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Obchodování se zvířaty mezi členskými státy EU a veterinární osvědčení –
informace pro chovatele
Vzhledem k sousedství Libereckého kraje s Německem a Polskem dochází stále častěji
k příhraničnímu obchodování s hospodářskými zvířaty. Bohužel se stává, že především
z neznalosti dochází k pochybením při uskutečňování obchodů. Zde je třeba mít na paměti, že
obchody a přesuny se uskutečňují na základě jistých legislativních požadavků, které je potřeba
dodržet, za jejich dodržení zodpovídají v plné míře chovatelé obchodovaných zvířat.
Náležitosti a podmínky, které je potřeba splnit při obchodování se zvířaty mezi členskými
státy upravuje zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), prováděcí právní předpisy např. vyhláška č. 382/2003 Sb. o veterinárních
požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí, vyhláška č. 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o
oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška
č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty. Při obchodování se zvířaty
musí být splněny samozřejmě i požadavky dalších souvisejících předpisů ČR a EU např. zákon č.
154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon),
zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně
zvířat během přepravy a souvisejících činností apod.
Všechny zásilky zvířat při obchodování mezi členskými státy musí odbavovat úřední
veterinární lékař, zásilka musí být provázena veterinárním osvědčením. Chovatel přesunovaných
zvířat je povinen požádat regionální pracoviště (Česká Lípa, Liberec, Semily) místně příslušné
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (KVSL) ve lhůtě nejméně
2 pracovních dnů před dnem předpokládaného odeslání zvířat o vydání veterinárního osvědčení.
Úřední veterinární lékař zkontroluje zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, zkontroluje
dodržování povinností chovatele z veterinárního hlediska, provede kontrolu hospodářství původu,
posoudí dopravní prostředek vzhledem k jeho vhodnosti pro přepravu daného druhu a kategorie
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zvířat, zkontroluje dokumentaci a schválení dopravce zvířat. Na základě zjištěných skutečností
vydá veterinární osvědčení. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je
předmětem obchodování je zpoplatněno 50,-kč za jedno zvíře, 100,-kč za více než jedno zvíře
formou kolku.
Další potřebné informace můžete získat na níže uvedených pracovištích KVSL a na
stránkách Státní veterinární správy České republiky www.svscr.cz.
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