Breed of dam/ 

Breed of sire 

9.4 

Datum odběru 

embrya/í 

Date of embryo 

collection 

9.5 

Číslo pejet 

Number of straws 

9.6 

Uveďte, zda bylo 

použito sexované 

sperma 

Indicate if sexed 

semen was used 

      

      

      

      

ČESKÁ  REPUBLIKA 

CZECH  REPUBLIC 

 

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA 

STATE  VETERINARY  ADMINISTRATION 

 

SPECIM
EN
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10. Číslo plomby kontejneru:Seal number of container: ……………………………………………………………………………….. 

D.  ZDRAVOTNÍ OSVĚDČENÍ / HEALTH INFORMATION 

Oddíl A (podepisuje veterinární lékař týmu pro odběr embryí) 

Section A (to be signed by the Team Veterinarian) 

11. Já, níže podepsaný veterinární lékař výše uvedeného týmu pro odběr embryí, dále jen „TOE“, potvrzuji buď na základě 

osobně provedeného vyšetření, nebo na základě pomocné dokumentace potvrzené úředním veterinárním lékařem, kterou 

mám k dispozici, že: 

I, the undersigned Team Veterinarian of the described embryo collection team, hereinafter “ECT”, certify, either by direct 

examination or based on supporting documentation in my possession that has been separately attested to by an official 

veterinarian, that: 

11.1. V období 12 měsíců před odběrem embryí pro vývoz do Spojených států nebyly ani u matek, od nichž byla embrya 

odebrána, ani v žádném podniku, v němž byly tyto matky v tomto období ustájeny, zjištěny klinické nebo 

patologickoanatomické příznaky brucelózy nebo tuberkulózy (TB). 

During the 12 months prior to the collection of embryos for export to the United States, there was no clinical or 

pathological evidence of brucellosis or tuberculosis (TB) found in the donor dams or on any premises on which the donor 

dams were located during that time. 

11.2. V období 60 dnů před odběrem embryí pro vývoz do Spojených států nebyly matky, od nichž byla embrya odebrána, 

ustájeny, paseny nebo drženy spolu se zvířaty s nižším nákazovým statusem nebo za jakýchkoli omezení, která by je činila 

nezpůsobilými pro darování embryí pro vývoz do Spojených států. 

During the 60 days prior to the collection of embryos for export to the United States, the donor dams were not corralled, 

pastured, or held with animals of lesser health status or under any restrictions which would make them ineligible as 

embryo donors for export to the United States. 

11.3. V období 60 dnů před odběrem embryí pro vývoz do Spojených států byly matky, od nichž byla embrya odebrána, 

nejméně jednou klinicky vyšetřeny, jevily se zdravými a byly klinicky prosté nákaz nebo přenosných onemocnění. 

During the 60 days prior to the collection of embryos for export to the United States, the donor dams were inspected at 

least once and appeared healthy and were found clinically free of contagious or communicable diseases. 

11.4. V den odběru embryí byla každá dárkyně klinicky vyšetřena, jevila se zdravou a byla klinicky prostá nákaz nebo 

přenosných onemocnění.  

Each of the donors were examined on the day of embryo collection and appeared healthy and were clinically free of 

contagious or communicable diseases. 

11.5. Matky, od nichž byla embrya odebrána, pocházely ze stád úředně prostých tuberkulózy. 

The donor dams originated from herds officially free of tuberculosis. 

11.6. Embrya byla buď (nehodící se část proškrtněte a ponechte pouze tu, která platí) odebrána před 1. červnem 2011, NEBO 

Embrya byla odebrána po 1. červnu 2011 od dárkyň, které vykazovaly negativní výsledek při dvou vyšetřeních na průkaz 

viru Schmallenberg provedených pomocí sérum neutralizačního testu (při mezním titru 1:8), přičemž první vyšetření bylo 

provedeno v průběhu 30 dní před odběrem a druhé mezi 28. a 60. dnem po odběru. Vyšetření byla provedena v 

laboratořích schválených příslušným úřadem vyvážejícího státu. 

The embryos were either (retain the applicable part and strike out the other) collected prior to June 1, 2011; OR 

The embryos were collected after June 1, 2011 from donors that were negative to two serum neutralization tests for 

Schmallenberg virus (using a 1:8 cutoff titer), with the first performed within 30 days prior to collection, and the second 

between 28 and 60 days after collection. Tests were performed in a laboratory approved by the national Competent 

Authority. 

