ČESKÁ REPUBLIKA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

CZECH REPUBLIC

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

VETERINÁRNÍ ZDRAVOTNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ EMBRYÍ SKOTU Z ČESKÉ REPUBLIKY
DO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY
VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF BOVINE EMBRYOS FROM THE CZECH
REPUBLIC TO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Číslo osvědčení / Certificate No:___________________________________

Identifikační číslo
Číslo
pejety
Number Identification number
on straw
1.

Dárkyně (matka)
Donor cow
Označení
Plemeno
Identification
Breed

2.
3.

Dárce (býk)
Datum odběru
Počet pejet
Donor bull
embryí
Number of
Označení
Plemeno Date of embryo
straws
collection
Identification
Breed
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4.

EN

I. Identifikace produktů / Identification of products

5.
6.
7.

EC

Číslo veterinárního dovozního povolení Jihoafrické republiky:
South African Veterinary Import Permit nr:

II. Původ embryí / Origin of embryos
Jméno a adresa vývozce:
Name and address of the exporter:

SP

Jméno, adresa a registrační číslo střediska odběru embryí:
Name, address and approval number of embryo collection centre:

Tým odběru embryí:
Embryo cellection team:

Akreditovaná laboratoř zpracovávající embrya:
Approved processing laboratory:

III. Jméno a adresa dovozce, místo určení / Name and address of the importer, destination
Jméno a adresa příjemce:
Name and address of the consignee:
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Číslo osvědčení / Certificate No:___________________________________
Způsob přepravy:
Mode of transport:
Číslo plavidla/číslo letu:
Vessel nr/flight nr:
Číslo kontejneru:
Container number:
Číslo plomby/pečeti:
Seal number:

EN

IV. Osvědčení o zdravotní způsobilosti embryí skotu pro vývoz z České republiky do Jihoafrické
republiky / Health Attestation for the Export of Bovine Embryos from the Czech Republic to the
Republic of South Africa
Já, ________________________________, úřední veterinární lékař zplnomocněný příslušným orgánem veterinární
služby České republiky, tímto potvrzuji, že byly splněny následující podmínky pro vývoz embryí skotu do
Jihoafrické republiky na podkladě veterinárního dovozního povolení vydaného úřady Jihoafrické republiky:
I, ________________________________ a veterinarian authorised there to by the Veterinary Authority of the Czech
Republic hereby certify that the following conditions have been complied with in connection with the bovine embryos to be
exported to the Republic of South Africa under cover of the veterinary import permit issued by the South Africa:
Tým provádějící odběr embryí je schválen veterinárními orgány vyvážející země a odběr embryí byl
proveden v souladu s ustanoveními danými Příručkou Mezinárodní společnost pro přenos embryí (příručka
International Embryo Transfer Society = IETS), včetně promývání roztokem trypsinu.
The team conducting the collection of the embryos is officially recognised as an embryo collection team by the
veterinary authorities of the exporting country and the collection procedures followed by the team are in accordance
with the stipulations of the Manual of the International Embryo Transfer Society (IETS-Manual). This includes the
trypsin wash.

2.

Embrya byla získána oplodněním vajíček spermatem plemenných býků, jejichž sperma je možné vyvážet
podle protokolu Jihoafrické republiky pro vývoz spermatu.
Dárci spermatu i dárkyně embryí byly ustájeni v inseminační stanici a středisku pro odběr embryí, která
jsou pod kontrolou a dozorem veterinárního lékaře, schváleného orgánem Státní veterinární správy,
nepřetržitě alespoň jeden (1) měsíc před odběrem. V té době nebyli používáni k přirozené plemenitbě a byli
izolováni od zvířat s jiným než rovnocenným nákazovým statutem. Na inseminační stanici ani středisko
pro odběr embryí se nevztahovala žádná veterinární omezení
The embryos were sired by bulls whose semen qualified for export (according to RSA semen import protocol).
The semen and embryos donors were continuously resident at the semen and embryos collection centres which
are. under the control and supervision of a veterinarian approved by the State Veterinary Authority, for a period of
at least one (1) month prior to collection. In that time they had not been used for natural mating and were isolated
from animals not of an equivalent health status. The semen and embryo collection centres were not under any
veterinary restrictions.

SP

EC

IM

1.

3.

Země je úředně prostá vezikulární stomatitidy.
The country is officially free from Vesicular Stomatitis.

4.

