VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
pro zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili mezinárodních závodů skupin nebo
kategorií v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu,
Japonsku, Singapuru nebo Spojených arabských emirátech,
po jejich dočasném vývozu kratším než 90 dnů
HEALTH CERTIFICATE
for re-entry of registered horses that have taken part in International Group/Grade meetings in Australia,
Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore or the United Arab Emirates after
temporary export for less than 90 days

Číslo osvědčení:
No of certificate: .......................................................................

Třetí země vývozu:

Austrálie(1), Kanada(1), Spojené státy americké(1), Hongkong(1), Japonsko(1),
Singapur(1), Spojené arabské emiráty(1)

Exporting non-member country:

Australia(1), Canada(1), United States of America(1), Hong Kong(1), Japan(1), Singapore(1),
United Arab Emirates(1)

Příslušné ministerstvo:

Ministerstvo zemědělství

Ministry responsible:

Ministry of Agriculture

I.

Identifikace koně
Identification of horse

a)

Číslo identifikačního dokladu:
No of identification document: ...............................................................................................................................................

b) Vydán:
Validated by:............................................................................................................................................................................
(název příslušného orgánu / Name of competent authority)

II. Původ koně
Origin of horse

Kůň je odeslán z:
The horse is to be sent from:
..........................................................................................................................................................................................................
(místo odeslání / place whence consigned)

do:
to: .....................................................................................................................................................................................................
(místo určení / place of destination)

letecky:
by air: ...............................................................................................................................................................................................
(uveďte číslo letu / give flight number)

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

Jméno a adresa příjemce:
Name and address of consignee: ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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III. Informace o zdravotním stavu
Health information

Já, níže podepsaný, potvrzuji, že výše popsaný kůň splňuje tyto požadavky:
I, the undersigned, certify that the horse described above meets the following requirements:

a)

pochází ze země, kde jsou povinné hlášením tyto choroby: mor koní, hřebčí nákaza, vozhřivka,
encefalomyelitida koní (všechny typy včetně venezuelské encefalomyelitidy koní), nakažlivá
chudokrevnost koní, vezikulární stomatitida, vzteklina, sněť slezinná;
it comes from a country where the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, dourine,
glanders, equine encephalomyelitis (of all types including Venezuelan equine encephalomyelitis), equine infectious
anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;

b) byl dnes vyšetřen a nevykazuje žádný klinický příznak choroby(2);
it has been examined today and shows no clinical sign of disease(2);

c) není určen k poražení v rámci národního programu eradikace infekční nebo nakažlivé
choroby;
it is not intended for slaughter under a national programme of infectious or contagious disease eradication;

d) od svého vstupu do země odeslání se nacházel v hospodářství s veterinárním dohledem v oddělené
stáji a kromě dostihů nepřišel do styku s koňovitými nižšího nákazového statusu;
since its entry into the country of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accomodated in
separated stables without coming into contact with equidae of lower health status except during racing;

(e) pochází z území nebo, v případě úřední regionalizace podle právních předpisů Společenství, z části
území třetí země, ve kterém(é):
it comes from the territory or in cases of official regionalisation according to Community legislation from a part of the
territory of a non-member country in which:

(i)

se venezuelská encefalomyelitida koní v posledních dvou let nevyskytla ;
Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred in the last two years;

(ii)

hřebčí nákaza se nevyskytla v posledních šesti měsících;
dourine has not occurred in the last six months;

(iii)

vozhřivka se nevyskytla v posledních šesti měsících;
glanders has not occurred in the last six months;

(f) nepochází z území nebo části území třetí země, které je podle právních předpisů Společenství
považované za zamořené morem koní;
it does not come from the territory or from a part of the territory of a non-member country considered, in accordance with
Community legislation, as infected with African horse sickness;
(g) nepochází z hospodářství, které podléhá zákazu z veterinárních důvodů, ani nebyl v kontaktu s
koňovitými z hospodářství, které podléhá zákazu z veterinárních důvodů a pro které platí tyto
podmínky:
it does not come from a holding which was subject to a prohibition order for animal health reasons nor had contact with
equidae from a holding which was subject to prohibition order for animal health reasons which laid down the following
conditions:

(i)

pokud všechna zvířata druhů vnímavých k jedné nebo více z níže uvedených chorob, která
pobývala v hospodářství, nebyla odsunuta, trval zákaz :
if not all animals of species susceptible to one or more of the diseases referred to hereinafter located on the
holding were removed, the prohibition lasted for:

–

v případě encefalomyelitidy koní šest měsíců od data porážky infikovaných
koňovitých,
six months in the case of equine encephalomyelitis, beginning on the date on which the equidae suffering
from the disease are slaughtered,

–

v případě nakažlivé chudokrevnosti koní po dobu, která je nezbytná k tomu, aby od
data porážky infikovaných koňovitých mohla být zbylá zvířata dvakrát podrobena
s negativním výsledkem testu dle Cogginse provedenému s tříměsíčním intervalem,
a period required to carry out with negative result two Coggins tests three months apart on samples taken
from the animals remaining after infected animals have been slaughtered, in the case of equine infectious
anaemia,,

