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Zpráva Státní veterinární správy z oblasti zahraničních vztahů  
za rok 2014 

A) Vztahy s EU 

Státní veterinární správa (dále jen SVS) se jako každoročně účastnila v Bruselu projednávání 
nových návrhů nařízení, rozhodnutí, směrnic a doporučení.  

V rámci Rady se zástupci SVS účastnili jednání 
pracovních skupin F20 – hlavní veterinární úředníci, 
F21a – veterinární experti pro veřejné zdraví, F21b – 
veterinární experti pro zdraví zvířat, F21c – veterinární 
experti pro pohodu zvířat a F21f – veterinární experti 
skupina Potsdam (vztahy se třetími zeměmi a návrhy 
smluv).  

Dále se zástupci SVS účastnili na zasedáních Evropské 
komise (dále jen EK). Konkrétně v rámci DG SANCO 

(od ledna 2015 DG SANTE) se jednalo jednak o účast na stálém výboru SCFCAH (od ledna 
2015 SCOPAFF) v sekci Zdraví zvířat a welfare, v sekci Veterinární kontroly dovozů, v sekci 
Všeobecné potravinové právo a v sekci Biologická bezpečnost potravinového řetězce, tak 
v pracovních skupinách či podskupinách.  

 

Na pracovní skupině Potsdam bylo v roce 2014 zahájeno projednávání SPS kapitoly ke 
smlouvě o volném obchodu s USA (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership). 
Předpokládáme, že v rámci „TTIP“ (kapitola SPS) by mohlo dojít k určitému zjednodušení 
celého procesu schvalování vývozců potravin a surovin z EU do USA.  
 

V rámci projednávání na Radě bylo 8.května 2014 ukončeno jednání k návrhu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti 
potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES 
a 2008/90/ES, nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice 
2009/128/ES a nařízení (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 
76/894/EHS a 2009/470/ES. Nařízení je z pohledu SVS (ČR) důležité, protože stanovuje míru 
spolufinancování a uznatelné náklady a zároveň postupy pro přiznání finanční podpory 
ze strany EU. 

 
Druhým, z hlediska SVS důležitým nařízením, které se v roce 2014 projednávalo a které také 
bylo na Radě ukončeno, byl návrh Nařízení Evropského parlamentu (dále jen EP) a Rady 
o zdraví zvířat. Cílem návrhu nařízení EP a Rady o zdraví zvířat je vytvořit obecný právní 
rámec pro zdraví zvířat, který bude následně doplňován řadou právních aktů k pokrytí 



technických detailů. Nařízení nahrazuje řadu  stávajících předpisů (zhruba padesát směrnic 
nebo nařízení a jejich technických příloh). Návrh nařízení je nyní projednáván s EP v rámci 
trialogu (projednávání návrhu EK, Radou a EP). 
  

Třetím důležitým návrhem bylo v roce 2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel souvisejících se zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin 
a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení 1151/2012 
a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nařízení o úředních kontrolách). Cílem návrhu nového nařízení je zjednodušení a vyjasnění 
právního rámce, který se vztahuje na úřední kontroly v rámci zemědělsko-potravinového 
řetězce. Jde o sjednocení principů úředních kontrol v celém zemědělsko-potravinovém řetězci 
(potraviny a krmiva, zdraví rostlin, rozmnožovací materiál rostlin, zdraví zvířat, welfare zvířat 
a používání přípravků na ochranu rostlin) a o stanovení požadavků na provádění 
„jiných/dalších kontrolních činností“. Současně návrh nařízení upravuje problematiku 
financování úředních kontrol.  Návrh je však, podle našeho názoru, zpracován příliš složitě a 
zahrnutí zcela rozdílných oblastí působí problémy při jeho projednávání. Z tohoto důvodu 
bude projednávání na radě probíhat ještě v roce 2015. 

 

V roce 2014 byla zahájena jednání k legislativnímu návrhu nařízení EP a Rady o výrobě, 
uvádění na trh a používání medikovaných krmiv (dále jen MK) a o zrušení směrnice Rady 
90/167/EHS (dále jen nařízení o krmivech) a návrhu nařízení EP a Rady o veterinárních 
léčivých přípravcích. 

Všechny výše zmíněné návrhy nařízení budou do značné míry ovlivňovat činnost SVS 
v dalších letech.   
 
Na Komisi je na pracovních skupinách přijímána řada rozhodnutí, která regulují oblasti 
bezpečnosti potravin, nákaz zvířat, vedlejších živočišných produktů a monitoringu  
cizorodých látek.  

SVS se dále zúčastnila v roce 2014 jednání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA), Světové obchodní organizace (WTO), Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat 
(OIE) a dalších jednání mimo orgány EK, především z hlediska vývozů veterinárního zboží 
do třetích zemí.  

Přehled jednání se zaměřením na veterinární problematiku a bezpečnost potravin v  roce 
2014: 
Jednání Rady Jednání EK Jednání mimo orgány EU Celkem 

35 81 27 143



Účast na jednáních Rady a EK je povinná, neúčast expertů na jednáních by mohla mít 
nepříznivé dopady na Českou republiku, např. pro chovatele zvířat nebo zpracovatele 
živočišných potravin. Všechny vstupy a výstupy z jednání jsou projednávány a schvalovány 
na jednáních Resortní koordinační skupiny Ministerstva zemědělství (RKS MZe), které se 
zástupce SVS pravidelně každý týden zúčastňuje, nebo jsou projednávány v rámci tzv. tiché 
procedury s cílem zajistit jednotnou pozici v rámci resortu zemědělství. V roce 2014 tedy 
přesáhly aktivní účasti na zahraničních pracovních cestách počet sto, což klade vysoké nároky 
na experty SVS jak z hlediska odborné přípravy, tak časové náročnosti, a to i nad rámec běžné 
pracovní doby.  

Mimo vlastní aktivní účasti na jednáních SVS 
rovněž připravuje instrukce na jednání 
pracovních orgánů Rady, jako je Pracovní 
skupina pro zemědělské attaché, Coreper 
(Comité des Représentants Permanents - Výbor 
stálých zástupců), mandáty pro zasedání Rady 
pro zemědělství a rybářství, stanoviska 
k dokumentům projednávaným v Evropském 
parlamentu či pozice pro Parlament ČR. 

V rámci jednání se SVS snaží aktivně obhajovat stanovisko ČR, při jehož přípravě se snažíme 
zohlednit i názory „stakeholderů“ (například při projednávání návrhu nařízení k „výdajům“ 
byla většina připomínek ČR akceptována). Obhajoba pozic České republiky, jako malého 
státu uprostřed Evropy, je v konkurenci zbylých 27 členských států, mnohdy větších nebo 
zakládacích členů EU, velmi obtížná, proto se SVS snaží na úrovni hlavních veterinárních 
úředníků (ředitelé veterinárních služeb v EU) zajistit názorovou podporu a spolupráci dalších 
členských států. Z tohoto důvodu je SVS jedním ze signatářů deklarace o spolupráci 
veterinárních služeb ve středoevropské oblasti (společně s Rakouskem, Slovenskem, 
Maďarskem, Slovinskem, Bulharskem a Rumunskem). V  roce 2014 se SVS účastnila dvou 
jednání této pracovní skupiny s cílem nalézt a následně prosazovat společnou pozici při 

projednáváni nového nařízení k „úředním 
kontrolám“ a k „politice zdraví zvířat“.  
SVS rovněž aktivně rozvíjí spolupráci se 
zástupci státní správy ze třetích zemí. V roce 
2014 tak například přivítala delegaci 
z Běloruska. 
 
