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CHAPTER 47: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE 
UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL PRODUCTS LISTED BELOW, 

DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT STORAGE 
CENTRE: KAPITOLA 47: VZOROVÉ VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VSTUP 

ZÁSILEK ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ UVEDENÝCH NÍŽE, ODESLANÝCH PO 20. 
DUBNU 2021 ZE STŘEDISKA PRO SKLADOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ, DO 

UNIE: 
 

- semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and 
Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021; 

- stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 
88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 
2021; 

- stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with 
Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC; 

- oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with 
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021; 

- stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with 
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021; 

- stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with 
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021, conceived using semen complying with requirements of Council 
Directive 88/407/EEC; 

- stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with 
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021, conceived using semen coming from semen collection or storage 
centres approved by the competent authority of the exporting country 

- sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v 
přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, 

- zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS 
ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, 

- zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí 
Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, 

- oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 
2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, 

- zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 
89/556/EHS před 21. dubnem 2021, 

- zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu 
se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky 
směrnice Rady 88/407/EHS, 

- zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu 
se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze 
středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země 
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(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’/VZOR „BOV-GP-STORAGE-ENTRY‘) 
COUNTRY/ ZEMĚ UNITED STATES Animal health certificate to the EU 

Veterinární osvědčení do EU 
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I.1 Consignor/Exporte 
Odesílatel/vývozce 

  I.2 Certificate reference 
Referenční číslo osvědčení  

I.2a IMSOC reference 
Referenční číslo 
IMSOC   

 Name/ Název    
 Address/ Adresa  I.3 Central Competent Authority 

Příslušný ústřední orgán  
 QR CODE 

KÓD QR 
  

 Country/ Země ISO country code 
Kód ISO země  

I.4 Local Competent Authority 
Příslušný místní orgán   

  

I.5 Consignee/Importer 
Příjemce/dovozce 

 I.6 Operator responsible for the consignment 
Provozovatel odpovědný za zásilku   

 

 Name/ Název   Name/ Název  

 Address/ Adresa   Address/ Adresa  

 Country/ Země ISO country code 
Kód ISO země   Country/ Země ISO country code 

Kód ISO země  
I.7 Country of origin 

Země původu   
ISO country code 
Kód ISO země  

I.9 Country of destination 
Země určení 

ISO country code 
Kód ISO země  

I.8 Region of origin 
Region původu  

Code/ Kód I.10 Region of destination 
Region určení 
  

Code/ Kód 

I.11 Place of dispatch 
Místo odeslání 

 I.12 Place of destination 
Místo určení 

 

 Name/ Název Registration/Approval No 
Registrační číslo / číslo 
schválení   

 Name/ Název Registration/Approval No 
Registrační číslo / číslo 
schválení. 

 Address/ Adresa   Address/ Adresa  

 Country/ Země ISO country code 
Kód ISO země  

 Country/ Země ISO country code 
Kód ISO země  

I.13 Place of loading 
Místo nakládky  

I.14 Date and time of departure 
Datum a čas odjezdu 

I.15 Means of transport 
Dopravní prostředek   I.16 Entry Border Control Post 

Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu 

 � Aircraft/ 
Letadlo � Vessel/ Plavidlo 

I.17 Accompanying documents 
Průvodní doklady 
  
Type / Typ  Code / Kód 
Country / Země ISO country code / Kód ISO země 
 
Commercial document reference 
Referenční číslo obchodního dokladu  

 

 � Railway/ 
Železniční 
doprava 

� Road vehicle/ 
Silniční vozidlo 

 

 Identification/ Identifikace 
 
 

I.18 Transport conditions 
Přepravní podmínky 

� Ambient/ Okolní � Chilled/ Chlazené � Frozen/ Zmrazené 

I.19 Container number/Seal number/ Číslo kontejneru / číslo plomby 
 Container No/Transportbehälter-/ Číslo kontejneru  Seal No/ Číslo plomby  
I.20 Certified as or for/ Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro 
  � Germinal products/ Zárodečné 

produkty 
  

I.21 � For transit/ Pro tranzit I.22 � For internal market/ Pro vnitřní trh 

 Third country/ 
Třetí země 

ISO country code 
Kód ISO země I.23  
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I.24 Total number of packages 
Celkový počet balení I.25 Total quantity 

