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PROHLÁŠENÍ 
DECLARATION 

 
 
Já, níže podepsaný majitel (a) / osoba odpovědná za zvířata jménem majitele (a), prohlašuji, že: 
I, the undersigned owner (a) / person responsible for the bird(s) on behalf of the owner (a) declare: 
 

1. Ptáci budou při přesunu doprovázeni níže podepsanou osobou a nemají být prodáni ani předáni 
jinému majiteli. 
The bird(s) is/are accompanying the undersigned person and are not intended to be sold or transferred to another owner. 

2. Za ptáky bude během jejich neobchodního přesunu odpovídat níže podepsaná osoba. 
The bird(s) will remain under the responsibility of the undersigned person during its/their non-commercial movement. 

3. V období mezi veterinárním vyšetřením před přesunem a skutečným odjezdem zůstanou ptáci 
izolováni před jakýmkoli možným stykem s jinými ptáky a 
During the period between the pre-movement veterinary inspection and the actual departure the bird(s) will remain 
isolated from any possible contact with other bird(s); and. 

4. (a) buď 
(a) either 

[ptáci byli umístěni v zařízení alespoň po dobu 30 dní bezprostředně před datem 
odeslání, aniž by přišli do styku s jinými ptáky.] 
[The bird(s) has/have been confined on the premises for a period of at least 30 days immediately prior to 
the date of dispatch without coming into contact with any other bird(s).] 

 (a) nebo 
(a) or 

[ptáci byli podrobeni desetidenní izolaci před přesunem.] 
[The bird(s) has/have undergone the 10 days pre-movement isolation.] 

 (a) nebo 
(a) or 

[jsem zařídil/a třicetidenní podovozní karanténu ptáků v karanténním zařízení v 
........................................................, jak je uvedeno v příslušném osvědční.] 
[I have made arrangements for the 30 days post-introduction quarantine of the bird(s) at the quarantine 
premises of .................................................. as indicated in the corresponding Certificate.] 

   

 
 
 
 

 ........................................................................................................ ..........  ...................................................................................  
                           (Datum a místo / Date and Place)                                                       (Podpis / Signature)            
 
 
 
 
 
 
_____________ 
(a) Uveďte podle situace. 
 Keep as appropriate. 