Od roku 2012 provádí SVS v širším a 
hlubším rozsahu detailní monitoring denních 
zpráv mezinárodních organizací (OIE, ECDC, 
FAO, WHO, EFSA, FVO, WTO…) a 
namátkově některých vybraných 



veterinárních služeb ČS (PL, FR, IE, NL…). V roce 2013 byla tato činnost rozšířena i na 
některé třetí země. V roce 2014 byl monitoring zaměřen především z důvodů vydávaných 
zákazů vývozů na Ruskou Federaci (Rosselchoznadzor). 
 
SVS rovněž provádí stálý monitoring navrhované, projednávané, přijímané a přijaté 
legislativy EU v příslušných oblastech, provádí její posuzování a případnou transpozici 
a implementaci jednotlivých právních norem EU, dále provádí zpracovávání tabulek shody 
pro směrnice i rámcová rozhodnutí a notifikace přijatých norem – to vše v úzké spolupráci 
s ministerstvem zemědělství, ÚSKVBL a ostatními příslušnými úřady a profesními 
organizacemi. Tyto údaje se zapracovávají do databáze informačního systému pro aproximaci 
práva (ISAP) v souladu s metodickými pokyny vlády ČR. 
 
Počty přijatých gescí za poslední 4 roky: 
Rok Směrnice Nařízení Rozhodnutí  
2011 0 36 82  
2012 2 42 56  
2013 2 45 71  
2014 1 40 67 

 

Co se týká příslušné legislativy EU, SVS má ve své gesci k 31. 12. 2014 celkem 281 platných 
nařízení, 729 platných rozhodnutí, 68 platných směrnic a 10 rozhodnutí Smíšeného řídícího 
výboru. SVS se rovněž podílí na významném počtu předpisů jako spolugestor. 
 
Se zahraničními aktivitami souvisí i nutnost zabezpečení překladů, a to jak pro odborné 
útvary SVS, tak i pro třetí země a DG Translation. 
 
Přehled za rok 2014: 
Činnost Počet 
Překlady, revize 1 81 
Konzultace pro DG Translation 2 21 
 
Poznámky: 
1) Překlady a revize: dopisy veterinárním orgánům různých států, dopisy orgánům EU, dotazníky, výroční 

zprávy (např. rezidua cizorodých látek, metodika kontroly zdraví zvířat, welfare zvířat, atd.), materiály pro 
Traces, překlady částí právních předpisů, revize osvědčení atd. 

2) Konzultace pro DG Translation: terminologické konzultace z oblasti veterinární medicíny (zejména 
epizootologie), laboratorní diagnostiky a hygieny potravin. 

 
S uvedenými legislativními činnostmi souvisí i knihovna SVS. Knihovna SVS nabízí unikátní 
a ucelený soubor staré a starší veterinární literatury a obsahově zachycuje dějiny veterinárního 
lékařství u nás. Jejím hlavním smyslem a posláním, coby knihovny odborné a depozitní 
s vyhraněným profilem fondu, je uchování veterinární literatury pro budoucí generace, čímž 
se liší od jiných typů vědeckých knihoven, kde se pracuje především s aktuálním a živým 



fondem. Zároveň ovšem knihovna nabízí široké možnosti využívání pro výzkumnou a studijní 
činnost v oboru dějiny veterinární medicíny, organizace zvěrolékařských služeb, školství a 
výzkumnictví. V současné době knihovní fond obsahuje 26 894 svazků, týkajících se oborů 
dějiny veterinární medicíny, zvěrolékařské literatury, zemědělství, farmacie a humánního 
lékařství. Knihovně se podařilo shromáždit základní českou odbornou veterinární produkci do 
uceleného a výjimečného souboru, tzv. „Zlatého knižního veterinárního fondu“. Ten zahrnuje 
nejvýznamnější práce veterinární vědy od roku 1918 (po vzniku Vysoké školy zvěrolékařské 
v Brně) až do konce 60. let minulého století. 
 
Školení BTSF 
SVS se velmi aktivně zapojuje do školících programů financovaných  DG SANCO Evropské 
komise Better Training for Safer Food (BTSF). V rámci těchto školících programů jsou 
proškolováni úředníci členských států EU (a některých třetích zemí) zapojení do dozoru 

potravin, krmiv, zdraví zvířat a 
animal welfare (dobré životní 
podmínky zvířat). V roce 2014 
bylo proškoleno 72 zaměstnanců 
v rámci 20 typů kurzů BTSF.  
Dlouhodobým cílem pořadatele 
školení je zvýšení kvality 
následného předávání informací 
absolventy školení svým kolegům, 
popř. širší veřejnosti – tzv. 
training after traning. 
 
Kromě již zavedených kurzů 

týkajících se různých oblastí animal welfare, zdraví zvířat či kontroly reziduí veterinárních 
léčiv aj., byly v roce 2014 nově zařazeny např. kurzy týkající se kontroly hygieny 
v prvovýrobě nebo flexibility hygieny potravin. EK jako zadavatel kurzů se obecně snaží 
pružně reagovat na nově vznikající rizika či detekovat oblasti, kde je potřeba posílit a 
sjednotit dozor v rámci EU, kdy jsou 
účastníkům v rámci kurzů nejen 
prezentovány nejnovější informace a 
poznatky v dané oblasti, ale mají 
rovněž možnost ověřit si správnost 
výkladu legislativy a konzultace dané 
problematiky v kontextu ostatních 
členských států. 
 
V roce 2014 se 12 našich pracovníků 
rovněž zapojilo do e-learningové verze 
školení BTSF k problematice animal 
welfare, konkrétně zaměřené na 
problematiku porážení a utrácení 



z nákazových důvodů.   
 
Přehled kurzů BTSF s aktivní účastí pracovníků SVS za rok 2014: 

Název kurzu Počet účastníků 

Kurz potravinová aditiva 1 

Kurz flexibilita hygieny potravin 
1 

 
Kurz animal welfare       - při poražení                 
                                        - během transportu 
                                        - drůbeže pro produkci masa 
                                        - při produkci prasat 
                                        - utrácení z nákazových důvodů 

3 
2 
3 
5 
7 

Kurz audity potravin 3 

Kurz kontrola hygieny v prvovýrobě 1 

Kurz týkající se oblasti kontingenčních plánů (contingency planning) 1 

Kurz přesuny psů a koček 8 

Kurz HACCP 1 

Kurz informace o potravinách 3 

Kurz kontrola kontaminantů v krmivech a potravinách 6 

Kurz TSE 7 

Kurz identifikace, registrace a dosledovatelnost zvířat 5 

Kurz chráněná označení (Quality schemes) 3 

Kurz rezidua veterinárních léčivých přípravků v produktech živočišného 
původu 

5 

Kurz TRACES 2 

Kurz exotická zoo zvířata 5 

Celkem 72 

 
 
 



B) Třetí země a kontroly dovozu a vývozu 

1. Činnost SVS v oblasti dovozu zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí 

Problematiku dovozu zvířat a živočišných produktů směřujících ze třetích zemí do České 
republiky, potažmo do celé Evropské unie, řeší na centrální úrovni oddělení kontroly dovozu 
SVS, které organizuje, řídí a kontroluje výkon státního veterinárního dozoru na tomto úseku 
veterinární péče. Vlastní výkon kontroly zásilek na vstupu do EU provádí v rámci ČR 
pohraniční veterinární stanice (dále jen „PVS“) Praha-Ruzyně situovaná na Letišti Václava 
Havla Praha.  
 
 Pohraniční veterinární stanice Praha-Ruzyně: 

 
 
PVS Praha-Ruzyně je schválena rozhodnutím Komise 2009/821/ES, kterým se stanoví 
seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se 
inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES, 
jako kontrolní vstupní místo na území EU pro živočišné produkty určené k lidské spotřebě 
(mražené, chlazené, bez teplotních nároků), živočišné produkty k jiným účelům než k lidské 
spotřebě (chlazené, bez teplotních nároků) a zvířata (s výjimkou kopytníků – skot, prasata, 
ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci - a vyjma registrovaných koňovitých). 
 

