
19.9.2019 Potvrzenío RTG vyšetření na SPONDYLÓZU
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Pes / Dog Plemeno / Breed: bilý švýcarský ovčák

Pohlaví / sex: Fena / Femate Datum narození / Date of birth: 26,4.2oty
Jméno a chovatelská stanice / Name and breed stationi AICHEN la Btankpapitio

Plemenná kniha / sťudboot: čuru_ Číslo zápisu / Registration nr,: ACo/4333/18
Tetovací číslo / čip / Tattoo / chip nr,:2o3o981oo426078 Barva / Cotor: bilá
Majitel / owner ]méno / /Vame: Lenka PEcÁRovÁ

Adresa / Address: Chlístovice 79, Kutná Hora 284 01, E-mail:

Vyšetření / Examination Rentgenové snímky zhotoveny dne / X-Rays made on:19.09.2019
Jméno vetgrinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Na me of veterinary surgeon submitting radiograph:

MVDř. Milan Bednář

Adresa / Address: Jeníkovská 1925, 286 o1 Čáslav - l\tové Město

E-mail : info@neovet.cz

PolvrzuJi, Že rentgenogram na spondylózu psa označeného výše uvedenými identifikačními
souladu s vnitřními předpisy kvL ČR a doporučením Fcl pro pósuzování sjondylózy.

',:*z:::::::.':ť':::":: 
relatng to the dy'y' identified above was taken on the following date 1g.og.2o1g and in conformity with the provííions of KvL CR andrecamňendaions oí Lhe Fcl. / /

l,Ň]: r. tt4 i llrrPED}] A_Ř
rag.

Podpis a razítko Veterinárního lékaře
VeterinarY surgeon's signature and stamp:

znaky zhotovený dne 19.09.2019 je v

Podpis majitele
owner's signature:

Vyhodnocení RTG snímku / Ctassification of radiographic evaluaťion
(zakroužkujte příslušnou možnost / circle the relevánt)

Stupeň spondylózy /
The degrese of spondYlosisi

zakresli do schématu
/ Draw the diagram:
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Timto Potvrzuji, Že stuPeň,.hodnocení sPondylózy na základ ě posouzení_rentgenogramu psa označeného výše uvedenýmiidentifikaČními znakY odpovídá kIasjfikačnimu s.i,é.atu vnitinícň pLjplró xřL cR a doporučení FCL

I. herebY certifY ťhať the score of the radiograPh submitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria ofprovisions of KVL CR and recommendations of 
'the 

FCL

Vyhodnocení bylo provedeno dne / The evaluation was made on:
- 7 -10- 2019

Ev. č. snímku / x-Rayrr., 36
E-mail:

cl_c7

KÝm / By:

P_roti výsledku posouzení se mŮŽete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k piediedovl odvoldci kom*e Rlubu posuzovatelůCeské republiky na adre5u: Prof- MvDr. Alois Nečas, Ph,D,, ieiirairi iňrnaceurické univerzita Brng, p6l6rp"tro 1-3, 612 42

_ Dlč: CZ7305241592
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