–

v případě vezikulární stomatitidy šest měsíců,
six months in case of vesicular stomatitis,
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–

v případě virové arteritidy koní šest měsíců,
six months in the case of equine viral arteritis,

–

v případě vztekliny jeden měsíc od posledního zaznamenaného případu,
one month from the last recorded case, in the case of rabies,

–

v případě sněti slezinné 15 dní od posledního zaznamenaného případu,
15 days from the last recorded case, in the case of anthrax,

(ii)

pokud všechna zvířata druhů vnímavých k chorobě, která byla v hospodářství, byla poražena
nebo odsunuta a prostory byly vydezinfikovány, platí zákaz třicet dní počínaje dnem, kdy
byla zvířata poražena nebo odstraněna a prostory vydezinfikovány, kromě případů sněti
slezinné, kdy zákaz trvá 15 dní;
if all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered and the
premises disinfected, the period of prohibition shall be 30 days, beginning on the day on which the animals were
destroyed or removed and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where the period of prohibition
is 15 days;

(h) pokud je mi známo, nebyl v patnácti dnech před tímto prohlášením ve styku s koňovitými
postiženými infekční nebo nakažlivou chorobou.
to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease in
the 15 days prior to this declaration.

IV. Informace o místu pobytu a karanténě
Residence and quarantine information

a)

Kůň vstoupil na území země odeslání
The horse entered the territory of the country of dispatch

dne / on ………………………………………….……… (vložit datum / insert date).
b) Kůň se dostal do země odeslání
The horse arrived in the country of dispatch

buď z členského státu Evropského Společenství(1)
from either a Member State of the European Community(1)

nebo
or

z / from …………………………………………………………………..(1)
(uveďte název země, ze které se kůň dostal do země vývozu / insert name of country from where the horse arrived into the
country of export),

která je jednou z výše uvedených zemí.
the latter being one of the countries listed above.

c)

Kůň vstoupil do země odeslání za veterinárních podmínek, které jsou alespoň tak přísné jako
podmínky stanovené v tomto osvědčení.
The horse entered the country of dispatch under animal health conditions at least as strict as those laid down in this
certificate.

d) s ohledem na to, co lze ověřit, a na základě přiloženého prohlášení majitele koně(1) či zástupce
majitele(1), které tvoří nedílnou součást tohoto osvědčení, kůň nepobýval nepřetržitě mimo
Evropské společenství déle než 90 dnů, včetně data návratu odpovídajícího tomuto osvědčení, a
nepobýval mimo výše uvedené země.

As far as can be ascertained and based on the attached declaration of the owner of the horse, or his representative(1), which
is part of the certificate, the horse has not been continously outside the European Communty for more than 90 days, the
date of scheduled return in accordance with this certificate included, and has not been outside the countries listed above.

V. Kůň je odesílán ve voze, který byl předem vyčištěn a vydezinfikován dezinfekčním prostředkem úředně
uznaným v zemi odeslání a který je uzpůsoben tak, že z něho v průběhu přepravy nemůže vypadávat
nebo vytékat trus, podestýlka nebo krmivo.
The horse will be sent in a vehicle cleaned and disinfected in advance with a disinfectant officially recognised in the country of
dispatch and designed in a way that droppings, litter or fodder cannot escape during transportation.
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VI. Platnost tohoto osvědčení je 10 dnů.
The certificate is valid for 10 days.

Datum

Místo

Razítko a podpis úředního veterinárního lékaře(3)

Date

Place

Stamp and signature of the official veterinarian(3)

Jméno a funkce hůlkovým písmem
Name in block capitals and capacity

PROHLÁŠENÍ
DECLARATION

Já, níže podepsaný,
I, the undersigned ........................................................................................................................................................................
(uveďte tiskacím písmem jméno majitele(1) výše popsaného koně nebo zástupce majitele(1) / insert name of owner(1) or
representative(1) of owner of the horse described above in block letters)

prohlašuji, že: / declare that:
–

kůň bude odeslán z místa odeslání přímo na místo určení, aniž by se dostal do kontaktu s jinými
koňovitými jiného nákazového statusu;
the horse will be sent directly from the premises of dispatch to the premises of destination without coming into contact with
other equidae not of the same health status;

–

kůň se pohybuje pouze mezi prostory, které byly schváleny pro koně účastnící se mezinárodních závodů
skupin nebo kategorií v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku,
Singapuru nebo Spojených arabských emirátech;
the horse is moved only between premises approved for horses participating in Group/Grade meetins in Australia, Canada, the
United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore or the United Arab Emirates;

–

kůň byl vyvezen z členského státu Evropské unie
the horse was exported from a Member State of the European Union

dne / on …………………………………………. (vložit datum / insert date).

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

(Místo, datum / Place, date)

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

(Podpis / Signature)

______________
(1)

Nehodící se škrtněte.
Delete as appropriate.
(2) Osvědčení musí být vydáno v den nakládky koně k odeslání na místo určení nebo v poslední pracovní den před nakládkou.
The certificate must be issued on the day of loading of the horse for dispatch to the place of destination or on the last working
day before embarkation.
(3) Barva razítka a podpisu musí být jiná než barva tisku.
The colour of the stamp and the signature must be different to that of the printing.
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