EVROPSKÁ UNIE

Osvědčení pro vnitřní obchod

I.1. Odesílatel

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a Místní jednací číslo:

Jméno (název)

Část I: Podrobnosti o předložené zásilce

Adresa

I.3. Ústřední příslušný orgán
I.4. Místní příslušný orgán

Země
I.5. Příjemce

I.6. Číslo(a) souvisejících originálních osvědčení (prvopisů
Číslo(a)
osvědčení)
průvodních dokladů

Jméno (název)
Adresa

I.7. Zprostředkovatel (obchodník)
Země

Jméno (název)

I.8. Země původu

Kód ISO I.9. Kraj původu

Kód I.10. Země určení

I.12. Místo původu/Místo sběru
Hospodářství

Schvalovací číslo
Kód ISO I.11. Kraj určení

Kód

I.13. Místo určení
Shromažďovací středisko Prostory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgán Inseminační středisko (stanice)
Tým odebírající embrya

Hospodářství

Schválené vodní hospodářství

Podnik

Jiné

Tým odebírající embrya

Jméno (název)

Jméno (název)

Schvalovací číslo

Schvalovací číslo

Adresa

Adresa

PSČ

Shromažďovací střediskoProstory zprostředkovatele (obchodníka)

Schválený orgán
Inseminační středisko (stanice)

Schválené vodní hospodářství

Podnik

Jiné

PSČ

I.14. Místo nakládky

I.15. Datum a čas odjezdu

PSČ
I.16. Dopravní prostředek

I.17. Přepravce

Lietadlo

Loď

Železničný vagón

Auto

Jiné

Jméno (název)
Schvalovací číslo

Totožnost:

Adresa

Číslo(a):

PSČ

I.21 Teplota produktů
Teplota prostředí

I.20. Počet/Množství
Chlazené

Členský stát
I.22. Počet balení

Mražené

I.23. Označení kontejneru/Číslo plomby

I.25. Zvířata osvědčená pro/produkty osvědčené pro:

I.26. Tranzit přes třetí zemi

I.27. Tranzit přes členské štáty

Místo výstupu

Kód

Místo vstupu

Číslo SHK

I.28. Vývoz

I.29. Předpokládané trvání cesty

Třetí země

Kód ISO

Místo výstupu

Kód

I.30. Plán cesty
Ano

Ne

I.31.Identifikace zvířat

cs
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64/432 (2016/2008) F1 Skot

EVROPSKÁ UNIE
II. Zdravotní informace

(1)buď

II.a. Jednací číslo osvědčení

II.b.Místní jednací číslo

[Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař potvrzuji, že jsou dodržena všechna použitelná ustanovení směrnice 64/432/EHS, a zejména že zvířata popsaná v části I splňují tyto požadavky:]

(1)(2)nebo [Na základě informací poskytnutých buď v úředním dokladu, nebo osvědčení, ve kterém byly vyplněny oddíly A a B úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem
odpovědným za hospodářství původu, já, níže podepsaný úřední veterinární lékař potvrzuji, že jsou dodržena všechna použitelná ustanovení směrnice 64/432/EHS, a zejména že zvířata popsaná v
části I splňují tyto požadavky:]
II.1.

Oddíl A

Část II: Osvědčení

II.1.1

Zvířata pocházejí z hospodářství původu a z oblasti/í, která/é podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů nepodléhá/ají žádnému zákazu nebo omezení z důvodu
nákaz skotu.

(1)buď

[II.1.2.

Jedná se o plemenný nebo užitkový skot a zvířata

<JUMP

II.1.2.1

podle dostupných informací během posledních 30 dní nebo od narození v případě, že jsou mladší než 30 dní, pobývala v hospodářství/ch původu a během tohoto období nebylo žádné

<JUMP

II.1.2.2.

zvíře dovezené z některé třetí země zařazeno do tohoto/těchto hospodářství, pokud nebylo izolováno od všech ostatních zvířat v hospodářství/ch;
pocházejí ze stáda/stád, které/á jsou úředně prosté/á tuberkulózy, a
(1)buď

[II.1.2.2.1.

hospodářství se nachází/ejí v členském státě nebo v části jeho území se zavedenou sítí dozoru schválenou podle prováděcího rozhodnutí Komise / /EU
(uveďte číslo);]

<JUMP

(1)a/nebo [II.1.2.2.2.

hospodářství se nachází/ejí v členském státě nebo v části jeho území, který/á je/jsou jako úředně prostý/á tuberkulózy v souladu s bodem 4 oddílu I přílohy A směrnice
64/432/EHS uznán/a rozhodnutím Komise / / (uveďte číslo);]

(1)a/nebo

[II.1.2.2.3.

jsou mladší než 6 týdnů;]

(1)a/nebo

[II.1.2.2.4.

jsou stará 6 týdnů nebo více a během 30 dní před odjezdem z hospodářství původu byla s negativními výsledky vyšetřena na tuberkulózu podle čl. 6

II.1.2.3.

pocházejí ze stáda/stád, které/á je/jsou úředně prosté/á brucelózy, a

(1)buď

[II.1.2.3.1

(1)a/nebo

[II.1.2.3.2.

