

ODDÍL 1 / SECTION 1
PLÁNOVÁNÍ / PLANNING

1.1 ORGANIZÁTOR Jméno a adresa (a) (b)
      ORGANISER Name and address (a) (b)
1.2 Jméno osoby odpovědné za přepravu
      Name of the person in charge of the journey

1.3 Telefon / Fax
      Telephone / Fax
2. PLÁNOVANÁ CELKOVÁ DÉLKA TRVÁNÍ TRASY (hodiny/dny)
    TOTAL EXPECTED DURATION (hours/days)
3.1 Místo a země ODESLÁNÍ
      Place and country of DEPARTURE


4.1 Místo a země URČENÍ
      Place and country of DESTINATION
3.2 Datum / Date
3.3 Čas / Time
4.2 Datum / Date
4.3 Čas / Time
5.1 Druh zvířat / Species
5.2 Počet kusů
      Number of animals
5.3 Čísla veterinárních osvědčení
      Veterinary certificate(s) number(s)
5.4 Odhadovaná celková hmotnost zásilky (kg)
      Estimated total weight of the consignment (in kg)

5.5 Celkový prostor pro zásilku (m2)
      Total space provided for the consignment (in m2)

6. seznam PLÁNOVANÝCH MÍST ODPOČINKU, PŘEKLÁDKY NEBO VÝSTUPNÍCH MÍST
list of scheduled resting, transfer or exit points
6.1	Název míst, ve kterých mají mít zvířata odpočinek nebo ve kterých 
se má uskutečnit překládka
(včetně výstupních míst)

Name of the places where animals are to be rested, or transferred 
(including exit points)
6.2 Příjezd / Arrival
6.3 Délka trvání
(v hod.)

Length
(in hours)

Název dopravce a číslo povolení (pokud se nejedná o organizátora)

Transporter 's name and authorisation No
(if different from the organiser)

Datum
Date
Čas
Time




















































7.	Já, organizátor, tímto prohlašuji, že odpovídám za organizování výše uvedené cesty a že jsem přijal vhodná opatření k zajištění dobrých životních podmínek zvířat během cesty v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1/2005

I, the organiser, hereby declare that I am responsible for the organisation of the abovementioned journey and I have made suitable arrangements to safeguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005
8.	Podpis organizátora
Signature of the organiser
_______________
(a)	Organizátor: viz definice v čl. 2 písm. q) nařízení Rady (ES) č. 1/2005
Organiser: see definition in Article 2(q) of Council Regulation (EC) No 1/2005
(b)	Pokud je organizátor i dopravcem, uvede se číslo povolení
If the organiser is a transporter the authorisation number shall be specified