1.1 Činnost ÚVS SVS 

Oddělení kontroly dovozu metodicky řídí provádění vstupních veterinárních kontrol  
a pravidelně přezkoumává činnost úředních veterinárních lékařů PVS.  
 
Zástupce oddělení se pravidelně účastní jednání Evropské komise (Stálý veterinární výbor – 



sekce kontroly a dovozní podmínky, pracovní skupina Veterinární dovozní kontroly) a na 
základě získaných poznatků a informací oddělení realizuje pravidelná školení úředních 
veterinárních lékařů PVS.  
 
Součástí činnosti oddělení je monitoring právních norem vydávaných orgány Evropské unie 
týkajících se podmínek dovozu a jejich zprostředkování odborné veřejnosti i občanům formou 
jejich zveřejňování na internetových stránkách SVS, zajišťování školení, zpracovávání 
metodických postupů, poskytování informačního servisu dovozcům (e-mailem, telefonem 
popř. při osobní schůzce) a vlastní úřední činnosti.  
 
V oboru své působnosti se odbor dále podílí na přípravě návrhů právních předpisů. 
 
Komodity, pro něž nebyly podmínky dovozu harmonizovány na úrovni Evropské unie, smějí 
být do České republiky dováženy pouze na základě stanovení dovozních podmínek SVS, což 
je jednou z významných činností tohoto oddělení. 
 
Jelikož řada zásilek, zejména těch objemnějších, není do České republiky dovážena přímo 
přes PVS Praha-Ruzyně, ale vstupuje do EU přes jiný členský stát, probíhá často  
i komunikace s PVS v ostatních státech EU, zejména v přístavech (Hamburk) a na letištích. 
Pohyb zásilek propuštěných jinými PVS do České republiky je denně monitorován v systému 
TRACES.  
 

1.2 Kontrolní činnost PVS Praha-Ruzyně  

Předmětem veterinárních kontrol na PVS jsou všechny komodity dovážené pod mezinárodně 
platnými celními kódy uvedenými v rozhodnutí Komise 2007/275/ES o seznamech zvířat  
a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly. Patří sem živá 
zvířata, vyjmenované živočišné produkty určené i neurčené k lidské spotřebě a řada dalšího 
veterinárního zboží. Úřední kontroly na PVS jsou prováděny v souladu s postupy 
stanovenými příslušnými evropskými právními předpisy a národní legislativou. Z právních 
předpisů ČR se jedná především o zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „veterinární zákon“), vyhlášku  
č. 376/2003 Sb. o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, 
v platném znění, a vyhlášku č. 377/2003 Sb. o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu 
zvířat ze třetích zemí, v platném znění. Z právních norem EU se postupuje zejména podle 
nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů 
dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství, a nařízení Komise 
(ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do 
Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat. Veterinární požadavky na 
jednotlivé komodity dováženého zboží zohledňující jak zdraví zvířat, tak veřejné zdraví, 
stanovuje celá řada převážně unijních právních předpisů. 

 
 



Podrobný návod pro výkon vstupní veterinární kontroly poskytují veterinárnímu personálu 
PVS metodické pokyny vydávané oddělením kontroly dovozu, případně přímo Evropskou 
komisí. Tím základním je metodický návod č. 6/2013 k provádění pohraniční veterinární 
kontroly a dále plán kontroly nepovolených látek, reziduí, látek kontaminujících  
a patogenních organismů v dovážených živočišných produktech ze třetích zemí určený pro 
pohraniční veterinární stanici letiště Praha-Ruzyně (dále jen „plán kontroly“). Manuály jsou 
vydávány a aktualizovány dle potřeby, plán kontroly je připravován každoročně s ohledem na 
analýzu rizika. 
 

 
Kromě vlastní kontroly zásilek dovážených ze třetích zemí provádí odborný personál PVS  
i kontroly welfare u zvířat vyvážených z EU v terminálech handlingových společností  
a kontroly nad nakládáním s vedlejšími živočišnými produkty u cateringových společností  
a kurýrních služeb a nad likvidací potravin zabavených celním úřadem cestujícím při návratu 
ze třetích zemí. Pracovníci PVS také úzce spolupracují s celními orgány, na něž je 
veterinárním zákonem v oblasti dovozu zvířat v zájmových chovech a produktů živočišného 
původu pro osobní spotřebu přenesena pravomoc provádět kontroly na vstupu. 
 
Jak bylo uvedeno výše, pohraniční 
veterinární kontrole musí být 
podrobeno veškeré veterinární zboží 
spadající pod rozhodnutí Komise (ES) 
č. 2007/275/ES; není tedy možné 
předem naplánovat počet kontrol, 
které budou provedeny v průběhu 
daného roku. V závislosti na 
výsledcích kontrol (i z ostatních PVS 



v EU) je však možné zpřísnit kontroly určitých produktů, konkrétně provést laboratorní 
vyšetření zásilek stejného původu, a pozastavit tyto zásilky pod úředním dozorem až do 
zjištění výsledků vyšetření. Tento systém (tzv. systém zpřísněných kontrol) předpokládá 
spolupráci PVS ve všech členských státech prostřednictvím systému TRACES, který 
jednotlivá vstupní místa vzájemně propojuje a informuje je aktuálně o druhu a počtu 
vzorkovaných zásilek jinými PVS. Dále existují přímo použitelné předpisy EU, jimiž jsou 
stanovena ochranná opatření, pokud jde o některé produkty živočišného původu, event. 
zvířata. Jedná se o zvláštní podmínky, kterými je nad rámec standardních veterinárních 
kontrol např. uložena povinnost testovat na konkrétní analyt každou zásilku z dané třetí země 
nebo musí laboratorní výsledek vyšetření zásilku doprovázet již z odesílající země. 
Konkrétním příkladem je sledování přítomnosti chloramfenikolu a nitrofuranů u většiny 
produktů živočišného původu dovážených z Číny, sledování sumy cesia 134 a cesia 137 u 
některých krmiv a potravin pocházejících z Japonska z důvodu havárie v jaderné elektrárně 
Fukušima, ochranná opatření proti influenze ptáků při jejich dovozu ze třetích zemí, 
zjišťování přítomnosti chloramfenikolu, tetracyklínu, oxytetracyklinu, chlortetracyklinu a 
metabolitů nitrofuranů u zásilek produktů akvakultury z Indie a řada dalších. 
 

Účelem prováděných kontrol je 
zajistit ochranu území České 
republiky a ostatních členských 
států Evropské unie před 
zavlečením nákaz zvířat a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka a  
před dovozem zdravotně 
závadných živočišných produktů a 
krmiv ze zahraničí. 
 
 

 
 

2. Přehled činnosti a výsledků za rok 2014 v oblasti dovozu zvířat a živočišných 
produktů ze třetích zemí 
 

2.1. ÚVS SVS – oddělení kontroly dovozu 

Na základě žádostí dovozců zvířat a živočišných produktů, pro jejichž dovoz nebyly 
podmínky harmonizovány legislativou Evropské unie a u nichž jsou tudíž tyto podmínky 
stanovovány jednotlivými členskými státy určení, stanovilo oddělení kontroly dovozu za rok 
2014 veterinární podmínky pro celkem 397 dovozů ze třetích zemí do České republiky. 
Ve 179 případech se jednalo o veterinární podmínky pro dovoz zvířat, zbývající část, tedy 
218, tvořily veterinární podmínky pro dovoz živočišných produktů. Největší počet 
„dovozních povolení“ byl vystaven ve třetím čtvrtletí roku 2014 (124), naopak nejméně ve 
druhém čtvrtletí (58).  