(1)a/nebo

[II.1.2.3.3.

jsou kastrovaná a/nebo mladší než 12 měsíců;]

(1)a/nebo

[II.1.2.3.4.

jsou stará 12 měsíců nebo více a během 30 dní před odjezdem z hospodářství původu byla s negativními výsledky vyšetřena na brucelózu podle čl. 6

II.1.2.4.

pocházejí ze stáda/stád, které/á je/jsou úředně prosté/á enzootické leukózy skotu, a

(1)buď

[II.1.2.4.1.

(1)a/nebo

[II.1.2.4.2.

(1)a/nebo

[II.1.2.4.3.

jsou mladší než 12 měsíců;]

(1)a/nebo

[II.1.2.4.4.

jsou stará 12 měsíců nebo více a během 30 dní před odjezdem z hospodářství původu byla s negativními výsledky vyšetřena na enzootickou leukózu

odst. 2 písm. a) směrnice 64/432/EHS, přičemž vyšetření se uskutečnilo dne

(uveďte datum);]

hospodářství se nachází/ejí v členském státě nebo v části jeho území se zavedenou sítí dozoru schválenou podle prováděcího rozhodnutí Komise / /EU
(uveďte číslo);]
hospodářství se nachází/ejí v členském státě nebo v části jeho území, který/á je/jsou jako úředně prostý/á brucelózy v souladu s bodem 7 oddílu II
přílohy A směrnice 64/432/EHS uznán/a rozhodnutím Komise / / (uveďte číslo);]

odst. 2 písm. b) směrnice 64/432/EHS, přičemž vyšetření se uskutečnilo dne

(uveďte datum);]

hospodářství se nachází/ejí v členském státě nebo v části jeho území se zavedenou sítí dozoru schválenou podle prováděcího rozhodnutí Komise / /EU
(uveďte číslo);]
hospodářství se nachází/ejí v členském státě nebo v části jeho území, který/á je/jsou jako úředně prostý/á enzootické leukózy skotu v souladu s bodem E
kapitoly I přílohy D směrnice 64/432/EHS uznán/a rozhodnutím Komise / / (uveďte číslo);]

skotu podle čl. 6 odst. 2 písm. c) směrnice 64/432/EHS, přičemž vyšetření se uskutečnilo dne
(1)nebo

II.2.

[II.1.2.

Jedná se o jatečná zvířata pocházející ze stáda/stád úředně prostého/ých tuberkulózy a enzootické leukózy skotu, která

(1)buď

[II.1.2.1.

pocházejí ze stáda/stád úředně prostého/ých brucelózy;]]

(1)a/nebo

[II.1.2.2.

jsou kastrována.] ]

(uveďte datum).] ]

Oddíl B
Popis zásilky v tomto oddíle odpovídá informacím uvedeným v kolonkách I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. a I.31.

(4) [II.3.

Oddíl C
II.3.1.

Zvířata byla v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 64/432/EHS zkontrolována dne

(uveďte datum) během 24 hodin před plánovaným odjezdem a nevykazovala žádné klinické příznaky

nakažlivého nebo přenosného onemocnění.
II.3.2.

Zvířata pocházejí z hospodářství, případně schváleného sběrného střediska, a z oblasti/í, která/é podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů nepodléhá/jí žádným
zákazům nebo omezením z důvodu nákaz skotu.

(1)

[II.3.3.

Zvířata splňují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem

II.3.4.

Zvířata nezůstala ve schváleném sběrném středisku déle než šest dní.

(uveďte číslo článku) rozhodnutí Komise / / (uveďte číslo).]

II.3.5.

Jsou přijata opatření zajišťující, aby přeprava zvířat probíhala v dopravních prostředcích, které jsou upraveny tak, že nemůže dojít k prosakování nebo vypadávání zvířecích výkalů, steliva
nebo krmiva z vozidla, a které jsou vyčištěny a vydezinfikovány ihned po přepravě zvířat nebo jakýchkoli produktů, které by mohly ovlivňovat zdraví zvířat, a v případě potřeby před
nakládkou zvířat dezinfekčními prostředky úředně schválenými příslušným orgánem.

