
 

D O D A T E K     �.  1  
 
K NA�ÍZENÍ �. 5/2007 
Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 18. prosince 2007 
 
 
 
Veterinární podmínky pro ud�lování výjimek pro obchodní p�esuny zví�at  a pro 
ud�lování povolení pro obchodní p�esuny zví�at uvnit� jednoho uzav�eného pásma  a 
z uzav�eného pásma v souladu s Na�ízením Krajské veterinární správy pro Liberecký 
kraj �. 5/2007 ze dne 18.12. 2007 �.j.: 198/07-EPI-2538/2007. 

 
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS pro Liberecký kraj)   vydává   
pro ud�lování výjimek  p�i p�emis�ování p�ežvýkavc� z uzav�eného  pásma ve smyslu 
ustanovení  �l. 3 odst. 1. až 8. Na�ízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj �. 
5/2007 ze dne 18.12.2007 (dále jen na�ízení)  a  pro ud�lování  povolení  obchodních p�esun� 
zví�at uvnit� jednoho uzav�eného pásma  v souladu   s  �l. 7. odst. 1   Na�ízení Komise 
(ES) �.1266/2007 ze dne 26. �íjna 2007 o provád�cích p�edpisech ke sm�rnici Rady 
2000/75/ES, co se tý�e tlumení, sledování, dozoru a omezení p�esun� n�kterých zví�at 
vnímavých druh� ve vztahu ke katarální hore�ce ovcí, v  platném zn�ní (dále jen na�ízení ES),  
tyto podmínky: 
 
I. 
 
Ud�lování výjimek  
KVS pro Liberecký kraj rozhodne na základ� žádosti chovatele o  ud�lení výjimek. V žádosti 
budou uvedeny všechny d�ležité informace týkající se zásilky (místo p�vodu, místo ur�ení, 
druh a po�et zví�at apod.) 
 

Jate�ná zví�ata 
 

1. Výjimka pro p�esun p�ežvýkavc� pocházejících z uzav�eného pásma na okamžitou 
porážku na jatky mimo uzav�ené pásmo v �lenských státech EU (v souladu s �l. 8 odst. 4 
na�ízení ES) 
 
 1.1. V hospodá�ství p�vodu zví�at nebyl zaznamenán žádný p�ípad katarální hore�ky ovcí 
(BT)  po dobu nejmén� 30 dní p�ed datem odeslání.  
  
 1.2. Zví�ata budou p�epravována pod ú�edním dozorem (plomba) p�ímo na jatky pro ú�ely 
porážky do 24 hodin od p�íjezdu na jatky. �íslo plomby uvede ú�ední veterinární léka� do 
osv�d�ení pro vnit�ní obchod p�i nakládce.  
  
 1.3. P�íslušný orgán v míst� odeslání ohlásí plánovaný p�esun zví�at p�íslušnému orgánu 
v míst� ur�ení  nejmén� 48 hodin p�ed nakládkou zví�at informací v systému TRACES �ást 1 
osv�d�ení pro vnit�ní obchod, kde bude uvedeno zejména místo ur�ení, místo p�vodu a místo 
nakládky. V den nakládky se toto osv�d�ení zruší. 
  
 1.4. Zásilku zví�at bude doprovázet  nové osv�d�ení pro vnit�ní obchod, které ú�ední 
veterinární léka� v míst� nakládky vyplní se všemi náležitostmi a doplní  poznámkou:     „ 
Zví�ata jsou v souladu s �l. 8. odst. 4  na�ízení ES.“  
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 1.5. Dopravní prost�edky p�epravující zví�ata musí být po o�išt�ní a desinfekci ošet�ena 
schválenými insekticidy nebo repetenty a to v míst� nakládky. 
 1.6. V  osv�d�ení pro vnit�ní obchod  uvede ú�ední veterinární léka� dopl�ující poznámku:     
„Ošet�ení insekticidem/repelentem ………….(název p�ípravku) dne 
………………(datum)…………………v …………..(�as) v souladu s na�ízením Komise 
1266/2007.  
 