V případě živočišných produktů se většina stanovených podmínek vztahovala k dovozu 
výzkumných a diagnostických vzorků, které zahrnují především vzorky produktů živočišného 
původu určené k diagnostickým účelům v laboratořích schválených pro tyto účely a také 
studijní materiál určený k výzkumným účelům, jež dovážejí zejména české vysoké školy či 
jiná pracoviště. Menší část v této skupině představovaly vzorky krevního séra psů a koček 
dovážené do Státního veterinárního ústavu Praha za účelem sérologického vyšetření na 
vzteklinu, a ostatní vzorky. Z dalších neharmonizovaných komodit, které byly předmětem 
stanovených podmínek pro dovoz, se jednalo o sušené zaječí či králičí kožky pro technické 
účely, sperma psů a další. Podrobný přehled uvádí tabulka 1 a graf 1.  
 
 Přehled stanovených podmínek za rok 2014 – Živočišné produkty: 

Výzkumné a 
diagnostické vzorky 

Sušené zaječí a králičí 
kožky pro technické 

účely 
Sperma psů Ostatní produkty 

166 26 5 21 

 

 
Přehled stanovených podmínek za rok 2014 – Živočišné produkty: 

 
 
 
Pokud jde o zvířata, tvořily většinu stanovených podmínek veterinární podmínky pro dovoz 
terarijních zvířat, přičemž se jednalo zejména o ještěry, hady, žáby a želvy, v menší míře  
o bezobratlé. V daleko menším počtu byla vystavena importní povolení pro dovoz štěňat a 
koťat mladších 3 měsíců a neočkovaných proti vzteklině, dále pro hlodavce, hmyzožravce, 
vačnatce, letouny a ježury, šelmy, ptáky, laboratorní zvířata a ostatní neharmonizované druhy 
zvířat. Pro zoologické zahrady bylo stanoveno 18 veterinárních podmínek, které se týkaly 
dovozu 240 ks zvířat, převážně šelem a ptáků. Podrobný přehled uvádí tabulka 2 a graf 2.  
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 Přehled stanovených podmínek za rok 2014 – Zvířata: 

Terarijní 
zvířata 

Štěňata 
a koťata

Hlodavci, 
hmyzožravci, 

vačnatci, letouni 
a ježury 

Šelmy Ptáci 
Laboratorní 

zvířata 
Ostatní 
zvířata

94 17 22 19 16 7 4 

 
 
 Přehled stanovených podmínek za rok 2014 – Zvířata: 

 
 
 
Z hlediska území, z nichž jsou do České republiky neharmonizovaná zvířata a také živočišné 
produkty nejčastěji dováženy, zaujímá první příčku USA. Obecně se však dá říci, že k nám 
jsou veterinární komodity dováženy prakticky z celého světa, včetně mnoha afrických a 
asijských zemí. 
 
Stanovení veterinárních podmínek pro dovoz obnáší důkladnou analýzu nákazové situace 
v zemi původu a zvážení všech rizik, aby dovozem nedošlo k zavlečení původců nákaz zvířat 
či původců onemocnění přenosných na lidi nebo k importu zdravotně závadných krmiv  
a potravin. Např. v roce 2014 oddělení kontroly dovozu v návaznosti na výskyt a šíření 
epidemie Eboly obzvlášť pečlivě posuzovalo žádosti týkající se dovozu zvířat a biologických 
materiálů z afrických států. Pro některé žádosti, které byly v dané chvíli vyhodnoceny jako 
rizikové, nestanovilo oddělení kontroly dovozu veterinární podmínky. 
Součástí většiny stanovených veterinárních podmínek dovozu jsou proto veterinární 
osvědčení, v nichž musí být úředním veterinárním lékařem vyvážející země potvrzeny záruky 
požadované ze strany České republiky, aby bylo riziko minimalizováno. V závislosti na druhu 
obdržených žádostí o dovoz bylo v roce 2014 nově vytvořeno 10 veterinárních osvědčení, 
přičemž všechna byla určena pro dovoz zvířat. 
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Veterinární osvědčení pro dovoz komodit, pro něž byly podmínky harmonizovány na úrovni 
celé EU, vycházejí v Úředním věstníku jako součást právních předpisů. Veškerá osvědčení 
(včetně těch pro přesuny v rámci EU), příp. různé jiné formuláře, jsou spolu s dalšími 
informacemi přehledně prezentovány na internetových stránkách SVS v samostatné části 
„obchodování s vet. zbožím“, která je odborem vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu 
spravována. Osvědčení jsou dovozcům k dispozici jako dvojjazyčné (CZ-EN), příp. 
trojjazyčné jazykové verze, a obsahují vložená formulářová pole pro možnost vyplnění textu 
přímo do osvědčení. Za rok 2014 bylo tímto způsobem zpracováno celkem 30 nových 
veterinárních osvědčení a u 9 stávajících byly provedeny úpravy. 
 
Na internetových stránkách věnovaných obchodování s vet. zbožím jsou dostupná nejenom 
veterinární osvědčení, ale i další informace týkající se dovozu a vývozu veterinárního zboží 
(seznamy schválených třetích zemí a schválených výrobních závodů, ochranná opatření, 
zákazy a omezení, užitečné odkazy atd.) vyžadující pravidelnou aktualizaci. V roce 2014 byly 
v souvislosti s nástupem účinností nových právních předpisů EU předělány informace týkající 
se dovozu zvířat v zájmovém chovu, na přípravě kterých se podílelo také oddělení kontroly 
dovozu.  
 
Kromě veřejných internetových stránek spravuje oddělení kontroly dovozu na Portálu SVS 
programovou aplikaci Veterinární právo EU, kde je možné najít aktuální znění veterinárních a 
některých souvisejících předpisů EU. Součástí uvedené programové aplikace je také výběr 
předpisů dle požadovaného tematického okruhu, což vyžaduje neustálou aktualizaci 
příslušných právních předpisů. 
 
V návaznosti na vydané právní předpisy EU spolupracovalo oddělení kontroly dovozu na 
přípravě návrhu novely veterinárního zákona, která následně vstoupila v platnost dne 29. 12. 
2014. 
 
Oddělení kontroly dovozu provedlo v roce 2014 dvě kontroly činnosti úředních veterinárních 
lékařů PVS. Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení při provádění vstupních veterinárních 
kontrol.  
 

2.2 Kontroly na PVS 

V roce 2014 bylo na PVS letiště Praha-Ruzyně podrobeno kontrole celkem 968 zásilek. Více 
než polovinu, konkrétně 540 zásilek, tvořily zásilky zvířat, z nichž žádná nebyla odmítnuta. 
Nejčastěji dováženými zvířaty vstupujícími do EU přes Prahu jsou dlouhodobě akvarijní 
rybičky a terarijní zvířata. 
 
Ve všech případech se jednalo o zvířata z kategorie O, tzn. ostatní zvířata včetně zvířat 
pro zoologické zahrady (s výjimkou kopytníků a koňovitých). V průběhu roku 2012 došlo ke 
změně statusu PVS Praha-Ruzyně, pokud jde o kontroly živých zvířat. Prováděcím rozhodnutí 
Komise 2012/450/EU ze dne 27. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, 



pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly, bylo po předchozí 
žádosti zrušeno schválení PVS Praha-Ruzyně pro kontrolu zvířat 
kategorie E (registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 
90/426/EHS).  
 
Produkty živočišného původu se na celkovém objemu podílely 428 
zásilkami, přičemž 23 bylo odmítnuto. Na prvním místě v počtu 
odbavených zásilek stojí ze skupiny produktů určených k lidské 
spotřebě produkty rybolovu, ve skupině vedlejších živočišných 
produktů, které nejsou určeny k výživě lidí, se jedná zejména 

o přípravky používané k výživě zvířat, lovecké trofeje a sperma. 
 
Největší počet odbavovaných zásilek živočišných produktů byl ze skupiny chlazených 
produktů (337 zásilek), druhé místo tvořily produkty bez teplotních požadavků (87 zásilek)  
a nejméně bylo produktů mražených (4 zásilky).  
 
