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

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1.

Adresa
Address

Č. tel.
Tel No.
I.5.

Příjemce
Consignee
Název
Name

Název
Name

Adresa
Address

Adresa
Address

PSČ
Postal code

PSČ
Postal code

Č. tel.
Tel. No

Č. tel.
Tel. No

I.7.

Země původu
Country of origin

I.11.

Místo původu
Place of origin

Kód ISO I.8.
ISO code

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. Číslo (čísla) CITES
No(s) of CITES

Odkaz na dokument
Documentary references
I.18.

Popis komodity
Description of commodity

I.19. Kód komodity (Kód HS)
Commodity Code (HS code)
I.20. 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:
Lidská spotřeba
Human consumption

I.26.

Krmivo
Animal feedingstuff

Pro tranzit přes EU do třetí země
For transit throuhg EU to third country
Třetí země
Third country

TZ - 2009/02 - M1.TRA.STO

Zmrazené
Frozen
I.24. Druh obalu
Type of packaging

Další zpracování
Further process

Technické využití
Technical use

Ostatní
Other

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

Jatka
Abattoir

Výrobní závod
Manufacturing plant
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Chladírenský sklad
Cold store

Počet balení
Number of
packages

Čistá hmotnost
Net weight

(n. 119/2009 příloha III)

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

II.

ZDRAVOTNÍ INFORMACE
HEALTH INFORMATION

Part II: Certification

Část II: Osvědčení

II.1

Tranzit/skladování masa volně žijících zajícovitých, králíků ve farmovém chovu
a volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků
Transit/storage of meat of wild leporidae, farmed rabbits
and wild land mammals other than ungulates
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 maso volně žijících zajícovitých, králíků ve farmovém chovu
(1)
a volně žijících suchozemských savců popsané v tomto osvědčení:
(1)
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that meat of wild leporidae, farmed rabbits and wild land mammals
described in this certificate:

II.1.1

pochází ze třetí země nebo její části uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009;
comes from a third country, or part thereof appearing in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 119/2009;

(2)

splňují příslušné veterinární podmínky stanovené ve veterinárním potvrzení ve vzorových osvědčeních v příloze II nařízení
(ES) č. 119/2009.
complies with the relevant animal health conditions laid down in the animal health attestation in the model certificates in
Annex II to Regulation (EC) No 119/2009.

II.1.2

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

–

–

–
–

Kolonka I.8: v případě potřeby uveďte kód území původu, jak je uveden ve sloupci 2 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č.
119/2009.
Box reference I.8: provide the code for the territory of origin, if necessary, as defined under code of column 2 of Part 1 of Annex I
to Regulation (EC) No 119/2009.
Kolonka I.11: název, adresa a číslo schválení zařízení odeslání. Název země původu, která se musí shodovat se zemí vývozu.
Box reference I.11: Name, address and approval number of establishment of dispatch. Name of the country of origin which must
be the same as the country of export.
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 musí být jejich celkový počet a evidenční číslo a sériové číslo plomby, je-li k dispozici, uvedeny
v kolonce I.23.
Box reference 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, 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 08 10 nebo 02 08 90.
Box reference I.19: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 02.08.10 or 02.08.90.
Kolonka I.28:
(Druh komodity): vyberte jeden z těchto druhů: „stažení a vyvržení zajícovití“, „části“, „nestažení a nevyvržení
Box reference I.28: zajícovití“;
(Jatka): včetně zařízení na zpracování zvěřiny.
(Nature of commmodity): select one of the following: ‘skinned and eviscerated leporidae’, ‘cuts’, ‘unskinned
and uneviscerated leporidae’.
(Abbatoir): includes game handling establishments.

Část II: / Part II:
(1)
Maso volně žijících zajícovitých (králíků nebo zajíců) neobsahující vnitřnosti, s výjimkou případu nestažených a nevyvržených
zajícovitých, maso králíků ve farmovém chovu, maso volně žijících suchozemských savců, s výjikou kopytníků a zajícovitých,
neobsahující vnitřnosti.
Meat of wild leporidae (rabbits and hares) that do not contain offal, except in the case of unskinned and uneviscerated leporidae,
meat of farmed rabbits, meat of wild land mammals, other than ungulates and leporidae, that do not contain offal.
(2)
V případě masa volně žijících zajícovitých (WL) nebo masa králíků ve farmovém chovu (RM) nebo masa volně žijících
suchozemských savců (WM).
In the case of meat of wild leporidae (WL) or meat of farmed rabbits (RM) or meat of wild land mammals (WM).
– Podpis a razítko musí být v jiné barvě než barva tisku.
The signature and the seal must be in a different colour from that of the printing.
– Upozornění pro dovozce: toto osvědčení je určeno pouze pro veterinární účely a musí být k zásilce připojeno až na stanoviště
hraniční kontroly.
Note for the importer: this certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches the
border inspection point.
Úřední veterinární lékař
Official veterinarian
Jméno (hůlkovým písmem):
Name (in capitals):

Kvalifikace a titul:
Qualification and title:

Datum:
Date:

Podpis:
Signature:

Razítko:
Stamp:
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