(5)(6)II.3.6 V době kontroly byla zvířata, na něž se vztahuje toto veterinární osvědčení, v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1/2005 způsobilá k přepravě na zamýšlenou cestu, která má
.

začít dne

II.3.7.

Toto osvědčení

(uveďte datum).

(1)buď

[II.3.7.1.

je platné 10 dní ode dne kontroly v hospodářství původu nebo ve schváleném sběrném středisku v členském státě původu;]

(1)nebo

[II.3.7.1.

je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 64/432/EHS platné do dne

(1)

[II.3.8.

Zvířata přicházejí přímo ze střediska pro odběr spermatu, které je v souladu se směrnicí 88/407/EHS;]

(1)

[II.3.9.

Zvířata mají být odeslána do Švýcarska a:

(uveďte datum).] ]

jsou označena pomocí systému stálého označování, který umožňuje zpětné vysledování k matce a stádu původu a umožňuje zjistit, zda zvířata nejsou potomky samic podezřelých nebo
nakažených bovinní spongiformní encefalopatií narozenými v průběhu dvou let, které předcházely této diagnóze;
nepochází ze stád, v nichž je podezření na nákazu bovinní spongiformní encefalopatií předmětem vyšetřování;
byla narozena po 1. červnu 2001.]

(1)

[II.4. ‘ (zvířata) jsou v souladu s ustanovením

(čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo čl. 4 odst. 1 písm. b) nebo čl. 4 odst. 1 písm. c), uveďte podle situace) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 o

veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech“.]

cs
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EVROPSKÁ UNIE
II. Zdravotní informace

(1)

II.a. Jednací číslo osvědčení

II.b.Místní jednací číslo

[II.5. ‘ (zvířata) jsou v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských
státech“.]

Katarální horečka ovcí (BT):odchylky ze zákazu přemísťování

Část II: Osvědčení

BT-1: Zvířata jsou v souladu s článek 7(1) , 7(2)(a) , 7(2)(b) 7(2)(c) 7(2a)(a) , 7(2a)(b) nebo 7(2a)(c) , (uveďte odpovídající) nařízení (ES) č. 1266/2007.
BT-2: Zvířata , Sperma , vajíčka a embrya (uveďte odpovídající) jsou v souladu s článek 8(1)(a) , 8(1)(b) nebo 8(4) nebo 8(5a) (uveďte odpovídající) nařízení (ES) č. 1266/2007.
BT-3: Ošetření insekticidem/repelentem (uveďte název výrobku) dne (uveďte datum) v souladu s článkem 9 nařízením (ES) č. 1266/2007.
- BTA1: Zvíře bylo drženo / zvířata byla držena až do odeslání během období sezónně prostého vektorů, které začalo dne

(uveďte datum), v pásmu sezónně prostém katarální horečky ovcí od

narození nebo nejméně 60 dní a případně (uveďte podle potřeby), podrobeno/podrobena testu identifikace původce podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská
zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), a to s negativními výsledky, přičemž tento test byl proveden na vzorcích odebraných během sedmi dnů před odesláním, v souladu s přílohou III
částí A bodem 1 nařízení (ES) č. 1266/2007.
- BTA2: Zvíře je / zvířata jsou v souladu s přílohou III částí A bodem 2 nařízení (ES) č. 1266/2007
- BTA3: Zvíře je / zvířata jsou v souladu s přílohou III částí A bodem 3 nařízení (ES) č. 1266/2007
- BTA4: Zvíře je / zvířata jsou v souladu s přílohou III částí A bodem 4 nařízení (ES) č. 1266/2007
- BTA5: Zvíře bylo očkováno / zvířata byla očkována proti sérotypu/sérotypům katarální horečky ovcí

(uveďte sérotyp) očkovací látkou

(uveďte název očkovací látky) s inaktivovanou /

modifikovanou živou vakcínou (uveďte odpovídající) v souladu s přílohou III částí A bodem 5 nařízení (ES) č. 1266/2007.
- BTA6: Zvíře bylo podrobeno / zvířata byla podrobena sérologickému testu na protilátky proti sérotypu viru katarální horečky ovcí

(uveďte sérotyp) podle Příručky norem pro diagnostické testy

a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat v souladu s přílohou III částí A bodem 6 nařízení (ES) č. 1266/2007.
- BTA7: Zvíře bylo podrobeno / zvířata byla podrobena specifickému sérologickému testu na protilátky proti všem sérotypům, přítomným nebo pravděpodobně přítomným, viru katarální horečky
ovcí

(uveďte sérotypy) podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat v souladu s přílohou III částí A bodem 7 nařízení

