
PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ 
1. Vývozce (jméno, úplná adresa, země) 

EUR.1 č.Ty 0150352 
Před vyplněním se seznamte s poznámkami na druhé straně 

2. Osvědčení pro preferenční obchod mezi 

3. Příjemce (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné) 

(uveďte příslušné země, skupiny zemí n^éo území) 

6. Podrobnosti o dopravě (nepovinné) 

4. Země, skupina zemí nebo 
území, v nichž jsou výrobky 
pokládány za původní^ 

7. Poznámky 

5. Země, sku Tina zemí nebo 
území mís a určení 

8. Číslo položky; značky a čísla; počet a druh nákladových kusů11; popis zbjóží 9. Hrubé 
množství (kg) 
nebo jiná míra 
(litr, rrf, atd.) 

10. Faktury 
(nepovinné) 

11. CELNÍ INDOSACE 

Prohlášení ověřeno 

Vývozní dokumenť1 

Tiskopis ; č. 

Gelní úřad: 

Vydávající země nebo území: 

Datum 

(Podpis) 

Razítko 

12. PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE 
Já, níže podepsaný, prohlašují, že zboží 
popsané výše splňuje podmínky vyžadované 
pro vydání tohoto osvědčení. 

Místo a datum: 

(Podpis) 
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Vyžaduje se ovéřent pravostí a slávnosti tohoto osvódčení 

.tristo a datum), .... 

\ S Razítko 

; 'TrţTîw; 

14. VÝSLEDEK OVĚŘENÍ 

Provedené ovéřeni ukazuje, že toto osvědčení' 

byio vydáno uvedeným celním úřadem, a że udaje v ném 
uvedené ¡sou správné 

neeplfiļi 

(Misto a datum) 

Ra? itko 

(Podpis) 

' Příslušnou odpovéď označte x. 

POZNÁMKY 

¡1. V osvědčénf. se nesmèff slova mazat ani přepisovat. Jakékoli změny se musí provést škrtnutím nesprávného údaje 
a zapsáním hutné opravy. Kazdou takovou změna musí paraf o vat osoba, která osvědčeni vyplnila, a schválit (indosovatj 
celní orgány vydávající země nebo územ'. 

12. Mezi položkami uvedenými v osvědčení se nesmějí -ponechávat žádné mezery a před každou položkou se musí uvést 
její číslo Hned pod poslední položkou se mets ι zakreslit vodorovná čára. Každé nevyužité misto se musí proškrtnout 
tak. aby na ném nebylo možně nic později doplnit 

3 Zboží se musí pocsat v souladu з obchodní praxí a natolik podrobně, aby je bylo možné ztotožnit. 



PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ - KOPIE URČENÁ PRO VÝVOZCE 
1. Vývozce (jméno, úplná adresa, země) 

EUR. 1 č.Ty 0150352 
Před vyplněním se seznamte s poznámkami na druhé straně 

3. Příjemce (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné) 

6. Podrobnosti o 

2. Osvědčení pro preferenční obchod mezi 

8. Číslo položky; 

11. CELNIINDOSACE 

Prohlášení ověřeno 

Vývozní dokument21 

Tiskopis č. 

Celní úřad: 

Vydávající země nebo území: 

Datum 

Razítko 

12, PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE 
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží 
popsané výše splňuje podmínky vyžadované 
pro vydání tohoto osvědčení. 

Místo a datum: 

(uvedte příslušné země, skupiny zemí nebo území) 

4. Země, skupina zemí nebo 
území, v nichž jsou výrobky 
pokládány za původný 

dopravě (nepovinné) 

9. Hrubé 
množství (kg) 
nebo jiná míra 
(litr, m3, atd.) 

10 Faktury 
(nepovinné) 

5. Země, skupina zemí nebo 
území mişta určení 

/ 

7. Poznámky 

(Podpis) (Podpis) 
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PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE 

saeoaio 
Já. níže podepsaný vývozce zboží popsaného na druhé straně 

j «»OvyV 

PROHLAŠUJÍ ze zboží splňuje podmínky vyžadované pro vystavení přiloženého osvědčení: 

VÝSLOVNĚ UVÁDÍM dále okolnosti, které umožnily, aby toto zboží splňovalo podmínky výše uvedené: 

PftEDKLÁDÁM tyto podpůrné doklady , 
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') Napríklad: dovodni doklady, ¡.Hiivodī'.i w&tteni. faktury, рюК&зеге výrobce aid., kíeró se tykají výrobmi vanýuh ve výrobé nebo zboží 
zpétně vyvezerieho ve stejném stavu. 