11.7. Sperma, které bylo použito k oplodnění vajíček k získání embryí pro vývoz do Spojených států, bylo odebráno ve 

schválené inseminační stanici (IS) v souladu s platnými právními předpisy, zejména se směrnicí Rady 88/407/EHS ve 

smyslu pozdějších změn. V době odběru spermatu byl členský stát EU, v němž bylo toto sperma odebráno, považován 

USDA za prostý slintavky a kulhavky a moru skotu a jako takový byl uveden v seznamu obsaženém v části 94 CFR č. 9, 

jakož i v jiných úředních publikacích. Dále bylo sperma buď (nehodící se část proškrtněte a ponechte pouze tu, která platí) 

odebráno před 1. červnem 2011, NEBO 

Sperma obsažené v této zásilce bylo odebráno po 1. červnu 2011 od plemenných býků-dárců spermatu, kteří vykazovali 

negativní výsledek při dvou vyšetřeních na průkaz viru Schmallenberg provedených pomocí sérum neutralizačního testu 

(při mezním titru 1:8), přičemž první vyšetření bylo provedeno v průběhu 30 dní před odběrem a druhé mezi 28. a 60. 

dnem po odběru. Vyšetření byla provedena v laboratořích schválených příslušným úřadem vyvážejícího státu. 

The semen used to fertilize the embryos for export to the United States was collected in an approved semen collection 

centre (SCC), in accordance with legislation in force, notably Council Directive 88/407/EEC, as amended. At the time of 

collection of the semen, the Member State in which the semen was collected was considered by the USDA to be free of 

foot-and-mouth disease and rinderpest, as listed in Title 9 Code of Federal Regulations, Part 94 and other official 

publications. In addition, the semen was either (retain the applicable part and strike out the other) collected prior to June 

1, 2011; OR 
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 the semen in the consignment was collected after June 1, 2011 from donors that were negative to two serum neutralization 

tests for Schmallenberg virus (using a 1:8 cutoff titer), with the first performed within 30 days prior to collection, and the 

second between 28 and 60 days after collection. Tests were performed in a laboratory approved by the national 

Competent Authority. 

11.7.1. (Dle úvahy ponechte, nebo vyškrtněte) Jsou–li vajíčka k získání embryí oplodněna sexovanými spermiemi: 

(Retain if applicable or strike out if not applicable) If embryos were fertilized with sexed semen:  

11.7.1.1 Zařízení pro sexování spermií, které slouží k vývozu do USA, se nachází v členském státě Evropské unie, kde je sperma 

odebráno. Inseminační stanice je pod dohledem schváleného veterinárního lékaře a je pravidelně kontrolována a schválena 

v souladu se směrnicí EU 88/407/EHS. Zařízení pro sexování, při zpracovávání sperma pro vývoz do USA, postupuje dle  

„Standartního operačního protokolu pro čištění a dezinfekci“, schváleného United States Department of Agriculture 

(USDA). 

The semen sexing facility used to sex the semen for export to the United States is located in the EU Member State where 

the semen was collected. The semen collection center is under the supervision of an approved Center Veterinarian, and is 

regularly inspected and approved in accordance with EU Directive 88/407/EEC. The sexing facility followed the United 

States Department of Agriculture approved “Cleaning and Disinfection Standard Operating Protocol” while processing 

this semen for export to the United States.  

11.7.1.2 Při procesu sexování spermií byla zachována přísná identita jednotlivých býků, aby žádné sperma jiných dárců nebylo 

během procesu přimícháno. 

The integrity of the semen shipment was maintained through the semen sexing process and no semen from other donors 

was mixed with semen during processing. 

11.8. Embrya byla odebrána v uzavřeném systému odběru a veškeré nástroje, které přicházely do styku s tkáněmi nebo 

tekutinami pohlavního ústrojí, byly buď nové, nebo byly před použitím sterilizovány. 

The embryos were collected using a closed collection system, and any instrument coming in contact with reproductive 

tract tissue or fluids was either new or equipment sterilized before use. 

11.9. Embrya byla nejméně desetkrát promyta se zařazením trypsinu v souladu s nejnovějším vydáním Příručky Mezinárodní 

společnosti pro přenos embryí. Po posledním promytí bylo každé embryo podrobeno po celém jeho povrchu 

mikroskopickému vyšetření při zvětšení nejméně 50×. Zona pellucida každého embrya byla po promytí shledána 

neporušenou a prostou jakýchkoliv přiléhajících částic. 

The embryos were washed at least 10 times and treated with trypsin in accordance with the latest edition of the Manual of 

the International Embryo Transfer Society. After the last wash, each embryo was examined microscopically over its entire 

surface at not less than 50× magnification. The zona pellucida of each embryo was found to be intact and free from any 

adherent material subsequent to washing. 

11.10. Embrya pocházející od různých dárkyň nebyla promývána společně.  

Embryos from different donors were not washed together. 

11.11. Kontejnery použité k uskladnění a přepravě byly před použitím k tomuto účelu čisté, čerstvě vydezinfikované, prázdné a 

byl používán pouze čerstvý tekutý dusík. 

The storage and shipping containers were clean, recently disinfected, and empty prior to use for this project, and only 

fresh liquid nitrogen has been used. 

12.1

. 