Celkové množství I.26  

I.27 Description of consignment/ Popis zásilky 
CN code 
Kód KN 

Species 
Druh 

Subspecies/Category 
Poddruh/kategorie 

  
Identification number 
Identifikační číslo 

 
Quantity 
Množství 

        

Type 
Typ 

 Approval or registration 
number of 
plant/establishment/centre 
Číslo schválení nebo 
registrační číslo 
závodu/zařízení/střediska 

 Identification 
mark 
Identifikační 
značka 

Date of collection/production 
Datum odběru/produkce 

 Test 
Test 
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COUNTRY/ ZEMĚ UNITED STATES Certificate model/ Vzorové osvědčení BOV-GP-STORAGE-ENTRY 
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II. Health information 
Zdravotní informace II.a  

Certificate reference 
Referenční číslo 
osvědčení 

II.b  IMSOC reference 
Referenční číslo IMSOC 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that: 
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že: 
II.1. The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived 

embryos(2)/ in vitro produced embryos(2/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union 
was/were stored: 

II.1. Středisko pro skladování zárodečných produktů(1) popsané v kolonce I.11, v němž bylo (byly) (byla) sperma(2) / 
oocyty(2) / embrya získaná in vivo(2) / embrya vyprodukovaná in vitro(2) / embrya podrobená mikromanipulaci(2) pro 
vývoz do Evropské unie skladováno (skladovány) (skladována): 
II.1.1. is located a third country, territory or zone thereof 
II.1.1. se nachází ve třetí zemi, území nebo jejich oblasti, 

II.1.1.1. authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals and listed 
in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404; 

II.1.1.1. z níž (nějž) je povolen vstup spermatu(2)/oocytů(2)/embryí(2) skotu do Unie a která (které) je 
uvedena (uvedeno) na seznamu v příloze IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404; 

 (2)either [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately 
prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date 
of dispatch;] 

(2)buď [II.1.1.2. kde nebyla hlášena slintavka a kulhavka po dobu alespoň 24 měsíců bezprostředně před 
odběrem(2)/produkcí(2) spermatu(2)/oocytů(2)/embryí(2) a až do data jeho (jejich) odeslání;] 

 (2)or [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date(3) …………. 
(insert date dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ 
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;] 

(2)nebo [II.1.1.2. kde nebyla hlášena slintavka a kulhavka po dobu počínaje datem(3) …………. (vložte 
datum dd/mm/rrrr) bezprostředně před odběrem(2)/produkcí(2) spermatu(2)/oocytů(2)/embryí(2) a 
až do data jeho (jejich) odeslání;] 

II.1.1.3. where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine 
pleuropneumonia and lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months 
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until 
its/their date of dispatch; 

II.1.1.3. kde nebyla hlášena infekce virem moru skotu, infekce virem horečky Údolí Rift, plicní nákaza 
skotu a nodulární dermatitida skotu po dobu alespoň 12 měsíců bezprostředně před 
odběrem(2)/produkcí(2) spermatu(2)/oocytů(2)/embryí(2) a až do data jeho (jejich) odeslání; 

II.1.1.4. where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection 
with Rift Valley fever virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a 
period of at least 12 months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ 
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into 
the third country, territory or zone thereof during that period; 

II.1.1.4. kde se neprovádělo žádné očkování proti slintavce a kulhavce, infekci virem moru skotu, infekci 
virem horečky Údolí Rift a plicní nákaze skotu po dobu alespoň 12 měsíců bezprostředně před 
odběrem(2)/produkcí(2) spermatu(2)/oocytů(2)/embryí(2) a až do data jeho (jejich) odeslání, a do 
této třetí země, území nebo jejich oblasti nevstoupila v uvedené době žádná očkovaná zvířata; 

II.1.2. is approved and listed by the competent authority of the third country or territory; 
II.1.2. je schváleno a vedeno na seznamu příslušným orgánem třetí země nebo území; 
II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set 

out in Part 5 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.] 
II.1.3. splňuje požadavky na povinnosti, pracovní postupy, zařízení a vybavení stanovené v příloze I části 5 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.] 
II.2. The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and  
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COUNTRY/ ZEMĚ UNITED STATES Certificate model/ Vzorové osvědčení BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

