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Veterinární  osvědčení   
pro sperma skotu 

Health  Certificate   
for Semen of Domestic Animals of the Bovine Species 

1. Země původu: 
Country of origin: 
a příslušný orgán: 
and competent authority: 
 

Kanada 
Canada 

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 
 
 

2. Veterinární osvědčení č. 
Health certificate No 
 
 

A. PŮVOD  SPERMATU  /  ORIGIN  OF  SEMEN 

3. Číslo schválení střediska původu(1) zásilky: středisko pro odběr/sklad spermatu(1) 
Approval number of the centre of provenance (1) of the consignment: collection/storage (1) 

 

 

4. Název a adresa střediska původu zásilky: 
středisko pro odběr/sklad spermatu (1) 

Name and address of centre of provenance of the 
consignment: collection/storage (1) 

 

 

 
 
 

5. Jméno a adresa odesílatele 
Name and address of the consignor 

6. Země a místo nakládky 
Country and place of loading 
 
 
 
 
 

7. Dopravní prostředek 
Means of transport 

B.  MÍSTO  URČENÍ  SPERMATU / DESTINATION  OF  SEMEN 

8. Členský stát místa určení 
Member State of destination 
 
 
 
 
 
 

9. Jméno a adresa příjemce 
Name and address of the consignee 

C.  IDENTIFIKACE  SPERMATU  /  IDENTIFICATION OF SEMEN 

10. Identifikační značka dávek(2) 
Identification mark of the doses (2) 

11. Počet dávek 
Number of doses 

12. Číslo schválení střediska původu 
pro odběr spermatu 
Approval number of the collection centre of 
origin 
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D.  ZDRAVOTNÍ  INFORMACE  /  HEALTH  INFORMATION 

13. Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že: 
I, the undersigned official veterinarian, certify that: 

 a) sperma vyhovuje příslušným kanadským veterinárním normám a požadavkům, které byly 
uznány za rovnocenné normám a požadavkům Evropského společenství(3), zejména je 
v souladu s veterinárním zákonem a s pododdíly 1.5.6. o EBL a 3.6.6. o IBR oddílu 15.4.1 o 
spermatu způsobilém pro vývoz do Evropské unie v rámci programu umělé inseminace (4); 
the semen complies with the relevant Canadian health standards and requirements which have been recognised as 
equivalent to the European Community standards and requirements (3), specifically, in accordance with the Health 
and Animals Act and subsections (1.5.6) on EBL and (3.6.6) on IBR of section 15.4.1 on the Export Eligible 
Semen to the European Union of the Artificial Insemination Program (4). 

 b) výše popsané sperma bylo do místa nakládky odesláno v zaplombovaném kontejneru 
označeném číslem ................................................., za podmínek, které jsou v souladu 
s příslušnými kanadskými zdravotními normami a s požadavky, které byly uznány za 
rovnocenné normám a požadavkům Evropského společenství(3).  
the semen described above was sent to the place of loading in a sealed container bearing the number 
......................., under conditions which comply with the relevant Canadian health standards and requirements 
which have been recognised as equivalent to the European Community standards and requirements(3).  

E.  PLATNOST  /  VALIDITY 

14. Datum a místo 
Date and place  

15. Jméno a kvalifikace úředního 
veterinárního lékaře 
Name and qualification of the official 
veterinarian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Podpis a razítko úředního 
veterinárního lékaře 
Signature and stamp of the official 
veterinarian 

(1) Nehodící se škrtněte.  
Delete as necessary. 

(2) Odpovídá identifikaci dárcovských zvířat a datu odběru.  
Corresponding to the identification of the donor animals and date of collection. 

(3) Směrnice Rady 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES.  
Council Directive 88/407/EEC as amended by Directive 2003/43/EC. 

(4) Znění z března 2004.  
Version March 2004. 

 


