ČESKÁ REPUBLIKA

Veterinární osvědčení pro dovoz do EU

CZECH REPUBLIC

Veterinary certificate to EU

Odesílatel
Consignor

I.2. Číslo jednací osvědčení
Certificate reference number

I.2.a.

Název
Name

Part I: Details of dispatched consignment

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1.

Adresa
Address

I.3. Příslušný ústřední orgán
Central competent authority

Země
Country

I.4. Příslušný místní orgán
Local competent authority

Tel.
Tel.
I.5.

Příjemce
Consignee

I.6.

Název
Name
Adresa
Address
Země
Country
Tel.
Tel.
I.7.

Země původu
Country of origin

kód ISO
ISO code

I.8. Region původu Kód
Region of origin Code

I.11. Místo původu
Place of origin

I.9. Země určení
Country of
destination

Kód ISO
ISO code

I.10.

I.12.

Název
Name
Adresa
Address
Název
Name
Adresa
Address
Název
Name
Adresa
Address
I.13. Místo nakládky
Place of loading

I.14. Datum odjezdu
Date of departure

Čas odjezdu
Time of departure

Adresa
Address
I.15. Dopravní prostředek
Means of transport
Letadlo
Aeroplane

Plavidlo
Ship

Silniční vozidlo
Road vehicle
Identifikace:
Identification:

I.16.

Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
Entry BIP in EU

I.17.

Číslo (čísla) CITES (1)
No(s) of CITES(1)

Vagon
Railway wagon
Ostatní
Other

Dokument:
Document:
I.18. Popis zboží
Description of commodity

I.19. Kód zboží (01069000)
Commodity code (01069000)
I.20. Množství
Quantity

I.21.

I.22. Počet balení
Number of packages

I.23. Číslo plomby/kontejneru
Seal/Container No

I.24.
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I.25. Zboží osvědčené pro:
Commodities certified for:

Jiné
Other

Schválené subjekty
Approved bodies

Chov
Breeding

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
For import or admission into EU

I.26.

I.28. Identifikace zboží
Identification of the commodity
Druh (vědecký název)
Species (Scientific name)
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ČESKÁ REPUBLIKA

Mloci

CZECH REPUBLIC

Zdravotní informace
Health information

II.a. Číslo jednací osvědčení
Certificate reference number

II.b.

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v části I splňují tyto požadavky:
I, the undersigned official veterinarian, certify that the animals described in Part I meet the following requirements:

Part II: Certification

Část II: Osvědčení

II.

Salamanders

II.1.

Zásilka mloků (2) pochází ze třetí země původu, která je uvedena v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES,
části 2 přílohy II rozhodnutí Komise 2007/777/ES, v příloze I nařízení Komise (ES) č. 798/2008, části 1
přílohy I nařízení Komise (ES) č. 119/2009, části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 nebo
v příloze I nařízení Komise (EU) č. 605/2010.
The consignment of salamanders (2) comes from a third country of origin which is listed in Annex I to
Commission Decision 2004/211/EC, in Part 2 of Annex II to Commission Decision 2007/777/EC, in Annex I
to Commission Regulation (EC) No 798/2008, in part 1 of Annex I to Commission Regulation (EC) No
119/2009, in Part 1 of Annex II to Commission Regulation (EU) No 206/2010 or in Annex I to Commission
Regulation (EU) No 605/2010.

II.2.

Mloci byli vyšetřeni a při prohlídce, která se konala během 24 hodin před plánovaným odesláním zásilky do
Evropské unie, nevykazovali klinické příznaky infekce plísní Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal),
zejména kožní léze a vředy.
The salamanders have been examined and do not show clinical signs of infection with the fungus
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), and in paricular skin lesions and ulcers, at the time of the
examination which took place within a period of 24 hours prior to the planned time of dispatch of the
consignment to the European Union.

II.3.

Zásilka mloků byla izolována od jiných mloků nejpozději v době prohlídky podle bodu II.2 a zásilka nebyla od
té doby v kontaktu s jinými mloky.
The consignment of salamanders has been isolated from other salamanders at the lates at the time of the
examination referred to in point II.2 and the consignment has not been in contact with other salamanders
since that time.

Poznámky / Notes
Část I: / Part I:
(1)

Vyplňte nebo proškrtněte podle potřeby: číslo povolení CITES je relevantní pouze u zvířat uvedených ve
Washingtonské úmluvě o chránených druzích.
Complete or cross out as appropriate: CITES authorisation number is relevant only for animals listed in the
Washington Convention on protected species.

Část II: / Part II:
(2)

„Mloky“ se rozumí všichni obojživelníci řádu Caudata.
„Salamanders“ means all amphibians of the order Caudata.

–

Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na tomto osvědčení.
The colour of the stamp and the signature must be different from that of the other particulars in this certificate.

–

Toto osvědčení je platné po dobu 10 dnů od data prohlídky provedené v třetí zemi původu.
This certificate is valid for a period of 10 days from the date of examination in the third country of origin.

Úřední veterinární lékař
Official veterinarian
Jméno (hůlkovým písmem):
Name (in capital letters):

Kvalifikace a titul:
Qualification and title:

Datum:
Date:

Podpis:
Signature:

Razítko
Stamp
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