V porovnání s rokem 2013, kdy bylo zkontrolováno 911 zásilek, z toho 413 zásilek produktů 
živočišného původu a 498 zásilek živých zvířat, došlo v roce 2014 k nárůstu odbavených 
zásilek celkem o 57. V případě živočišných produktů počet se zvýšil o 15 zásilek,  u zvířat 
dokonce o 42 zásilek. Počet odmítnutých zásilek klesl oproti roku 2013 o 17 zásilek. 
Laboratorně vyšetřeno bylo v roce 2014 o 1 zásilku produktů živočišného původu více než 
v roce 2013. 
 
Za předložení zásilky ke kontrole a její předchozí oznámení na PVS zodpovídá osoba 
zodpovědná za zásilku, jejíž povinností je také uhrazení poplatku za provedení této kontroly. 
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly 
je stanovena pro roky 2014 a 2015 vyhláškou č. 392/2013 Sb. 
 
V souladu s plánem kontroly, který stanovuje parametry, podle nichž mají být v rámci 
běžného monitoringu provedeny analýzy úředních vzorků z dovážených zásilek, byly z 15 
zásilek odebrány vzorky k laboratornímu vyšetření. Na laboratorním testování se podílely 
Státní veterinární ústavy a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 
Všechny testované zásilky vyhověly stanoveným parametrům. 
 
V případě nesplnění dovozních požadavků byly zásilky po projednání s dovozcem nebo jeho 
zástupcem rozhodnutím úředního veterinárního lékaře odeslány nejdéle do 60 dnů zpět do 
země původu nebo neškodně odstraněny. Vzhledem k tomu, že všechna zvířata splňovala 
podmínky pro vstup do EU, nemuselo být žádné zvíře nevyhovující podmínkám dovozu 
dočasně ustájeno a odesláno zpět do vyvážející země nebo utraceno.  
 
Pokud jde o důvody odmítnutí zásilek, ve většině případů se jednalo o neuspokojivý výsledek 
dokumentační kontroly (chybějící veterinární osvědčení či jiný průvodní doklad, původ 
v neschváleném závodu atd.). 
 



Podrobný přehled zásilek, které byly v roce 2014 podrobeny vstupní veterinární kontrole na 
PVS Praha-Ruzyně, uvádí tabulka 3. 
 
 Přehled počtu kontrol provedených na PVS Praha-Ruzyně v roce 2014 a počet odmítnutých 
zásilek: 

 
Celkový počet  

došlých zásilek 
Odmítnuté 

Laboratorní 

vyšetření 

Tranzitní 
zásilky na 

vstupu 

Tranzitní 
zásilky na 
výstupu 

Produkty pro 
lidskou 

spotřebu  
       376  18 14         0 0 

Teplota 
prostředí 

       63 13 4 0 0 

Chlazené 309 5 10 0 0 

Mražené 4 0 0 0 0 

Produkty 
neurčené  
k lidské 
spotřebě 

52 5 1 0 0 

Teplota 
prostředí 

24 4 1 0 0 

Chlazené 28 1 0 0 0 

Mražené 0 0 0 0 0 

Produktů 
celkem 

428 23 15 0 0 

U 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 

O 540 0 0 0 0 

Živých zvířat 
celkem 

540 0 0 0 0 

 

U  Ungulatae - kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci 

E  Equidae - registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS 

O  Other - ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) 

 



 
2.3 Kontroly zvířat v zájmovém chovu a produktů živočišného původu pro osobní 
spotřebu 

V rámci neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu byly v roce 2014 při celní kontrole 
zjištěny nedostatky u 2 psů a 2 koček dovážených ze třetích zemí. Tato zvířata byla převezena 
na PVS, kde o nich bylo rozhodnuto úředním veterinárním lékařem. Psi byli po provedení 
kontroly propuštěni do volného oběhu, jedna kočka se vrátila zpět do třetí země společně 
s majitelem a druhá kočka byla umístěna do izolace pod úředním dohledem do splnění 
podmínek pro vstup. 

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 206/2009 prováděly celní úřady kontroly zásilek 
produktů živočišného původu dovážených cestujícími ze třetích zemí pro osobní spotřebu.  

 
2.4 Opatření k zajištění dodržování požadavků 

Opatření k zajištění účinného fungování úředních kontrol jsou realizována formou školení 
pracovníků provádějících tyto kontroly. V roce 2014 provedli zástupci oddělení kontroly 
dovozu 2 školení úředních veterinárních lékařů PVS a 1 školení pracovníků celních úřadů. 
Školení zaměstnanců celních úřadů bylo zaměřené na provádění kontrol zvířat v zájmovém 
chovu v souladu s nařízením (EU) č. 576/2013.  
 
 

3. Činnost SVS v oblasti vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí 

3.1 Činnost ÚVS SVS  

Oddělení vnějších vztahů a kontroly vývozu ÚVS SVS (dále jen Oddělení kontroly vývozu) 
zajišťuje dojednávání veterinárních podmínek pro vývoz veterinárního zboží z České 
republiky do třetích zemí. Děje se tak zejména na základě písemné komunikace, méně často 
také na základě osobních setkání se zástupci příslušných úřadů třetích zemí.  
 
Oddělení kontroly vývozu eviduje zájemce o vývoz konkrétních komodit do třetích zemí, 
zasílá příslušným úřadům třetích zemí požadované informace (zejména formou vyplněných 
dotazníků), po odborné stránce zajišťuje a účastní se na inspekcích prováděných zástupci 
třetích zemí v českých zpracovatelských závodech, případně zasílá příslušným úřadům třetích 
zemí garance za účelem schválení konkrétních podniků/hospodářství pro vývoz. 
 
Dále dojednává, aktualizuje a překládá vývozní veterinární osvědčení a další dokumenty, na 
jejichž základě se pak samotný vývoz realizuje. Zároveň spolupracuje s Evropskou komisí při 
vyjednávání dohod se třetími zeměmi a při dojednávání vývozních podmínek a 
harmonizovaných veterinárních osvědčení pro vývoz z EU. Zástupce oddělení se účastní 
jednání pracovní skupiny Evropské komise týkající se SPS záležitostí a zasedání WTO.  
 
Na základě bilaterálně podepsaných memorand či dříve započaté spolupráce nebo v rámci 
schvalovacího procesu a vyjednávání konkrétních vývozních podmínek informuje Oddělení 



kontroly vývozu třetí země o aktuální nákazové situaci v ČR, případně o dalších 
skutečnostech majících vliv na vývoz zvířat a živočišných produktů.  
 
Oddělení kontroly vývozu dále organizuje setkání se zástupci kompetentních autorit třetích 
zemí, kteří přijíždí na krátkodobé stáže do ČR. Účastní se také pracovních jednání se třetími 
zeměmi pořádaných MZe, případně pro tato jednání vypracovává podklady. 

3.2 Činnost KVS SVS 

Kontroly v oblasti vývozu do třetích zemí jsou prováděny v souladu s veterinárním zákonem. 
Podle § 49, odst. 1, písm. m) místně příslušná krajská veterinární správa vydává po provedené 
veterinární kontrole veterinární osvědčení a odpovídá za jeho úplnost a správnost. Náležitosti 
vystavení a potvrzení veterinárního osvědčení jsou stanoveny § 56a veterinárního zákona. 

 

4 Přehled činnosti a výsledků v oblasti vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích 
zemí za rok 2014 

4.1 Činnost ÚVS SVS - Oddělení vnějších vztahů a kontroly vývozu 
 

4.1.1 Vyjednávání veterinárních osvědčení  

Pro vývoz zvířat a živočišných produktů mimo území EU musí být splněny veterinární 
podmínky, které si stanovuje země dovozu. 
 
Na základě příslušných veterinárních podmínek pro konkrétní komoditu a konkrétní zemi 
dovozu je vytvořen zvláštní certifikát, tzv. veterinární osvědčení, který před každým vývozem 
vydává a potvrzuje po provedené veterinární kontrole úřední veterinární lékař místně 
příslušné krajské veterinární správy.  
 
