Veterinární podmínky
obchodování se skotem v EU
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Přemísťování skotu mezi
členskými státy
Nařízení (EU) 2016/429 (AHL)
– část IV, hlava I, kapitola 3, oddíl 1

Nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2020/688 – část II

Veterinární požadavky na intrakomunitární obchod
Podmínky pro hospodářská zvířata jsou
•
•

harmonizovány, tzn. platí stejná pravidla pro všechny členské
státy
stanoveny v nařízení (EU) 2016/429 (Právní rámec pro zdraví
zvířat = Animal Health Law) a v prováděcích nařízeních
Evropské komise

Živá zvířata musí cestovat s veterinárním osvědčením
podepsaným úředním veterinárním lékařem, který potvrzuje,
že zvířata splňují všechny stanovené zdravotní a nákazové
požadavky.

Všeobecné zásady při přemísťování zvířat

• Vztahují se na veškeré přemísťování mezi členskými státy
• Přemísťování nesmí ohrozit nákazový status v místě určení
• odpovědní jsou provozovatelé
• vztahuje se všechna chovaná zvířata
• nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy
(čl. 9 odst. 1 písm. d)
• Zvířata musí pocházet z registrovaných/schválených zařízení
• Zvířata musí splňovat požadavky na označování a evidenci

Preventivní opatření během přepravy
• Přepravou nesmí být ohrožen nákazový status v místě určení
• Přeprava nesmí mít za následek šíření nákaz uvedených na
seznamu (2018/1882) A,B,C,D,E
• Při přepravě musí být dodržována opatření biologické
bezpečnosti
• Splněny požadavky týkající se dopravních prostředků a
přepravních kontejnerů
• konstrukce
• čištění a dezinfekce

Zvláštní požadavky na přemísťování chovaných
kopytníků do jiných členských států
Zvířata
• nevykazují klinické symptomy nebo příznaky nákaz uvedených
na seznamu
• podstoupila požadovanou dobu pobytu v zařízení před
přesunem
• nepředstavují nebezpečí z hlediska šíření nákaz uvedených na
seznamu:
• nákazový status místa původu a status místa určení
• výsledky vyšetření umožňující poskytnutí doplňkových záruk

• použití očkovacích látek nebo jiná opatření zmírňující nebezpečí

Další zvláštní požadavky
Požadavky na provozovatele jatek

• zvířata přemístěná z jiného členského státu musí být do 72
hodin po příjezdu poražena

• zvířata, která nejsou „bezpečná“ s ohledem na katarální
horečku ovcí, musí být poražena do 24 hodin po příjezdu
z jiného členského státu

Veterinární požadavky - skot (I)
• Doba pobytu 30 dnů, žádné kontakty se zvířaty s nižším nákazovým
statusem
• Požadavky na brucelózu a tuberkulózu
• z hospodářství prostých nákazy, nacházejících se v oblastech
prostých nákazy nebo po vyšetření zvířat
• Z hospodářství, kde nebyla hlášena
• vzteklina a surra (Tripanosomiasa) po dobu 30 dnů a sněť
slezinná po dobu 15 dnů
• epizootické hemoragické onemocnění po dobu 2 let v okolí
150 km

• „Bezpečnost“ s ohledem na katarální horečku ovcí
• možnost výjimek podle stanovených podmínek, pokud s tím
členský stát určení souhlasí

Veterinární požadavky - skot (II)
• Doplňkové záruky pro nákazy kategorie C
• nutno splnit do oblastí prostých těchto nákaz nebo do oblastí
se schválenými eradikačními programy
-> enzootická leukóza skotu, infekční rinotracheitida skotu,
bovinní virová diarea, katarální horečka ovcí

• Výjimky pro jatečná zvířata
• výjimky týkající se doby pobytu
• z chovu prostého brucelózy a tuberkulózy (nebo z chovu, kde
se neprovádí očkování), nebo jsou zvířata na tyto nákazy
vyšetřena
• z chovu, kde nebyla hlášena
• vzteklina a katarální horečka ovcí po dobu 30 dnů a sněť slezinná
po dobu 15 dnů

Veterinární požadavky - skot (III)
Podmínky pro přemísťování skotu vycházejí z nákazových statusů
země odeslání a země určení.
www.svscr.cz

Veterinární požadavky - skot (IV)