(ES) č. 1266/2007.
- BTA8: „Zvíře (zvířata) není (nejsou) březí“ , nebo „Zvíře (zvířata) může (mohou) být březí a splňuje (splňují) podmínku (podmínky)

(uvedené v bodě 5 , 6 i 7 před inseminací nebo pářením,

nebo podmínku uvedenou v bodě 3 ; zaškrtněte vhodný údaj).“

Poznámky
·

Oddíly A a B osvědčení se opatří razítkem a podpisem:

o

buď úředního veterinárního lékaře hospodářství původu, liší-li se od úředního veterinárního lékaře podepisujícího oddíl C; nebo

o

schváleného veterinárního lékaře hospodářství původu, pokud členský stát původu zavedl systém sítí dozoru schválený v souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice 64/432/EHS; nebo

o

úředního veterinárního lékaře odpovědného za sběrné středisko v den odjezdu zvířat.

·

Oddíl C se opatří razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře:

o

buď hospodářství původu; nebo

o

schváleného sběrného střediska nacházejícího se v členském státě původu; nebo

o

schváleného sběrného střediska nacházejícího se v jednom členském státě tranzitu při vyplňování osvědčení pro odeslání zvířat do členského státu určení.

Část I:
•

Kolonka I.6.:

Uveďte pořadové/á číslo/a veterinárního/ch osvědčení vyhotoveného/ých v den veterinární kontroly v hospodářství/ch původu v členském/ých státě/ech původu a
doprovázejícího/ch zvířata tvořící zásilku, pro kterou je toto veterinární osvědčení vystaveno ve sběrném středisku nacházejícím se v členském státě tranzitu, jak je
popsáno v čl. 5 odst. 5 směrnice 64/432/EHS.

•

Kolonka I.7.:

Uveďte podle situace.

•

Kolonka I.12.:

Provozovna obchodníka se jako místo původu označí pouze v případě jatečných zvířat.

•

Kolonka I.13.:

V případě jatečných zvířat se v souladu s článkem 7 směrnice 64/432/EHS jako místo určení označí buď sběrné středisko, nebo zařízení.

•

Kolonka I.23.:

V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušném případě).

•

Kolonka I.31.:

Úřední identifikace: Pro každé zvíře v zásilce uveďte jedinečný identifikační kód popsaný v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 911/2004 zobrazený na viditelných
identifikačních značkách použitých v souladu s nařízením (ES) č. 1760/2000.

Číslo zvířecího pasu: Jestliže příslušný orgán povolil v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 911/2004 prozatímní doklady pro zvířata mladší čtyř týdnů, uveďte pro každé zvíře v zásilce čísla
prozatímních dokladů. Pro všechna zvířata doprovázená pasem vydaným v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1760/2000 je uvedení čísla zvířecího pasu nepovinné.
Část II:
(1)

Uveďte podle situace.

(2)

Podepisuje úřední veterinární lékař sběrného střediska po kontrole dokladů a kontrole totožnosti zvířat přijíždějících do střediska s úředním dokladem nebo s osvědčením, ve kterém jsou vyplněny
oddíly A a B, v jiném případě se tento bod vypustí.

(3)

Mělo by být uvedeno, pokud je vzdálenost přepravy větší než 65 km.

(4)

Vypusťte, pokud je toto osvědčení použito pro přemístění zvířat v rámci členského státu původu a vyplňují a podepisují se pouze oddíly A a B.

(5)

V případě, že zásilka byla shromážděna ve sběrném středisku a zahrnuje zvířata, která byla naložena v různých dnech, považuje se za den, kdy byla zahájena cesta celé zásilky, první den, kdy
kterákoli část zásilky opustila hospodářství původu.

(6)
·
·

cs

Toto prohlášení nezbavuje přepravce povinností, které pro ně vyplývají z platných pravidel Unie, zejména z těch, které se týkají způsobilosti zvířat k přepravě.
Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.
Požadované údaje tohoto osvědčení musí být vloženy do systému TRACES v den vystavení osvědčení, nejpozději však do 24 hodin po vystavení osvědčení.
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EVROPSKÁ UNIE
II.a. Jednací číslo osvědčení

II.b.Místní jednací číslo

Část II: Osvědčení

II. Zdravotní informace

Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul:

Místní veterinární jednotka:

Číslo místní veterinární jednotky:

Datum:

Podpis:

Razítko

cs
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EVROPSKÁ UNIE

Osvědčení pro vnitřní obchod

III.1. Datum kontroly

III.2. Jednací číslo osvědčení::

III.3. Kontrola dokladů:

Ne

III.4. Kontrola identifikace:

Uspokojivé

Neuspokojivé

Doplňkové záruky

Uspokojivé

Neuspokojivé

Národní požadavky

Uspokojivé

Neuspokojivé

III.5. Fyzická kontrola:

Ne

Celkový počet kontrolovaných zvířat

Uspokojivé

Část III: Kontrola

Ano

Norma EU

Ne

Uspokojivé

Neuspokojivé

III.6. Laboratorní vyšetření:

Neuspokojivé

Ano

Ne

Ano

Datum:
Vyšetřeno na::

III.7. Kontrola pohody zvířat

Ne

Namátkový

Ano
Výsledky::

Uspokojivé

Do

Podezření
Uspokojivé

Neuspokojivé

Neuspokojivé

III.8. Přestupky proti předpisům o pohodě zvířat::

III.9. Přestupky proti veterinárním předpisům

III.8.1.Neplatné schválenie prepravcu

III.9.1. Chýbajúci/neplatný certifikát

III.8.2.Nevyhovujúci dopravný prostriedok
III.8.3. Prekročená hustota nakládky

III.9.2. Nesúlad s dokladmi
Průměrný prostor

III.8.4.Prekročený čas cesty

III.9.3. Neschválená krajina
III.9.4. Neschválená oblasť/zóna

III.8.5.Nedostatočné napájanie a kŕmenie

III.9.5. Zakázaný druh

III.8.6. Nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie so zvieratami

III.9.6. Absencia dodatočných garancií

III.8.7. Dodatečne opatření pro pro dlouhotrvající cesty

III.9.7. Neschválený chov

III.8.8.Certificate způsobilosti pro řidiče

III.9.8. Zvieratá choré alebo podozrivé z choroby

III.8.9. Údaje zaregistrované v deníku

III.9.9. Neuspokojivý test

III.8.10. Jiné

III.9.10. Neprávoplatná identifikácia alebo jej absencia
III.9.11. Nesplnené národné požiadavky

III.10. Vliv přepravy na zvířata
Počet uhynulých zvířat::

Předpoklad:

III.9.12. Neplatná adresa miesta určenia

Počet nezpůsobilých zvířat::

Předpoklad:

III.9.13. Jiné

Počet narozených nebo potracených zvířat:
III.11. Nápravná opatření

III.12. Kroky následující po karanténě

III.11.1. Oneskorenie odjazdu
III.11.2. Procedúra presunu
III.11.3. Karanténa

III.12.1.Humánnne usmrtenie/Eutanázia

III.11.4. Humánne usmrtenie/Eutanázia

III.12.2.Uvoľnenie

III.11.5. Likvidácia tiel/produktov
III.II.6. Vrátenie zásielky
III.11.7. Ošetrenie produktov
III.11.8.7. Využití produktů pro jiné účely
Identifikace:

III.13. Místo kontroly

Prevádzkareň

Chov

Sběrné středisko

Priestory sprostredkovateľa

Schválený orgán

Stredisko pre spermu

Prístav

Letisko

Výstupný prechod

Na ceste

Jiné

III.14. Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Místní veterinární jednotka

Číslo místní veterinární jednotky

Jméno (hůlkovým písmem):
Kvalifikace a titul

Datum:

cs

Podpis:
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Plánování
1.1. POŘADATEL jméno a adresa (a) (b)

1.2 Jméno osoby odpovědné za jízdu

1.3. Telefon / fax
2. Očekávaná doba trvání (hodiny / dny)
3.1. Místo a země odeslání

4.1. Místo a země určení

3.2. Datum

3.3. Čas

4.2. Datum

5.1. Druhy

5.2. Počet zvířat

5.3. číslo (čísla) veterinárního osvědčení

5.4. Celkova odhadovana hmotnost šarže (v kg)

4.3. Čas

5.5. Celková plocha plánovaná pro zasilku (v m2)

6. Seznam míst odpočinku, převodu nebo výstupu
6.1. Názvy míst, kde mohou zvířat odpočívat nebo být
převedena

6.2. Příjezd
Datum

Čas

6.3. Doba trvání
(v hodinách)

6.4. Jméno a číslo povolení dopravce (pokud se liší
od organizátora)

6.5. Identifikace

7. Já, organizátor, potvrzuji, že jsem zodpovědný za organizaci výše uvedené cesty a zajistil jsem vhodně podmínky pro blaho zvířat během cesty v souladu
s ustanoveními směrnice Rady 1/2005

8. Podpis organizátora
[cs] (a) Organiser: see definition laid down in Article 2(q) of Council Regulation 1/2005
(b) Pokud je organizátor dopravce, je třeba uvést číslo povolení.

cs
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