Při vyjednávání veterinárních osvědčení je brána v potaz skutečnost, že ČR je dle rozhodnutí 
Komise 2004/320/ES úředně prostá některých nákaz, a není tudíž nutné provádět příslušná 
vyšetření. Podobně je zohledňována aktuální nákazová situace v ČR tak, aby byl s ohledem na 
nákazy, které se v ČR nevyskytují, umožněn vývoz za výhodnějších podmínek a naopak u 
nákaz, které se v ČR vyskytují, byl vývoz umožněn za předpokladu negativního laboratorního 
vyšetření či uznání regionalizace země. 
 
Oddělení kontroly vývozu zajišťuje také tisk, evidenci a distribuci osvědčení tištěných na 
ceninovém papíře s ochrannými prvky, která jsou v současné době vyžadována při vývozu do 
Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu. 

 
Některá osvědčení jsou vyjednávána na úrovni Evropské komise (EK) a Oddělení kontroly 
vývozu pak v tomto případě zajišťuje jejich překlad do českého jazyka. V případě, že jsou 
členské státy EU požádány o připomínky k projednávaným osvědčením, zasílá ÚVS SVS za 
ČR Evropské komisi příslušná odborná stanoviska. 



 
Vzory všech veterinárních osvědčení bilaterálně dohodnutých na úrovni kompetentních 
veterinárních autorit jsou pro potenciální zájemce o vývoz uveřejněny a pravidelně 
aktualizovány na oficiálním webu SVS. Vlastní tiskopisy osvědčení mají k dispozici krajské 
veterinární správy. 
 
V průběhu roku 2014 bylo nově vyjednáno nebo aktualizováno 23 veterinárních osvědčeních 
pro vývoz do třetích zemí. 

Veterinární osvědčení nově vyjednaná nebo aktualizovaná v r. 2014 

Třetí země dovozu Komodita 

Alžírsko 
plemenný skot 

užitkový skot 

Arménie 
plemenný a užitkový skot 

plemenné a užitkové ovce a kozy 

Celní unie  
(Bělorusko, Kazachstán, Ruská 
federace) 

krmiva pro zvířata rostlinného původu 

krmiva a doplňkové látky živočišného původu, včetně 
těch původem z drůbeže a ryb 

zmražená těla hlodavců (myší, potkanů), určená ke 
krmení zvířat bez produkce určené k lidské spotřebě 

zvířata zoologických zahrad a cirkusů 

Bosna a Hercegovina 

násadová vejce drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci 

jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci 

domácí skot (včetně buvolů, bizonů a jejich kříženců) 
určený pro chov a/nebo produkci 

zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 
jiné než v konzervách 

kolagen určený k lidské spotřebě 

Černá Hora domácí skot určený k chovu a/nebo produkci 

Čína 
zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 
jiná než konzervovaná 

Japonsko vepřové maso a výrobky z vepřového masa 

Maroko koňovití 

Mongolsko drůbeží maso a syrové polotovary z drůbežího masa 

Srbsko 

sperma býků 

plemenné ovce a kozy 

žirafy 

domácí prasata (Sus scrofa) k okamžité porážce 

Ukrajina hotová krmiva pro psy a kočky 

 
 



 
Oddělení kontroly vývozu v roce 2014 dále zajistilo překlad následujících veterinárních 
osvědčení vyjednaných EK: 

 
4.1.2 Přílohy k veterinárním osvědčením  
S ohledem na aktuální nákazovou situaci stanovují některé dovozní země v souvislosti s 
určitými nákazami dodatečné podmínky pro umožnění dovozu veterinárních komodit na své 
území. Na základě dodatečných podmínek je vytvořen dokument, který jako příloha 
příslušného veterinárního osvědčení doprovází zásilku až do místa určení.  
 
Během roku 2014 oddělení kontroly vývozu zajistilo vyjednání nebo překlad následujících 
příloh příslušných veterinárních osvědčení: 

Přílohy veterinárních osvědčení vyjednané nebo přeložené v r. 2014 

Třetí země dovozu Nákaza Komodita 

Ruská federace AMP 

masové konzervy, salámy a jiné hotové masné výrobky 

hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živ. 
původu 

suroviny živ. původu určené k výrobě krmiv pro zvířata 
v zájmovém chovu a krmiv pro kožešinová zvířata 

Srbsko SBV sperma býků 

Turecko SBV 

skot, ovce/kozy určené k výkrmu (platnost do 31.10.14) 

nebřezí plemenné jalovice (platnost do 31.10.14) 

březí plemenný skot (platnost do 31.10.14) 

skot, ovce/kozy určené k porážce (platnost do 31.10.14) 

plemenní býci 

březí skot/ovce/kozy (platnost od 1.11.14) 

nebřezí zvířata - plemenný, výkrmový a jatečný skot, 
ovce/kozy (platnost od 1.11.14) 

AMP – africký mor prasat 

SBV – infekce způsobená Schmallenberg virem 

 

Veterinární osvědčení vyjednané EK a přeložená v r. 2014 

Třetí země dovozu Komodita 

Celní unie  
(Bělorusko, Kazachstán, 
Ruská federace) 

plemenná prasata 

hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny 
živočišného původu 

chovní, užitkoví a sportovní koně/koňovití (s výjimkou 
sportovních koní dočasně dovezených pro účast v soutěžích 
a dočasně dovezených cirkusových koní/koňovitých 



4.1.3 Rozjednaná veterinární osvědčení 
V roce 2014 bylo s kompetentními úřady třetích zemí rozjednáno 15 veterinárních osvědčení.  
 
Návrhy následujících certifikátů byly Oddělením kontroly vývozu zaslány přímo nebo 
prostřednictvím zastupitelských úřadů příslušné autoritě k posouzení a jejich konkrétní znění 
bylo koncem roku 2014 stále předmětem diskuse zúčastněných stran. 

Veterinární osvědčení (nová nebo aktualizované verze stávajících) rozjednaná v r. 
2014 

Třetí země dovozu Komodita 

Alžírsko sperma býků 

Austrálie sušené krmivo pro okrasné rybičky 

Čína tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky 

JAR sperma býků 

Korejská republika sperma býků 

Mongolsko mléko a mléčné výrobky od skotu, ovcí nebo koz 

Mexiko sperma býků 

Peru sperma býků 

Srbsko 

ošetřené kůže kopytníků 

prasata k chovu a/nebo produkci 

vývoz hadů ze zoologických zahrad 

Turecko 

skot určený k výkrmu 

plemenné krávy a jalovice 

plemenní býci 

Ukrajina med a další včelí produkty určené k lidské spotřebě 

 
4.1.4 Zasílání vzorů veterinárního osvědčení a podpisových vzorů 
Pro realizaci vývozu do některých zemí je po vyjednání veterinárního osvědčení nutné zaslat 
příslušným úřadům dovozních zemí vzory vyjednaného veterinárního osvědčení.  
 
Vzory veterinárního osvědčení slouží k distribuci konečné podoby vyjednaného veterinárního 
osvědčení pohraničním veterinárním stanicím v zemi dovozu. Pro potřeby Ruské federace, 
Běloruska a Kazachstánu musí být i vzory veterinárních osvědčení vytištěny na ceninovém 
papíře s ochrannými prvky. 