BVD nově

• v únoru 2022 byla prováděcím nařízením Komise (EU)
2022/214 změněna příloha VII nařízení 2020/620, pokud
jde o schválení statusu území prostých BVD
• členské státy nebo jejich oblasti se statusem území
prostého bovinní virové diarrhoe (BVD) jsou:
Rakousko:
Finsko:
Švédsko:
Německo:

celé území
celé území
celé území
vyjmenované oblasti (pro další vyjmenované
oblasti byl schválen eradikační program)

• žádný chov v ČR nelze považovat za úředně prostý BVD
• ozdravování od BVD v ČR neprobíhá

Veterinární požadavky - skot (VI)

BVD nově

Pro ČR to znamená:
•

při přemístění skotu jiného než jatečného z ČR do uvedených zemí
(oblastí) je nutné dodržet požadavky čl. 11 nařízení 2020/688 odst. 3
písm. b)
➢ zvíře vyšetřit na virový antigen nebo genom viru BVD s negativními výsledky
a buď
i)

zvířata držet ve schváleném karanténním zařízení po dobu nejméně 21 dnů před
odesláním, březí samice podrobit sérologickému vyšetření ke zjištění protilátek proti
viru BVD (negativní sérologický test ze vzorků odebraných ne méně než 21 dnů po
zahájení karantény u březích matek prokáže, že nedošlo k infekci BVD, a tedy že
plod nebyl infikován BVD s rizikem perzistentní infekce telete po porodu),

ii.

zvířata podrobit sérologickému vyšetření ke zjištění protilátek proti viru BVD s
pozitivním výsledkem na vzorcích odebraných buď před odesláním, nebo u
březích samic před inseminací, jež předcházela stávající březosti (prostřednictvím
pozitivního sérologického testu prokážeme, že skot se uzdravil z přechodné infekce
BVD a nemůže BVD přenášet, protože je po infekci imunní).

nebo

BVD: situace v ČR 2021
Počty jednotlivých vyšetření vzorků na BVD/MD v rámci státní zakázky (2021)

ELISA Ab
pozitivní

celkem

ELISA Ag

celkem
vyšetřeno

8

pozitivní

614

PCR

celkem
vyšetřeno

0

pozitivní

389

celkem
vyšetřeno

0

1

Počty jednotlivých vyšetření vzorků na BVD/MD v rámci přímé platby (chovatelské vzorky 2021)

ELISA Ab

celkem

ELISA Ag

pozitivní

celkem
vyšetřeno

pozitivní

493

4109

172

celkem
vyšetřeno

Zdroj: Zpráva o činnosti RL pro BVD-MD za rok 2021

3217

NPLA

pozitivní

72

PCR

(průkaz protilátek)

celkem
vyšetřeno

193

pozitivní

celkem
vyšetřeno

152

36 980

BVD: situace v ČR 2017
•
•
•
•

sérologický screening chovů skotu v České republice
vyšetřena zvířata (ELISA) na všech hospodářstvích bez vakcinace s
více než 200 ks skotu (všech věkových kategorií)
na každém hospodářství vyšetřeno 10 individuálních vzorků krve
otestováno celkem 14 790 zvířat z 1479 chovů

VÝSLEDEK
❖ 402 chovů (27,2%) pozitivních, tzn. v každém z nich bylo detekováno
alespoň jedno sérologicky pozitivní zvíře (z deseti testovaných)
❖ prevalence chovů s vysokou pravděpodobností aktivní infekce s
přítomností perzistentně infikovaného zvířete je 17,0% tj. 251 chovů z
celkového počtu 1479 testovaných

Svody
• Odchylně od čl. 126 odst. 2 mohou provozovatelé podrobit
chované kopytníky nejvýše třem svodům během přemísťování z
členského státu původu do jiného členského státu
• Lhůty:
• všechna zvířata musí opustit členský stát původu do 14 dnů
• všechna zvířata musí dorazit do místa určení do 20 dnů
• Pouze v zařízení schváleném k provádění svodů
• členský stát původu může povolit svod v dopravním
prostředku
• Opatření k prevenci nákaz

Požadavky na certifikaci při svodech
• Vystavení veterinárního osvědčení (po provedení kontroly
dokladů, totožnosti a fyzické kontroly a vyšetření)
• v chovu původu (pokud jdou zvířata přímo na svod v jiném
členském státě nebo ke svodu dochází v dopravním
prostředku a poté jsou zvířata přepravena přímo do jiného
členského státu)
• v zařízení schváleném ke svodu zvířat před přemístěním
do jiného členského státu
• v zařízení schváleném ke svodu zvířat v členském státě
tranzitu (na základě informací v osvědčeních vystavených v
členském státě původu)

Děkuji za pozornost