2. Výjimka pro p�esun p�ežvýkavc� pocházejících z uzav�eného pásma na okamžitou 
porážku na jatky mimo uzav�ené pásmo v  �R (v souladu s �l. 8,odst. 4 na�ízení  ES): 
  
 2.1. V hospodá�ství p�vodu zví�at nebyl zaznamenán žádný p�ípad katarální hore�ky ovcí 
(BT)  po dobu nejmén� 30 dní p�ed datem odeslání.  
  
 2.2. Zví�ata budou p�epravována pod ú�edním dozorem (plomba) p�ímo na jatky pro ú�ely 
porážky do 24 hodin od p�íjezdu na jatky.  
  
 2.3. Zví�ata budou doprovázena zdravotním potvrzením vystaveným privátním 
veterinárním léka�em. Ú�ední veterinární léka� zkontroluje úplnost a pravdivost údaj� ve 
zdravotním potvrzení, zásilku zaplombuje a do �ásti III. vyzna�í �íslo použité plomby a 
potvrdí ud�lení výjimky podle na�ízení Komise  1266/2007, v platném zn�ní s tímto textem: 
„P�epravovaná zví�ata jsou v souladu s  �l. 8, odst. 4 na�ízení ES, v platném zn�ní“. 
Potvrzením se rozumí uvedení data kontroly, otisk hranatého razítka KVS pro Liberecký kraj 
se jmenovkou a podpis. 
  
 2.4. Dozorový orgán v míst� p�vodu  - nakládky (inspektor odesílajícího inspektorátu) - 
musí nahlásit plánovaný p�esun zví�at p�íslušnému dozorovému orgánu na jatkách v míst� 
ur�ení nejmén� 48 hodin p�ed nakládkou( e-mailem, faxem). 
 

 
Zví�ata ur�ená do chov� 

 
3. Výjimka pro p�esun p�ežvýkavc� pocházejících z uzav�eného pásma ur�ená do chov� 
mimo uzav�ené pásmo v   �lenských státech EU (v souladu s �l. 8,  na�ízení  ES): 

  
  3.1. Zví�ata byla chrán�na p�ed napadením vektory po dobu nejmén�  28 dní, p�i�emž   
v tomto období musí být podrobena sérologickému vyšet�ení na p�ítomnost protilátek  proti  
viru katarální hore�ky. Toto sérologické vyšet�ení m�že být provedeno nejd�íve po  28  
dnech  po zahájení období ochrany p�ed p�enaše�em – druh� Culicoides,           
nebo 
  
  3.2. Zví�ata byla chrán�na p�ed napadením vektory po dobu nejmén�  14 dní, p�i�emž 
v tomto období musí být podrobena testu p�ítomnosti p�vodce (virologickému vyšet�ení) 
katarální hore�ky ovcí. Vyšet�ení m�že být provedeno nejd�íve po  14 dnech po zahájení 
ochrany p�ed p�enaše�em – druh�  Culicoides. 
   
 3.3.Po�átek  chrán�nosti p�ed napadením vektory a  zp�sob chrán�nosti chovatel   
zaznamená do stájovém registru skotu a oznámí p�íslušnému inspektorátu Krajské 
veterinární správy pro Liberecký kraj. 
      V p�ípad�, že SVS �eské republiky vyhlásí období bez aktivity p�enaše��, je možné 

vyšet�ení provést bez p�edcházející doby chrán�nosti p�ed p�enaše�i. 
  
  3.4. Zásilku zví�at bude doprovázet  osv�d�ení pro vnit�ní obchod, které ú�ední veterinární 

léka� v míst� nakládky mimo b�žných informací o zásilce, opat�í poznámkou: „ Zví�ata  
jsou v souladu s �l. 8. odst. 1, písm.a)  na�ízení ES.“  
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  3.5. Dopravní prost�edky p�epravující zví�ata musí být po o�išt�ní a desinfekci ošet�eny 
schválenými insekticidy nebo repelenty a to v míst� nakládky. 

 
   3.6. V  osv�d�ení pro vnit�ní obchod  uvede ú�ední veterinární léka� dopl�ující poznámku: 

„ Ošet�ení insekticidem/repelentem ………….(název p�ípravku) dne 
………………(datum)…………………v …………..(�as) v souladu s na�ízením 
Komise 1266/2007.  

V p�ípad� p�esun� p�es shromaž�ovací st�edisko nacházející se mimo  uzav�ené pásmo, 
poznámka podle bodu 3.4.  bude uvedena ve veterinárním osv�d�ení. 
 