  



V roce 2014 odeslalo Oddělení kontroly vývozu vzory následujících veterinárních osvědčení: 
 

Vzory veterinárních osvědčení rozeslaných v r. 2014  

Třetí země dovozu Veterinární osvědčení 

Bělorusko, 
Kazachstán,  
Ruská federace 

zmražená těla hlodavců (myší, potkanů), určená ke krmení zvířat 
bez produkce určené k lidské spotřebě 

krmiva a doplňkové látky živočišného původu, včetně těch 
původem z drůbeže a ryb 

hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného 
původu 

zvířata zoologických zahrad a cirkusů 

chovní, užitkoví a sportovní koně/koňovití (s výjimkou 
sportovních koní dočasně dovezených pro účast v soutěžích a 
dočasně dovezených cirkusových koní/koňovitých 

plemenná prasata 

krmiva pro zvířata rostlinného původu 

Bělorusko, 
Kazachstán 

krmiva pro zvířata rostlinného původu 

Čína 
zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiná než 
konzervovaná 

 
Za účelem snížení rizika falšování veterinárních osvědčení a dalších dokumentů 
potvrzovaných úředním veterinárním lékařem pro potřeby vývozu, vyžadují některé třetí země 
zaslání aktuálních podpisových vzorů úředních veterinárních lékařů České republiky 
oprávněných k potvrzování vývozních dokumentů pro konkrétní komoditu. 
 
Oddělení kontroly vývozu zajistilo a odeslalo příslušným úřadům dovozních zemí v roce 2014 
následující podpisové vzory.  
 

Podpisové vzory odeslané v r. 2014  

Třetí země dovozu Konkrétní komodita 

Čína 

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiná než 
konzervovaná 

tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky 

ryby a produkty rybolovu 

Turecko skot 

 
4.1.5 Komplexní schvalovací procedury  

Některé třetí země vyžadují pro umožnění dovozu veterinárních komodit na své území 
schválení země vývozu (resp. veterinárního dozoru) či konkrétních výrobních podniků. 

  



Jedná se o komplexní proceduru, která zpravidla zahrnuje několik kroků: 
- vyplnění obsáhlého dotazníku dozorovým orgánem v zemi vývozu (týkajícího se 

nákazové situace, systému dozoru, platné legislativy, aj.) zaměřeného na vyhodnocení 
dozorové činnosti  

- inspekci dozorového orgánu, diagnostických ústavů a případně také vlastních výrobních 
závodů majících zájem o vývoz zástupci kompetentní autority dovozní země 

- vyjednávání vlastních veterinárních dovozních podmínek a veterinárního osvědčení 

Určité třetí země uplatňují mírnější schvalovací proceduru, tzv. prelisting, v rámci níž nejsou 
příslušné podniky schvalovány/registrovány na základě inspekce provedené zástupci 
kompetentní autority dovozní země, ale na základě garance poskytnuté ÚVS SVS. V tomto 
případě šetření v daném zařízení provádí místně příslušná krajská veterinární správa (případně 
také ÚVS SVS). Na základě protokolu o kontrolním zjištění je následně zaslán příslušným 
kompetentním úřadům třetích zemí oficiální dopis, ve kterém se ÚVS SVS zaručí za plnění 
požadovaných vývozních podmínek daným zařízením.  

Pro zachování schválení/registrace země či jednotlivých podniků pro vývoz navíc některé třetí 
země vyžadují zasílání aktualizovaných informací ze strany ÚVS SVS či provádění auditů 
zástupci kompetentní autority dovozní země. 
 
V roce 2014 se za účelem otevření možnosti vývozu (či jeho zachování) účastnilo Oddělení 
kontroly vývozu následujících komplexních schvalovacích procedur.    

Komplexní schvalovací procedury vedené v roce 2014 

Třetí země 
dovozu 

Komodita Dílčí krok 

Čína 
mléko a mléčný výrobky

dotazník 

registrace podniků 

doplňkové látky žádost o zahájení 

Chile mléko a mléčné výrobky registrace podniků 

Japonsko 
vepřové maso a výrobky 
z vepřového masa 

vyjednání veterinárních podmínek 

vyjednání veterinárního osvědčení 

systém úředního plombování zásilek 

 registrace podniků 

Kostarika mléko a mléčné výrobky prodloužení registrace podniku 

Celní unie 
(BY, KZ, RF) 

mléko a mléčné výrobky úprava v Registru schválených podniků 

přísady do krmiva úprava v Registru schválených podniků 

 
zaslání aktualizovaného seznamu podniků 
mající zájem o schválení pro vývoz do CU 

Saudská 
Arábie 

 

zaslání vzoru Dokladu o schválení a registraci a 
vzoru Rozhodnutí, na jehož základě je Doklad o 
schválení a registraci českým subjektům 
zacházejícím s živočišnými produkty vydáván 



4.1.6 Další jednání za účelem vývozu 
Kromě výše uvedených činností vedlo v roce 2014 Oddělení kontroly vývozu jednání s třetími 
zeměmi ohledně veterinárních podmínek pro vývoz následujících komodit. 

Jednání se třetími zeměmi o dovozu veterinárního zboží z ČR v roce 2014 

Třetí země dovozu Komodita 

Bělorusko 
plemenná prasata 

vepřové maso 

Čína ZOO zvířata - ovce a kozy 

Japonsko 
sperma skotu 

ptactvo 

Peru ZOO zvířata  

Turkmenistán plemenné koně 

Turecko krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 

Ukrajina kolagenní střívka 

 
V některých případech je dojednávání vývozních podmínek vedeno jménem všech členských 
států Evropské unie Evropskou komisí. 
 
V roce 2014 spolupracovalo Oddělení kontroly vývozu s Evropskou komisí na otevření 
následujících mimoevropských trhů. 

Spolupráce s EK za účelem umožnění vývozu zboží z ČR v roce 2014 

Třetí země dovozu Komodita 

Chile registrace podniků pro vývoz mléka a mléčných výrobků 

Kanada hovězí a vepřové maso a výrobky z nich 

Mexiko vepřové maso 

Kolumbie uznání prelistingu 

 
4.1.7 Informování třetích zemí o aktuální nákazové situaci v ČR 
Oddělení kontroly vývozu zasílá informace třetím zemím o aktuální nákazové situaci v ČR. 
Děje se tak na základě bilaterálně podepsaných memorand či dříve započaté spolupráce, kdy 
ÚVS SVS informuje příslušné kompetentní autority zejména o ohniscích nebezpečných nákaz 
a provedených opatřeních za tím účelem, aby nebyl blokován vývoz z České republiky nad 
rámec opatření stanovených Terestriálním kódem zdraví OIE. 
 

Poskytnutí informací o aktuální nákazové situaci v ČR je rovněž někdy vyžádáno příslušnou 
veterinární autoritou v rámci schvalovacího procesu nebo vyjednávání konkrétních vývozních 
podmínek. V roce 2014 tak Oddělení kontroly vývozu poskytovalo informace například o 
nákazové situaci v ČR ve vztahu k infekční bovinní rinotracheitidě, bovinní spongiformní 
encefalopatii, aviární influenze, infekci Schmallenberg virem a vzteklině. 



4.1.8 Šetření a zasílání informací na žádost třetích zemí 
V případě potřeby, nejčastěji na žádost kompetentní autority třetí země nebo členského států 
EU, provádí Oddělení kontroly vývozu vlastní šetření týkající se zásilek odeslaných do třetích 
zemí. Bezprostředně po vyhodnocení všech zjištěných skutečností jsou příslušné kompetentní 
autority informovány o závěrech z provedeného šetření popřípadě o přijatých opatřeních. 
 
V roce 2014 provádělo Oddělení kontroly vývozu následující šetření:  
 

Šetření spojená s vývozem zboží z ČR v roce 2014 

Cíl šetření 
Země žádající o 
šetření  

Zpětné dohledávání pohybu určitých šarží mléčných výrobků  Německo 

Okolnosti vedoucí k utracení 8 antilop vyvezených z ČR do JAR JAR 

Nadlimitní množství arzénu ve výrobku odeslaném do RF 
RF 

Pozastavení zásilky násadových vajec do RF 

Prověření zásilek březích jalovic do Turecka Turecko 

 
4.1.9 Osobní jednání se zástupci 3. zemí 
ÚVS SVS pořádá odborná setkání s úředními veterinárními lékaři třetích zemí, kteří přijíždí 
na krátkodobé stáže do ČR. Zástupci ÚVS SVS se dále účastní pracovních jednání se třetími 
zeměmi, které pořádá MZe či MZV. Oddělení kontroly vývozu pro tato jednání vypracovává 
podklady.  
 
