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KOPIE / COPY

Celkový počet vydaných kopií / Total number of copies issued

1.1. Jméno a adresa odesílatele / Name and address of consignor:

1.3. Jméno a adresa příjemce / Name and address of consignee:

1.4. Místo původu / Place of origin:
1.4.1. Název a číslo schválení zařízení/hospodářství (pokud existuje) / Name
and approval number (where relevant) of the establishment/holding:
1.4.2. Adresa / Address:

1.2. Číslo jednací osvědčení
Certificate No

Úřední předvývozní dílčí osvědčení pro živý skot
přepravovaný mezi členskými státy EU a určený
k poražení a jeho maso k vývozu do Ruské federace
Official pre-export support certificate
for live cattle moved between Member States
of the EU, intended for slaughter and meat of which
is intended for export to the Russian Federation
1.5. Členský stát původu / Member State of origin:
1.6. Správní území původu / Administrative territory of origin:

1.8. Místo určení / Place of destination:
1.8.1. Název a číslo schválení zařízení (pokud je známo) / Name and approval
number of the establishment (where applicable):

1.8.2. Adresa / Address:

1.7. Příslušný orgán v členském státu (ústřední) / Competent authority
in the Member State (central):
1.9. Příslušný orgán v členském státu (místní) / Competent authority in the Member
State (local):
1.10. Členský stát určení: / Member State of destination:

1.11. Dopravní prostředky (registrační značky) / Means of transport (registration
marks):

1.12. Údaje o označení zásilky (včetně čísel plomb/pečetí kontejnerů):
Consignment identification details (including any container seal numbers):

1.13. Číslo schválení dodavatele / Dealer’s approval number:

1.14. Plemeno zvířat / Breed of animals:

1.15. Počet zvířat / Number of animals:

2. Identifikace zvířat / Identification of animals

3. Údaje o zdraví zvířat / Health information
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše uvedený skot / I, the undersigned state/official veterinarian certify that the cattle referred above:
– je klinicky zdravý a pochází z podniků a/nebo správního území, které jsou(je) úředně prosté nákaz zvířat, včetně(1):
are clinically healthy and originate from premises and/or administrative territory officially free from infectious animal diseases, including(1):
slintavky a kulhavky, moru skotu, plicní nákazy skotu, vezikulární stomatitidy a moru malých přežvýkavců - v posledních 12 měsících na území členského
státu EU;
foot-and-mouth diseases, rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, vesicular stomatitis and peste des petits ruminants - during the last 12 months
in the territory of the EU Member State;
tuberkulózy a brucelózy - v posledních 6 měsících v podnicích;
tuberculosis and brucellosis - during the last 6 months in the premises;
sněti slezinné a sněti šelestivé - v posledních 6 měsících v podnicích;
anthrax and blackleg -tuberculosis and brucellosis - during the last 6 months in the premises;
pochází ze stád, ve kterých se nevyskytuje žádný případ bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), a nenáleží ke kohortám zvířat pozitivních na BSE
a v členském státu nebyl u zvířat mladších 5 let v posledních 3 letech zjištěn případ klasické BSE .
originate from herds where there is no case of bovine spongiform encephalopathy (BSE) and do not belong to birth cohorts of BSE positive animals and no
classical BSE case in animals younger than 5 years has been detected in the Member State over the last 3 years.

(1)

Správní území, zóny a termíny mohou být změněny vzájemnými dohodami na základě Memoranda o členění na zóny a regionalizaci ze dne 4. dubna 2006.
Administrative territories, zones and time periods may be modified with a mutual agreement on the basis of the Memorandum of 4 April 2006 on zoning and
regionalisation.

– nebyl vystaven účinkům přirozených nebo syntetických estrogenních, hormonálních látek, tyreostatik, antibiotik, pesticidů a jiných léčiv používaných před poražením
později než je uvedeno v návodech k jejich použití.
were not subjected to the exposure of natural or synthetical estrogenic, hormonal substances, thyreostatics, antibiotics, pesticides and other drugs, used prior to
slaughter no later than authorised by instructions on how to use them.

Místo / Place _________________________________________

Datum / Date ________________________

Úřední razítko / Official stamp

Podpis úředního veterinárního lékaře / Signature of state/official veterinarian

Jméno a funkce hůlkovým písmem / Name and position in capital letters

Podpis a razítko musí být v barvě odlišné od vytištěných údajů osvědčení. / Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate.