Země, odkud dárce pochází, je uznána OIE jako země prostá slintavky a kulhavky bez očkování.
The country where the donor originate from is an OIE recognised Foot and Mouth Disease free country without
vaccination.

5.

Země je úředně prostá tuberkulózy.
The country is officially free from Tuberculosis.

6.

Země je úředně prostá brucelózy skotu.
The country is officially free from Bovine brucellosis.

7.

V posledních třech letech nebyly ve stádě původu klinickým vyšetřením, patologickým, laboratorním
diagnostickým vyšetřením ani jiným způsobem zjištěny příznaky paratuberkulózy. Všichni dárci byli
vyšetřeni na paratuberkulózu pomocí testu ELISA s negativním výsledkem.
There has been no clinical, pathological, laboratory or other evidence of Johne’s Disease for the past 3 years in
the herd of origin. Each donor gave a negative result to an ELISA test for Johne’s disease.

8.

Krávy - dárkyně embryí / The donor cows:
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Číslo osvědčení / Certificate No:___________________________________
8.1.

jsou zdravé a klinicky prosté příznaků nemocí, které jsou známy jako přenosné prostřednictvím
spermatu či embryí;
are healthy and clinically free from diseases known to be transmitted via semen or embryos;

8.2.

byly vyšetřeny na BVD 1 a BVD 2 s negativními výsledky metodou detekce antigenu ELISA nebo
metodou izolace viru před vstupem do schváleného střediska pro odběr embryí a zůstaly izolované
od ostatních zvířat, která nebyla vyšetřena s negativním výsledkem; embrya všech dárkyň z každého
odběru určeného pro tuto zásilku byla vyšetřena metodou izolace viru nebo PCR testem s
negativními výsledky.

were subjected to an antigen detection ELISA or virus isolation test for BVDV 1 and BVDV 2 with
a negative result, prior to entry into an approved embryo collection centre and have remained
isolated from other animals that have not been tested negative and all donors have had an embryo
of each collection for this consignment subjected to a virus isolation test or PCR test with negative
results.
Embrya a sperma použité k oplodnění embryí byly odebrány od dárkyň/dárců, kteří měli negativní
výsledky dvou virusneutralizačních testů nebo sérologických testů schválených Ředitelstvím pro zdraví
zvířat Jihoafrické republiky k detekci protilátek proti viru Schmallenberg; první vzorek byl odebrán během
30 dnů před zahájením odběru a druhý mezi 28. a 60. dnem po odběru. Testy byly provedeny v laboratoři
schválené příslušným úřadem.
The embryos and the semen used to fertilise the embryos were collected from donors that were negative for two
virus neutralization tests or serological tests approved by the Directorate Animal Health of the Republic of South
Africa, to detect antibodies to the Schmallenberg Virus, with the first sample collected within 30 days prior to the
start of collection and the second between 28 and 60 days after the collection. The tests were performed in a
laboratory approved by the competent authority.

10.

Embrya byla:
The embryos were:

IM

EN

9.

získána oplodněním in vivo;
conceived by in vivo fertilisation;

10.2.

prohlédnuta nejméně při zvětšení 50× a celý povrch zony pellucidy byl shledán neporušený a čistý,
bez ulpělých částic; embrya nebyla žádným způsobem upravována;
examined at least 50x magnification and the entire surface of the zona pellucida found to be intact and
free of adherent material; the embryos were not manipulated in any way;

10.3.

10.4.

promývána ve speciálním roztoku pro embrya, vč. trypsinu, vložena do pejety, zmražena a ampule
byly označeny v souladu s pokyny stanovenými příručkou IETS;
washed, including trypsin treatment, processed, put into straws, frozen and the straws marked according
to the guidelines laid down in the IETS Manual;
nepromývána společně s více než 10 embryi nebo společně s embryi od různých dárkyň;
not washed more than 10 together and not washed together with embryos of other donors;
přepravována v čistých vydezinfikovaných kontejnerech, které byly naplněny poprvé používaným
kryogenním médiem a zapečetěny pod dozorem úředního veterinárního lékaře.
shipped in cleaned and disinfected containers, filled with unused cryogenic material, and sealed under
official veterinary supervision.

SP

10.5.

EC

10.1.

V. Úřední veterinární lékař/ Authorised Government Veterinarian
Vystaveno v
Done at _____________________________________,
___________________________________________
Jméno (hůlkovým písmem)
Name (in capital letters)

dne
on __________________________________________.
Úřední razítko:
Official stamp:

___________________________________________
Funkce
Designation

____________________________
Podpis

Signature
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