Datum a místo 

Date and place 

12.2. Jméno a adresa veterinárního lékaře týmu 

pro odběr embryí 

Name and address of Team Veterinarian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Podpis a razítko veterinárního 

lékaře týmu pro odběr embryí 

Signature and stamp of Team 

Veterinarian 
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Oddíl B (podepisuje úřední veterinární lékař poté, co Oddíl A podepsal veterinární lékař týmu pro odběr embryí) 
Section B ( to be signed by the Official Veterinarian after the Team Veterinarian has signed) 

13. Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař ………….......................…………... (uveďte název členského státu Evropské 

unie, v němž byla embrya odebrána), potvrzuji, že: 

I, the undersigned Official Veterinarian of ……………......................………...(insert name of Member State of the European 

Union where embryos were collected) certify that: 

13.1. členský stát EU, v němž byla embrya odebrána, je považován USDA za prostý slintavky a kulhavky a moru skotu a jako 

takový je uveden v seznamu obsaženém v části 94 CFR č. 9, jakož i v jiných úředních publikacích, a v době odběru 

embryí byl těchto nákaz prostý;  

the Member State in which the embryos were collected is considered by the USDA to be free from foot-and-mouth disease 

(FMD) and rinderpest as listed in Title 9 Code of Federal Regulations, Part 94 and other official publications, and was 

free of these diseases at the time of embryo collection; 

13.2. členský stát, v němž byla embrya odebrána, je prostý plicní nákazy skotu; 

the Member State in which the embryos were collected is free from contagious bovine pleuropneumonia; 

13.3. matky, od nichž byla embrya odebrána, byly před odběrem po dobu nejméně 60 dní součástí stáda na území členského 

státu EU, v němž byla embrya odebrána, a tyto matky rovněž nepodléhaly žádnému omezení vztahujícímu se na jejich 

přemísťování ani nepobývaly v karanténě; 

the donor dams were part of the national herd of the Member State in which the embryos were collected for a minimum of 

60 days prior to collection and were free from any movement or quarantine restrictions; 

13.4. embrya byla odebrána od živého skotu, jehož veterinární anamnéza byla doložitelná doklady, a byla ošetřena v souladu 

s normami Mezinárodní společnosti pro přenos embryí (IETS) týmem pro odběr embryí, který byl schválen příslušným 

úřadem členského státu v souladu s platnými právními předpisy EU, zejména se směrnicí Rady 89/556/EHS ve smyslu 

pozdějších změn; 

the embryos were collected from live cattle of documented health history and processed in accordance with the standards 

of the International Embryo Transfer Society (IETS) by an embryo collection team approved by the competent authority of 

the Member State in accordance with EU legislation in force, notably Council Directive 89/556/EEC, as amended; 

13.5. veškerá diagnostická vyšetření matek-dárkyň embryí a býků-dárců spermatu byla provedena v laboratořích schválených 

příslušnou veterinární správou k provedení těchto vyšetření pro účel vývozu; 

all diagnostic testing of the donor dams and sires were conducted in laboratories approved by the National Veterinary 

Services to conduct such tests for export; 

13.6. veškeré látky živočišného původu, které byly přidávány do médií, pocházely ze zemí považovaných USDA za prosté 

slintavky a kulhavky a moru skotu. Trypsin získaný z prasat pocházel ze zemí považovaných USDA za prosté slintavky a 

kulhavky, moru skotu, klasického moru prasat a afrického moru prasat, jež jsou uvedeny v seznamu obsaženém v části 94 

CFR č. 9, jakož i v jiných úředních publikacích  

(https://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/importexport?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Faphis_content_l

ibrary%2Fsa_our_focus%2Fsa_animal_health%2Fsa_import_into_us%2Fct_animal_disease_status);  

all media additives of animal origin were sourced from countries considered by the USDA to be free from FMD 

and rinderpest. Trypsin of porcine origin was sourced from countries considered by USDA to be free from FMD,  

rinderpest, classical swine fever and African swine fever as listed in 9 CFR Part 94 and other official publications 

(https://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/importexport?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Faphis_content_

library%2Fsa_our_focus%2Fsa_animal_health%2Fsa_import_into_us%2Fct_animal_disease_status);  

  

13.7. před zaplombováním k přímé přepravě do Spojených států amerických byla embrya určená k tomuto vývozu uchovávána 

pod zámkem nebo pod přímým dozorem veterinárního lékaře týmu pro odběr embryí;   

the embryos were maintained under lock and key or in the custody of the embryo collection team veterinarian until being 

sealed for direct transport to the United States; 

13.8. veterinární lékař týmu pro odběr embryí, který vyplnil oddíl A tohoto osvědčení, je k provádění této činnosti schválen 

ústřední veterinární správou vyvážejícího členského státu EU; 

the Team Veterinarian that completed Section A of this certificate is authorized by the National Veterinary Service to 

perform this service. 

14.1. Datum a místo 

Date and place 

14.2. Jméno a adresa úředního 

veterinárního lékaře 

Name and address of Official 

Veterinarian 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Podpis a razítko úředního veterinárního 

lékaře 

Signature and stamp of Official 

Veterinarian 
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