II.2. Sperma(2)/oocyty(2)/embrya(2) popsané (popsaná) v části I je (jsou) určeno (určeny) (určena) pro umělou reprodukci 
a  
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre(2)(4)/ by an embryo 

collection team(2)(4)/ by an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product 
processing establishment(2)(4), and/or stored in a germinal product storage centre(2)(4) complying with 
requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 
2020/686, and 

II.2.1. bylo (byly) (byla) odebráno nebo vyprodukováno, zpracováno a skladováno (odebrány nebo 
vyprodukovány, zpracovány a skladovány) (odebrána nebo vyprodukována, zpracována a skladována) ve 
středisku pro odběr spermatu(2)(4) / týmem pro odběr embryí(2)(4) / týmem pro produkci embryí(2)(4) a/nebo 
zpracováno a skladováno (zpracovány a skladovány) (zpracována a skladována) v zařízení pro zpracování 
zárodečných produktů(2)(4) a/nebo skladováno (skladovány) (skladována) ve středisku pro skladování 
zárodečných produktů(2)(4), které splňují požadavky stanovené v příloze I části 1(2) / části 2(2) / části 3(2) / 
části 4(2) / části 5(2) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 a 

 (2)either [located in the exporting country;] 
(2)buď [nachází se ve vyvážející zemi;] 

 (2)and/or [located in ………………………….(5), and has/have been imported to the exporting country under 
conditions at least as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in 
vitro produced embryos(2) of bovine animals in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Commission 
Delegated Regulation (EU) 2020/692;] 

(2)a/nebo [nachází se v ………………………….(5), a bylo dovezeno (byly dovezeny) (byla dovezena) do vyvážející země 
za podmínek nejméně stejně přísných, jako jsou podmínky pro vstup spermatu(2)/oocytů(2) / embryí získaných 
in vivo(2) / embryí vyprodukovaných in vitro(2) skotu do Unie v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a 
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;] 

II.2.2. was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as 
strict as described in: 

(2)either [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
 (2)and/or [Model 1 in Section A of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)and/or [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
 (2)and/or [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);] 
(2)and/or [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)and/or [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] 

II.2.2. bylo přemístěno (byly přemístěny) (byla přemístěna) do střediska pro skladování zárodečných produktů 
popsaného v kolonce I.11 za podmínek nejméně stejně přísných, jako jsou podmínky popsané ve: 

(2)buď [vzoru BOV-SEM-A-ENTRY(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-SEM-B-ENTRY(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-SEM-C-ENTRY(4);] 
 (2)a/nebo [vzoru 1 v příloze II části 1 oddíle A rozhodnutí 2011/630/EU(4);] 
(2)a/nebo [vzoru 2 v příloze II části 1 oddíle B rozhodnutí 2011/630/EU(4);] 
 (2)a/nebo [vzoru 3 v příloze II části 1 oddíle C rozhodnutí 2011/630/EU(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);] 
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COUNTRY/ ZEMĚ UNITED STATES Certificate model/ Vzorové osvědčení BOV-GP-STORAGE-ENTRY 

(2)a/nebo [vzoru BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);] 
(2)a/nebo [vzoru BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]] 

II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in 
Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686; 

II.2.3. bylo (byly) (byla) odebráno, zpracováno a skladováno (odebrány, zpracovány a skladovány) (odebrána, 
zpracována a skladována) v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v příloze III nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) 2020/686; 

 
II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements 

provided for in Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27; 
II.2.4. je (jsou) uloženo (uloženy) (uložena) do pejet nebo jiných balení opatřených označením v souladu s 

požadavky stanovenými v čl. 83 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 a toto označení je 
uvedeno v kolonce I.27; 

 
II.2.5. is/are transported in a container which: 
II.2.5. je (jsou) přepravováno (přepravovány) (přepravována) v kontejneru, který: 

II.2.5.1. was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under 
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the 
number as indicated in Box I.19; 

II.2.5.1. byl před odesláním ze střediska pro skladování zárodečných produktů zapečetěn a očíslován v 
rámci odpovědnosti veterinárního lékaře střediska nebo úředním veterinárním lékařem a na 
plombě je uvedeno číslo zmíněné v kolonce I.19; 

II.2.5.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;  
II.2.5.2. byl před použitím vyčištěn a buď vydezinfikován, nebo sterilizován, nebo se jedná o kontejner na 

jedno použití;  
(2)(7)[II.2.5.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other 

products.]  

