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VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO PSY A KOČKY  

URČENÉ K VÝVOZU Z ČESKÉ REPUBLIKY   

VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS AND CATS  

INTENDED FOR THE EXPORT FROM THE CZECH REPUBLIC  

 

Země vývozu 

Exporting country: ....................................................................................................... ............................................................. 

Vydávající veterinární autorita 

Issuing veterinary authority: ....................................................................................................... ............................................. 

Země určení 

Country of destination: ............................................................................................................................. ................................ 

 

I. PŮVOD ZVÍŘAT 

ORIGIN OF THE ANIMALS 

I.1. Odesilatel (jméno a adresa) 

Consignor (name and address): 

  

I.2. Místo nakládky 

Place of loading: 

 

 

II. MÍSTO URČENÍ ZVÍŘAT 

PLACE OF DESTINATION OF THE ANIMALS 

II.1. 

 

Příjemce (jméno a adresa) 

Consignee (name and address): 

 

 

 

III. IDENTIFIKACE ZVÍŘAT 

IDENTIFICATION OF THE ANIMALS  

Druh zvířete 

Animal 

species 

Popis 

Description 

Pohlaví 

Sex 

Datum 

narození 

Date of birth 

Identifikační 

systém 

Identification 

system 

Datum aplikace 

mikročipu nebo 

tetování 

[dd/mm/rrrr] 

Date of application 

of the microchip or 

tattoo[dd/mm/yyyy] 

Číslo mikročipu nebo 

tetování zvířete 

Microchip or tattoo 

number of the animal 

       

       

       

       

       

Celkový počet zvířat 

Total number of animals: .......................... 

ČESKÁ  REPUBLIKA 

CZECH  REPUBLIC 

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA 

STATE  VETERINARY  ADMINISTRATION 

SPECIM
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IV. OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ   

VACCINATION AGAINST RABIES 

Číslo mikročipu nebo 

tetování zvířete 

Microchip or tattoo 

number of the animal 

Název a výrobce vakcíny 

Name and manufacturer 

of vaccine 

Číslo šarže 

Batch number 

 

Datum očkování 

[dd/mm/rrrr] 

Date of vaccination 

[dd/mm/yyyy] 

Platnost očkování 

do 

[dd/mm/rrrr] 

Validity of the 

vaccination until 

[dd/mm/yyyy] 

 

 

    

     

     

     

     
 

V. POTVRZENÍ O ZDRAVÍ ZVÍŘAT 

ANIMAL HEALTH ATTESTATION 

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že: 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: 

V.1. Na základě předloženého potvrzení o vyšetření zvířete/zvířat provedeného dne ............................................. 

bylo/a zvíře/zvířata shledáno/a zdravým/i bez zjevných příznaků onemocnění a je/jsou způsobilé/á k přepravě. 

According to the submitted confirmation of animal health examination undertaken on ...........................................,  

the animal/s was/were found healthy without any visible signs of illness or diseases are eligible for 

transportation. 

V.2. Zvíře/zvířata pocházejí z místa, kde není hlášeno opatření k eradikaci nákazy, na kterou je/jsou zvíře/zvířata 

vnímavé/á. 

Animal/s come from place which is not under restriction for eradication of the diseases which animals are 

susceptible to. 

 

VI. Toto osvědčení platí 10 dnů. 

The certificate is valid for 10 days. 

 

 

Vystaveno v / Done at: ............................................................. dne / on ........................................................... 

(místo/place)     (datum/date) 

 

 

 

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

Podpis úředního veterinárního lékaře
1)

 

Signature of the official veterinarian
1)

 

 

 

 

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

         Úřední razítko
1)    

         Jméno a funkce úředního veterinárního lékaře 

          Official stamp
1)     

    Name of the official veterinarian
 

 

         

     

Poznámky: / Notes: 

1) Podpis a razítko musí být v jiné barvě, než je barva tiskopisu. 

The colour of the seal and the signature must be different from the colour of the printing. 
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