 
4. Výjimka pro p�esun p�ežvýkavc� pocházejících z uzav�eného pásma ur�ená do chov� 
mimo uzav�ené pásmo v �R (v souladu s �l. 8, na�ízení  ES): 
  

 4.1. Zví�ata byla chrán�na p�ed napadením vektory po dobu nejmén�  28 dní, p�i�emž 
v tomto období musí být podrobena sérologickému vyšet�ení na p�ítomnost protilátek proti 
viru katarální hore�ky. Toto sérologické vyšet�ení m�že být provedeno nejd�íve po 28 
dnech  po zahájení období ochrany p�ed p�enaše�em – druh� Culicoides,         
nebo 

  
 4.2. zví�ata byla chrán�na p�ed napadením vektory po dobu nejmén�  14 dní, p�i�emž 
v tomto období musí být podrobena testu p�ítomnosti p�vodce (virologickému vyšet�ení) 
katarální hore�ky ovcí. Vyšet�ení m�že být provedeno nejd�íve po  14 dnech po zahájení 
ochrany p�ed p�enaše�em – druh�  Culicoides. 
  
 4.3. Po�átek  chrán�nosti p�ed napadením vektory a  zp�sob chrán�nosti chovatel  
zaznamená do stájovém registru skotu a oznámí p�íslušnému inspektorátu KVS pro Liberecký 
kraj. 

 V p�ípad�, že SVS �eské republiky vyhlásí období bez aktivity p�enaše��, je možné        
vyšet�ení provést bez p�edcházející doby chrán�nosti p�ed p�enaše�i. 

  
 4.4. Zásilku zví�at bude doprovázet veterinární  osv�d�ení, které ú�ední veterinární léka� 
v míst� nakládky mimo b�žných informací o zásilce, opat�í poznámkou: „ Zví�ata jsou 
v souladu s �l. 8. odst. 1, písm.a)  na�ízení ES.“  
  
 4.5. Dopravní prost�edky p�epravující zví�ata musí být po o�išt�ní a desinfekci ošet�eny 
schválenými insekticidy nebo repelenty a to v míst� nakládky. 
 4.6. Ve veterinárním  osv�d�ení uvede ú�ední veterinární léka� dopl�ující poznámku: „ 
Ošet�ení insekticidem/repelentem ………….(název p�ípravku) dne 
………………(datum)…………………v …………..(�as) v souladu s na�ízením ES.  
 
 
II. 
 
Ud�lování povolení  
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj povoluje p�esuny p�ežvýkavc� uvnit� téhož 
uzav�eného pásma na základ� spln�ní níže uvedených podmínek: 
 

Jate�ná zví�ata  a zví�ata ur�ená do chov� 
 
5. Povolení pro p�esun p�ežvýkavc� uvnit� téhož uzav�eného pásma na okamžitou 
porážku na jatka nebo do chov�  v �lenských státech EU (v souladu s �l. 7 odst. 1 
na�ízení ES): 
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 5.1. P�emis�ovaná zví�ata nesmí vykazovat v den p�epravy žádné klinické p�íznaky     
katarální hore�ky ovcí. 
  
 5.2. Zásilku zví�at bude doprovázet  osv�d�ení pro vnit�ní obchod, které ú�ední veterinární 
léka� v míst� nakládky, mimo b�žných informací o zásilce, opat�í poznámkou:               „ 
Zví�ata jsou v souladu s �l. 7. odst. 1  na�ízení  ES.“  
V p�ípad� p�esun� p�es shromaž�ovací st�edisko nacházející se v rámci téhož 
uzav�eného pásma, poznámka podle bodu 5.2. bude uvedena ve veterinárním osv�d�ení. 
 
V p�ípad�, že si pro p�emis�ování zví�at n�který z �lenských stát� vyty�í na svém území vedle 
pásma ochrany i pásmo dozoru, p�esun zví�at bude realizován dle ustanovení �l. 7, odst. 2 
na�ízení ES (spln�ní podmínek 3.1  až 3.6 veterinárních podmínek KVS pro Liberecký kraj).  
 
