
ODDÍL 2 / SECTION 2
MÍSTO ODESLÁNÍ / PLACE OF DEPARTURE

1.	CHOVATEL v místě odeslání - Jméno a adresa (pokud se nejedná o organizátora uvedeného v oddíle 1)  (a)
KEEPER at the place of departure – Name and address (if different from the organiser mentioned in section (1) (a)
2.	Místo a členský stát odeslání (b)
Place and Member State of departure (b)
3.	Datum a čas nakládky prvního zvířete (b)
Date and time of first animal loading (b)
4.	Počet naložených kusů (b)
Number of animals loaded (b)
5.	Identifikace dopravního prostředku
Identification of the means of transport 
6.	Já, chovatel zvířat v místě odeslání, tímto prohlašuji, že jsem byl přítomen nakládce zvířat. Podle mého vědomí byla výše uvedená zvířata v době nakládky způsobilá k přepravě a zařízení a postupy pro zacházení se zvířaty byly v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.

I, the keeper of the animals at the place of departure, hereby declare that I have been present at the loading of the animals. According to my knowledge, at the time of loading the above mentioned animals were fit for transport and the facilities and procedures for handling the animals were in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations.
7.	Podpis chovatele v místě odeslání / Signature of the keeper at the place of departure
8.	DOPLŇKOVÉ KONTROLY PŘI ODJEZDU / ADDITIONAL CHECKS AT DEPARTURE 
9.	VETERINÁRNÍ LÉKAŘ v místě odeslání (jméno a adresa)
VETERINARIAN at the place of departure (name and address)
10.	Já, veterinární lékař, tímto prohlašuji, že jsem zkontroloval a schválil nakládku výše uvedených zvířat. Podle mého vědomí byla v době nakládky zvířata způsobilá k přepravě a dopravní prostředek i postupy při přepravě byly v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1/2005.

I, veterinarian, hereby declare that I have checked and approved the loading of the animals mentioned above. According to my knowledge, at the time of departure, the animals were fit for transport and the means of transport and the transport practices were in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005.
11.	PODPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE
Signature of the VETERINARIAN


_______________

(a)	Chovatel: viz definice v čl. 2 písm. k) nařízení Rady (ES) č. 1/2005
Keeper: see definition in Article 2(k) of the Council Regulation (EC) No 1/2005

(b)	Pokud se liší od oddílu 1
If different from Section 1