(2)(7)[II.2.5.3. byl naplněn kryogenní látkou, která nebyla dříve použita pro jiné produkty.] 
 (2)(8)[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed; 
(2)(8)[II.2.6. je (jsou) uloženo (uloženy) (uložena) do pejet nebo jiných balení, které jsou bezpečně a hermeticky uzavřeny; 

II.2.7. is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by 
being placed in secondary protective bags.] 

II.2.7. je (jsou) přepravováno (přepravovány) (přepravována) v kontejneru, kde jsou umístěny (umístěna) ve 
vzájemně fyzicky oddělených částech nebo vloženy (vložena) do sekundárních ochranných sáčků.] 

 
Notes 

This animal health certificate is intended for the entry into the Union of semen, oocytes and embryos of bovine animals, 
including when the Union is not the final destination of the semen, oocytes and embryos. 

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland 
/ Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this certificate include the 
United Kingdom in respect of Northern Ireland. 

This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in 
Chapter 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235. 
Poznámky 
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Toto veterinární osvědčení je určeno pro vstup spermatu, oocytů a embryí skotu do Unie, včetně případů, kdy Unie není 
konečným místem určení tohoto spermatu, oocytů a embryí. 

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 
uvedeného protokolu, zahrnují odkazy na Evropskou unii v tomto veterinárním osvědčení Spojené království s ohledem na 
Severní Irsko. 

Toto veterinární osvědčení se vyplní v souladu s pokyny k vyplňování osvědčení stanovenými v příloze I kapitole 4 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235. 
Part I: 
Box reference I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the 

germinal product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or 
embryos. Only germinal product storage centre listed in accordance with Article 233(3) of 
Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Box reference I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the 

establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. 
Box reference I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the 

serial number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied 
the semen, oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where 
the semen was collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the 
oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing 
establishment where the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the 
germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the 
germinal product storage centre described in Box I.11. The original(s) of those document(s) or 
those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof must be attached to this certificate. 

Box reference I.19: Seal number shall be indicated. 
Box reference I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers. 
Box reference I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced 

embryos or micromanipulated embryos. 
  “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. 

“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. 
“Identification mark”: Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes 
and/or embryos of the consignment are placed.  
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of 
the consignment was/were collected or produced.  
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval 
number of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo 
collection and/or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced. 
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark. 

Část I: 
Kolonka I.11: „Místo odeslání“: Uveďte jedinečné číslo schválení a název a adresu střediska pro skladování 

zárodečných produktů, odkud se zásilka spermatu, oocytů a/nebo embryí odesílá. Pouze 
středisko pro skladování zárodečných produktů, které je v souladu s čl. 233 odst. 3 nařízení 
(EU) 2016/429 uvedeno na seznamu na internetových stránkách Komise: 

  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
Kolonka I.12: „Místo určení“: Uveďte adresu a jedinečné registrační číslo nebo číslo schválení zařízení 

určení zásilky spermatu, oocytů a/nebo embryí. 
Kolonka I.17: „Průvodní doklady“: Číslo (čísla) souvisejícího originálního (souvisejících originálních) 

osvědčení musí odpovídat pořadovému číslu jednotlivého úředního dokladu (jednotlivých 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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úředních dokladů) nebo veterinárního (veterinárních) osvědčení, které sperma, oocyty a/nebo 
embrya popsané v části I doprovázely ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma 
odebráno, a/nebo od týmu pro odběr a/nebo produkci embryí, který oocyty a/nebo embrya 
odebral nebo vyprodukoval, a/nebo ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, kde bylo 
(byly) (byla) sperma, oocyty nebo embrya zpracováno a skladováno (zpracovány a skladovány) 
(zpracována a skladována), a/nebo ze střediska pro skladování zárodečných produktů, kde bylo 
(byly) (byla) sperma, oocyty nebo embrya skladováno (skladovány) (skladována), až do 
střediska pro skladování zárodečných produktů popsaného v kolonce I.11. Originál(y) 
uvedeného dokladu (uvedených dokladů) nebo osvědčení či jejich úředně ověřené kopie musí 
být připojen(y) k tomuto osvědčení. 

