
Èas� C

 
CERTIFIKÁT  ZDRAVOTNÉHO  STAVU  ZVIERAT  NA  OBCHOD  SO  ZVIERATAMI,  SPERMOU  A    S   VAJÍČKAMI   Z   ORGÁNOV,   ÚSTAVOV   
ALEBO   STREDÍSK    SCHVÁLENÝCH   V   SÚLADE   S   PRÍLOHOU     C     K   SMERNICI     RADY      92/65/EHS 1) 

1. Členský štát pôvodu  2.1. Certifikát o zdravotnom stave č.

2.2. Povolenie/potvrdenie CITES č.   
(tam, kde to pripadá do úvahy)     

 ORIGINÁL2) 

 KÓPIA3) 

 

A. PÔVOD ZVIERAT 

3.  Názov a adresa schváleného orgánu,  
ústavu alebo strediska pôvodu 

 

 

4. Názov a adresa odosielateľa 

 

5. Miesto naloženia 

 

6. Dopravné prostriedky 

 

 

B. MIESTO URČENIA ZVIERAT 

7. Členský štát určenia 

 

 

8. Názov a adresa schváleného orgánu, ústavu alebo strediska určenia 

 

9. Názov a adresa príjemcu zásielky 

 

 

 

C. INDIVIDUÁLNA IDENTITA ZVIERAT, SEMENA, EMBRYÍ A VAJÍČOK 

 10. Druh zvierat  
alebo typ produktu 
živočíšneho pôvodu 

11. Pohlavie4) 12. Vek4) 13. Individuálna identifikácia/    
identifikácia skupiny5) 

10.1.     

10.2.     

10.3.     

10.4.     

10.5.6)     

 
 
 
 



1) Doklad v zmysle èlánkov 5 a 13 ods. 1.
2) Originál musí sprevádza� zásielku do koneèného miesta urèenia.
3) Schválený orgán, ústav alebo stredisko musí uchováva� kópiu po dobu aspoò 3 rokov.
4) Vyplòuje sa len vtedy, ak ide o �ivé zvieratá.
5) Individuálna identifikácia sa musí pou�i� v�ade tam, kde je to mo�né, ak ide o malé zvieratá (napr. hlodavce), mo�no pou�i� identifikáciu

skupiny.
6) V prípade potreby pokraèujte ïalej.
7) Na �iados� èlenského �tátu vyu�ívajúceho ïal�ie záruky v rámci legislatívy Spoloèenstva.
8) Nehodiace sa pre�krtnite.
9) Podpis a odtlaèok peèiatky musia by� inej farby, ako je predtlaè.�.

D. INFORMÁCIE O ZDRAVOTNOM STAVE

14. Ja podpísaný veterinárny lekár zodpovedný za zariadenie pôvodu a schválený príslu�ným orgánom týmto
potvrdzujem, �e

14.1. orgán, ústav alebo stredisko pôvodu je schválené pod¾a prílohy C k smernici 92/65/EHS na úèel obchodova-
nia s opísanými zvieratami, so semenom, s embryami alebo vajíèkami,

14.2. zvieratá/zvieratá � darcovia opísané v tomto certifikáte boli dnes prehliadnuté a pova�ujú sa za zdravé a bez
klinických príznakov infekèného ochorenia vrátane ochorení opísaných v prílohe A k smernici
92/65/EHS, nie sú predmetom �iadnych úradných obmedzení a nachádzajú sa v tomto orgáne, ústave ale-
bo stredisku buï od narodenia, alebo u� mesiace èi roky,

14.3. v èase kontroly boli uvedené zvieratá schopné prevozu po urèenej trase v súlade s ustanoveniami smernice
91/628/EHS a po�iadavkami IATA a/alebo pokynov CITES na prepravu tam, kde to pripadá do úvahy.

14.4. Ïal�ie záruky týkajúce sa chorôb uvedených v prílohe B7) k smernici 92/65/EHS sú nasledujúce:8)

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

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

E. PLATNOS�

15. Doba platnosti tohto certifikátu je 10 dní.

16. Dátum a miesto 17. Meno a kvalifikácia schválené-
ho veterinárneho lekára

18. Podpis schváleného veterinár-
neho lekára a odtlaèok peèiatky9)