6. Povolení pro p�esun p�ežvýkavc� uvnit� téhož uzav�eného pásma na okamžitou 
porážku na jatky v �R v�etn� Libereckého kraje  (v souladu  s �l. 7 odst. 1 na�ízení ES): 
  
 6.1. P�emis�ovaná zví�ata nesmí vykazovat v den p�epravy žádné klinické p�íznaky     
katarální hore�ky ovcí. 
  
 6.2. Zásilku zví�at na jatky bude doprovázet  zdravotní potvrzení, kam  privátní 
veterinární léka� mimo b�žných informací o zásilce, vloží  poznámkou: „zví�ata jsou 
klinicky zdravá, nevykazují p�íznaky katarální hore�ky ovcí.“ 
  
 6.3. Chovatel je povinen v den nakládky zaslat kopii uvedeného zdravotního potvrzení na 
p�íslušný inspektorát KVS pro Liberecký kraj dle místa odeslání. 
 
7. Povolení pro p�esun p�ežvýkavc� uvnit� téhož uzav�eného pásma do chov� v  
Libereckém kraji (v souladu  s �l. 7 odst. 1 na�ízení ES): 
  
 7.1. P�emis�ovaná zví�ata nesmí vykazovat v den p�epravy žádné klinické p�íznaky     
katarální hore�ky ovcí. 
  
 7.2 Zásilku zví�at do chov� bude doprovázet  zdravotní potvrzení, kam  privátní 
veterinární léka� mimo b�žných informací o zásilce, vloží  poznámkou: „zví�ata jsou 
klinicky zdravá, nevykazují p�íznaky katarální hore�ky ovcí.“ 
  
 7.3. Chovatel je povinen v den nakládky zaslat kopii uvedeného zdravotního potvrzení na 
p�íslušný inspektorát KVS pro Liberecký kraj dle místa odeslání. 
 
8. Povolení pro p�esun p�ežvýkavc� uvnit� téhož uzav�eného pásma do chov�  v �R  
mimo  Liberecký kraj  (v souladu  s �l. 7 odst. 1 na�ízení  ES): 
  
 8.1. P�emis�ovaná zví�ata nesmí vykazovat v den p�epravy žádné klinické p�íznaky     
katarální hore�ky ovcí. 
  
 8.2. Zásilku zví�at do chov� bude doprovázet  veterinární osv�d�ení, kde v �ásti 
zdravotního potvrzení, privátní veterinární léka� mimo b�žných informací o zásilce, vloží  
poznámku: „ zví�ata jsou klinicky zdravá, nevykazují p�íznaky katarální hore�ky ovcí.“ 
 
Platnost zdravotního potvrzení a veterinárního osv�d�ení pro p�esuny mezi  
hospodá�stvími uvnit� uzav�eného pásma v souladu s �l. 7 odst. 1 na�ízení ES je 24 
hodin od klinického vyšet�ení. 
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Ostatní podmínky pro p�esuny zví�at z�stávají nedot�eny. 

 
Tyto podmínky mohou být v návaznosti na vývoj nákazové situace zm�n�ny 
nebo jinak upraveny. 
 

 
 
MVDr. Josef Král 
�editel Krajské veterinární správy 
pro Liberecký kraj 
 
 
Informace o jednotlivých uzav�ených pásmech v �lenských státech  EU jsou p�ístupné na webové adrese: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/ bluetongue_en.htm   
 
 

Tento Dodatek �. 2 k Na�ízení �. 5/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nabývá 
podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a ú�innosti dnem následujícím po dni jeho 
vyhlášení, jímž je první den jeho vyv�šení na ú�ední desce Krajského ú�adu Libereckého 
kraje. Na�ízení je každému p�ístupné u Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj, u 
Krajského ú�adu Libereckého kraje a u všech obecních a m�stských ú�ad�, jejichž území se 
týká. 

Rozd�lovník: 
Státní veterinární správa �R 
Krajský ú�ad Libereckého kraje 
M�stské a obecní ú�ady v Libereckém kraji- elektronicky 
Zem�d�lské agentury v Libereckém kraji 3x 
Komora veterinárních léka�� – okresní sdružení 3x 
P�R – okresní �editelství 4x 
KHS Liberec 
ZOO Liberec 
APIC-elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne : 3.b�ezna 2008 
 
 
Sejmuto z ú�ední desky dne : 
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