Kolonka I.19: Uvede se číslo plomby. 
Kolonka I.24: Celkový počet balení musí odpovídat počtu kontejnerů. 
Kolonka I.27: „Typ“: Uveďte, zda se jedná o sperma, embrya získaná in vivo, oocyty získané in vivo, embrya 

vyprodukovaná in vitro, nebo embrya podrobená mikromanipulaci. 
  „Druh“: Uveďte podle situace „Bos taurus“, „Bison bison“ nebo „Bubalus bubalis“. 

„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete. 
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je (jsou) 
sperma, oocyty a/nebo embrya v zásilce uloženo (uloženy) (uložena).  
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo (byly) (byla) sperma, oocyty a/nebo 
embrya v zásilce odebráno nebo vyprodukováno (odebrány nebo vyprodukovány) (odebrána 
nebo vyprodukována).  
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo 
schválení střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, a/nebo týmu pro odběr 
a/nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval. 
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením. 

 
Part II: 
(1) Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the 

Commission website: 
  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Delete if not applicable. 
(3) Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 of the table in part 1 

of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404. 
(4) Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 

on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 
(5) Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the 

EU Member States. 
(6) The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that 

accompanied the semen, oocytes or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was 
collected, and/or the embryo collection or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or 
produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen, oocytes or embryos were processed 
and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the 
germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be attached 
to this certificate. 

(7) Applicable for frozen semen, oocytes or embryos. 
(8) Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced 

embryos and micromanipulated embryos of bovine animals are placed and transported. 
Část II: 
(1) Pouze střediska pro skladování zárodečných produktů, která jsou v souladu s čl. 233 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429 

uvedena na seznamu na internetových stránkách Komise: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
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  http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm. 
(2) Nehodící se vymažte. 
(3) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze II části 1 

prováděcího nařízení (EU) 2021/404. 
(4) Pouze schválená zařízení zacházející se zárodečnými produkty, která jsou v souladu s čl. 233 odst. 3 nařízení (EU) 

2016/429 uvedena na seznamu na internetových stránkách Komise: 
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 

(5) Pouze třetí země, území nebo jejich oblast uvedená (uvedené) na seznamu v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 
2021/404 a členské státy EU. 

(6) K tomuto osvědčení musí být připojen(y) originál(y) dokladu (dokladů) nebo veterinárního (veterinárních) osvědčení 
či jejich úředně ověřené kopie, které sperma, oocyty nebo embrya popsané v části I doprovázely ze střediska pro odběr 
spermatu, kde bylo sperma odebráno, a/nebo od týmu pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty a/nebo embrya 
odebral nebo vyprodukoval, a/nebo ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, kde bylo (byly) (byla) sperma, 
oocyty nebo embrya zpracováno a skladováno (zpracovány a skladovány) (zpracována a skladována), a/nebo ze 
střediska pro skladování zárodečných produktů, kde bylo (byly) (byla) sperma, oocyty nebo embrya skladováno 
(skladovány) (skladována), až do střediska pro skladování zárodečných produktů, odkud se sperma, oocyty a/nebo 
embrya odesílají, popsaného v kolonce I.11. 

(7) Vztahuje se na zmrazené sperma, oocyty nebo embrya. 
(8) Vztahuje se na zásilku, v níž jsou v jednom kontejneru umístěny a přepravovány sperma skotu, oocyty skotu, embrya 

skotu získaná in vivo, embrya skotu vyprodukovaná in vitro a embrya skotu podrobená mikromanipulaci. 

Official veterinarian/ Úřední veterinární lékař 

Name (in capital letters) 
Jméno (hůlkovým písmem    

Date 
Datum  Qualification and title 

Kvalifikace a titul  

Stamp 
Razítko  Signature 

Podpis  

Official veterinarian/ Úřední veterinární lékař 

Name (in capital letters) 
Jméno (hůlkovým písmem    

Date 
Datum  Qualification and title 

Kvalifikace a titul  

Stamp 
Razítko  Signature 

Podpis  

 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm

