ČESKÁ REPUBLIKA

Veterinární osvědčení do EU

CZECH REPUBLIC

Veterinary certificate to EU

Odesílatel
Consignor

I.2.

Číslo jednací osvědčení
Certificate reference number

I.2.a.

I.3.

Příslušný ústřední orgán
Central Competent Authority

I.4.

Příslušný místní orgán
Local Competent Authority

I.6.

Osoba zodpovědná za zásilku v EU
Person responsible for the consignment in EU

Název
Name

Part I: Details of dispatched consignment

Částt I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1.

Adresa
Address

Tel. č.
Tel No.
I.5.

Příjemce
Consignee
Název
Name

Název
Name

Adresa
Address

Adresa
Address

PSČ
Postal code

PSČ
Postal code

Tel. č.
Tel. No

Tel. č.
Tel. No

I.7.

Země původu
Country of origin

Kód ISO I.8.
ISO code

I.11.

Místo původu/Místo ulovení
Place of origin

Region původu Kód
Region of
Code
origin

I.9.

Země určení
Country of
destination

Kód ISO
ISO code

I.10 Region určení
Region of
destination

Kód
Code

I.12. Místo určení
Place of destination

Název
Name

Číslo schválení
Approval number

Celní sklad
Custom warehouse

Lodní zásobování
Ship supplier

Název
Name
Adresa
Address

Číslo schválení
Approval number

Adresa
Address
PSČ
Postal code

I.13.

Místo nakládky
Place of loading

I.14. Datum odjezdu
Date of departure

I.15.

Dopravní prostředek
Means of transport

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
Entry BIP in EU

Letadlo
Aeroplane

Plavidlo
Ship

Silniční vozidlo
Road vehicle

Ostatní
Other

Vagon
Railway wagon

Identifikace
Identification

I.17.

Odkaz na dokument
Documentary references
I.18.

Popis komodity
Description of commodity

I.19. Kód komodity (Kód KN)
Commodity code (HS code)
I.20. Počet / Množství
Quantity

I.21.

Teplota produktu
Temperature of product
Okolní
Ambient

I.22. Počet balení
Number of packages
Chlazené
Chilled

I.23.

Číslo kontejneru / plomby
Identification of container / Seal number

I.25.

Komodity osvědčené pro:
Commodities certified for:

Zmrazené
Frozen
I.24. Druh obalu
Type of packaging

Lidská spotřeba
Human consumption
I.26.

Pro tranzit do třetí země přes EU
For transit throuhg EU to 3rd country
Třetí země
3rd country
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I.27.
Kód ISO
ISO code
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I.28.

Identifikace komodit
Identification of the commodities
Číslo schválení zařízení
Approval number of establishments
Druhy
(vědecký název)
Species
(Scientific name)
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Druh komodity
Nature of
commodity

Typ úpravy
Treatment type

Jatka
Abbatoir

Výrobní závod
Manufacturing
plant
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Chladírenský sklad
Cold store

Počet balení
Number of
packages

Čistá hmotnost
Net weight

(n. 798/2008 příloha XI ve znění n. 411/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

II.

Veterinární informace
Health information

Part II: Certification

Část II: Osvědčení

II.1

Tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa,
mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci
a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků
Transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat,
minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites
and wild game-birds, eggs and egg products
II.a. Číslo jednací osvědčení
Certificate reference number

II.b.

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti
Health attestation
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso,
(1)
mleté maso a strojně oddělené maso drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky
popsané v tomto osvědčení:
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that specified pathogen-free eggs, the meat, minced meat and
(1)
mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products described in this certificate:

II.1.1

pochází ze třetí země, území, oblasti nebo jednotky uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, a
come from a third country, territory, zone or compartment appearing in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008,
and

(2)

splňuje/splňují příslušné veterinární podmínky stanovené ve veterinárním potvrzení ve vzorových osvědčeních v příloze I
nařízení (ES) č. 798/2008.
complies (comply) with the relevant animal health conditions laid down in the animal health attestation in the model
certificates in Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.

II.1.2

Poznámky: / Notes:
Část I: / Part I:
–

–
–

–

Kolonka I.8.: v případě potřeby uveďte kód oblasti nebo jednotky původu, jak jsou definovány pod kódem ve sloupci 2 části 1
přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
Box I.8: provide the code for the zone or the compartment of origin, if necessary, as defined under code of column 2 of Part 1 of
Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
Kolonka I.11: název, adresa a číslo schválení zařízení odeslání.
Box I.11: Name, address and approval number of the establishment of dispatch.
Kolonka I.15.: uveďte evidenční číslo/čísla železničních vagonů a nákladních automobilů, jména lodí a čísla letů, jsou-li známa.
V případě přepravy v kontejnerech nebo bednách musí být jejich celkový počet a evidenční číslo a sériové číslo plomby, je-li
k dispozici, uvedeny v kolonce I.23.
Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of
aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial
number of the seal it has to be indicated in box I.23.
Kolonka I.19.: uveďte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 02.07, 02.08.90, 04.07, 04.08
nebo 21.06.10.
Box I.19: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 02.07, 02.08.90, 04.07, 04.08 or
21.06.10.

Část II: / Part II:
(1)
Vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso a strojně oddělené maso drůbeže, ptáků nadřádu běžci a
volně žijící pernaté zvěře, vejce a vaječné výrobky, jak je stanoveno v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
Specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs
and egg products as laid down in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
(2)
V případě vajec prostých specifikovaných patogenních původců [SPF], masa drůbeže [POU], masa ptáků nadřádu běžci [RAT],
masa volně žijící pernaté zvěře [WGM], mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže [POU-MI/MSM], mletého masa a
strojně odděleného masa ptáků nadřádu běžci [RAT-MI/MSM], mletého masa a strojně odděleného masa volně žijící pernaté
zvěře [WGM-MI/MSM], vajec [E] nebo vaječných výrobků [EP].
In the case of specified pathogen-free eggs [SPF], meat, of poultry [POU], meat of ratites [RAT], wild game-bird meat [WGM],
minced meat and mechanically separated meat of poultry [POU-MI/MSM], minced meat and mechanically separated meat of
ratites [RAT-MI/MSM], wild game-bird minced meat and mechanically separated meat [WGM-MI/MSM], eggs [E] or egg products
[EP].
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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