
ODDÍL 5 / SECTION 5
ZPRÁVA O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH č.: ………
ANOMALY REPORT No ………

Příslušnému orgánu se zašle kopie zprávy o mimořádné události doložená kopií oddílu 1 knihy jízd.
A copy of the anomaly report accompanied by a copy of Section 1 of the journey log shall be transmitted to the competent authority.


1.	Jméno, označení a adresa OHLAŠOVATELE / DECLARANT’S name, title and address




2.	Místo a členský stát, ve kterém byla mimořádná událost zjištěna
Place and Member State where the anomaly was observed



3.	Datum a čas, kdy byla mimořádná událost zjištěna
Date and time when the anomaly was observed
4.	DRUH MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005
TYPE OF ANOMALY (IES) pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005
4.1	Způsobilost k přepravě (1)
Fitness for transport (1)		
4.6	Vyhrazené prostory (6)
Space allowances (6)	
4.2	Dopravní prostředek (2)
Means of transport (2)	
4.7	Povolení dopravce (7)
Transporter's authorisation (7)	
4.3	Postupy při přepravě (3)
Transport practices (3)	
4.8	Osvědčení o způsobilosti řidiče (8)
Driver certificate of competence (8)	
4.4	Limity doby jízdy (4)
Journey time limits (4)	
4.9	Záznamy v knize jízd
Journey log records	
4.5	Doplňková ustanovení pro dlouhotrvající cesty (5)
Additional provisions for long journeys (5)	
4.10	Ostatní
Other	
4.10	Poznámky / Remarks:
5.	Tímto prohlašuji, že jsem zkontroloval zásilku výše uvedených zvířat a vyjádřil výhrady uvedené v této zprávě o dodržování nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.

I hereby declare that I have checked the consignment of the abovementioned animals and have expressed the reservations detailed in this report concerning compliance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations.
6.	Datum a místo ohlášení příslušnému orgánu
Date and time of the declaration to competent authority
7.	Podpis ohlašovatele
Signature of the declarant

_______________
(1)	Příloha I kapitola I a kapitola VI bod 1.9  /  Annex I , Chapter I and Chapter VI, paragraph 1.9
(2)	Příloha I kapitoly II a IV  /  Annex I , Chapters II and IV
(3)	Příloha I kapitola III  /  Annex I , Chapter III
(4)	Příloha I kapitola V  /  Annex I , Chapter V
(5)	Příloha I kapitola VI  /  Annex I , Chapter VI
(6)	Příloha I kapitola VII  /  Annex I , Chapter VII
(7)	Článek 6  /  Article 6
(8)	ČIánek 6 odstavec 5  /  Article 6 (5)