V roce 2014 se uskutečnilo např. setkání CVO Alžírska se zástupci SVS, jednání ministra 
zemědělství s velvyslancem Japonska nebo zahraniční pracovní cesta do Číny pod vedením 1. 
náměstka ministra zemědělství. 

 
4.1.10 Školení 

Opatření k zajištění účinného fungování úředních kontrol jsou realizována formou školení a 
kontrol pracovníků provádějících tyto kontroly. 

Pokud jde o certifikaci zásilek do třetích zemí, oddělení kontroly vývozu provedlo v roce 
2014 kontrolu činnosti odpovědných úředních veterinárních lékařů následujících krajských 
veterinárních správ:  

 

KVS SVS kontrolované v roce 2014 
ve vztahu k certifikaci zásilek do třetích zemí 

KVS SVS pro Liberecký kraj 

KVS SVS pro Olomoucký kraj 

KVS SVS pro Zlínský kraj 

KVS SVS pro Moravskoslezský kraj 

KVS SVS pro Ústecký kraj 



 
 
4.1.11 Spolupráce s ostatními organizacemi a úřady 
Pokud jde o oblast vývozu veterinárního zboží, oddělení kontroly vývozu v roce 2014 
spolupracovalo s MZe, MPO, MZV a také Velvyslanectvími ČR ve třetích zemích. 

4.2 Činnost KVS SVS 
 

4.2.1 Přehled zásilek produktů certifikovaných KVS SVS za účelem vývozu do třetích 
zemí v 1. polovině roku 2014 

 

Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

Albánie       3,658     
Alžírsko 400         9,175
Argentina       8,058     
Arménie   0,607   0,702     
Aruba   63,96         
Austrálie       88,855   69,334
Ázerbájdžán   2,973   8,133     
Bangladéš 1965           
Bělorusko 17,07         139
Bolívie       16,763     
Bosna a Hercegovina 59,816   5,85 42,255   63,006
Brazílie       140,15     
Černá Hora 33,95     0,606   12,069
Čína 468,445     377,198 3402,707 115,1
Dominikánská 
republika       22,906     
Egypt 10     0,435   67,654
Ekvádor       2,127     
Filipíny 800 121,6656   10,496     
Gabon   200         
Ghana           7,695
Gruzie 109,59 1,858   6,201     
Guatemala       19,748     
Honduras       16,028     
Hong Kong 0,9 249   12,137   38,61
Chile 0,39     37,171     



Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

Indie           77,021
Indonésie 600     6,794 182,21 38,712
Irák             
Irán 10,2     0,147     
Izrael       19,259   372,499
JAR       60,469   434,452
Jordánsko 198,1     2,435     
Kanada       181,753   10,196
Kazachstán 2,194 5,631       85,986
Kolumbie 391     15,073     
Kongo   25         
Korea 609,287     280,187   132,3
Kosovo           10
Kostarika 73     22,462     
Kuba 375,003           
Kuvajt 484,68           
Libanon 2575,797     0,144     
Libye             
Makedonie 340,282   1,92 22,344   12,543
Malajsie  6240     0,246   352,475
Mali 25           
Maroko 0,337     43,01     
Mauretánie 74,7           
Mexiko       45,057     
Moldávie 164,94   11,943 7,919   142,95
Mongolsko   3,198 1,14       
Nigérie 136,9     0,665     
Norsko           1
Nová Kaledonie           50,091
Nový Zéland       27,087   0,914
Pákistán 0,025           
Panama       0,124     
Paraguay       14,36     
Peru       2,75   17,931
Pobřeží Slonoviny 15,3 124,035         
Rovníková Guinea             
Ruská federace 2421,117 354,072 196,3919 45,435   4298,17



Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

SAE 944,24 0,38865   1,084   4,53
Saudská Arábie 1018,615     2,033   24,267
Singapur   16,43844   5,09   137,577
Srbsko 365,459   8,94 107,289   510,96
Srí Lanka       5,365     
Surinam             
Sýrie 50           
Švýcarsko   79,982       0,55
Tádžikistán             
Taiwan       2,851     
Thajsko 2825,2     466,976 263,522 0,001
Togo         91,085   
Tunisko     1,011       
Turecko 7   4,28277 35,158   262
Turkmenistán     2,679       
Uganda             
Ukrajina 428,21 104,598 207,733 64,636   629,345
Uruguay       0,546     
USA 16,44   804,4905 541,332   0,001
Uzbekistán 48           
Venezuela       19,251     

Vietnam 80,376     11,01 269,8 17,724
 
 
4.2.2 Přehled zásilek zvířat certifikovaných KVS SVS za účelem vývozu do třetích zemí 

v 1. polovině roku 2014 
 

Země 

Zvířata 

Skot  Prasata kozy 
Jednode

nní 
kuřata 

Násadov
á vejce 

ID skotu

Alžírsko 287           
Austrálie           425
Ázerbájdžán         1728000   
Bělorusko   110   315000     
Bosna a Hercegovina 505       1510560   



Země 

Zvířata 

Skot  Prasata kozy 
Jednode

nní 
kuřata 

Násadov
á vejce 

ID skotu

Brazílie           11067
Irák         4536000   
Kanada           3000
Kazachstán       2400     
Kosovo 823           
Kuvajt       3000     
Libanon 3854           
Libye 74           
Moldávie 66       159480   
Nigérie         155880   
Pákistán       1700     
Rovníková Guinea       26000     
Ruská federace       139000 41091980   
SAE       2080     
Srbsko 149     210218 1648800 4790
Surinam         5400   
Tádžikistán 64           
Turecko 93         71533
Uganda       3185     
Ukrajina 622 15 18 6103300 1000800   
Uzbekistán 221           

Vietnam           34000
 
 
4.2.3 Přehled zásilek produktů certifikovaných KVS SVS za účelem vývozu do třetích 

zemí v 2. polovině roku 2014 
 

Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

Albánie       2,758     
Alžírsko 200     3,49   9,661
Andora     0,013       
Argentina       14,643     
Arménie   0,488   1,356     



Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

Aruba   127,282         
Austrálie 0,0045   5,1683 57,987   73,959
Ázerbájdžán   4,283   8,679     
Bangladéš 3630           
Barma       0,004     
Bělorusko 47,224   6,555     101,04241
Bolívie       7,842     
Bosna a Hercegovina 28,41 41,144 0,005 46,156   78,976
Brazílie       249,915   0,00045
Černá Hora 20     0,484   13,608
Čína 77,4505   720,255 353,836 3593,925 336,0036
Dominikánská 
republika       22,74     
Egypt 112     0,623   135,345
Ekvádor       4,406     
El Salvador       4,261     
Filipíny 925 625,7088   5,856     
Gabon   75         
Ghana           5,605
Gruzie 2,032 0,8   30,289   0,38559
Guatemala       20,099 21,76   
Honduras       22,11     
Hong Kong   322 72,202 5,035   115,931
Chile       38,767     
Indie           54,785
Indonésie 300,001     10,001 159,525   
Irák 14,96           
Irán           20,134
Izrael 4,998     20,824   412,097
Japonsko   0,005         
JAR 37,692     61,349   465,734
Jordánsko 61,65     2,106     
Kambodža       0,002     
Kanada       171,597   0,201
Kazachstán 4,894 16,649   2,748   88,20736
Keňa             
Kolumbie 700     4,861     



Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

Kongo   48,962   0,006     
Korea 666,326     255,515 16,778 66,067
Kosovo   0,8       15,869
Kostarika 89     20,397     
Kuvajt 124,155           
Kyrgyzstán 196,019 0,207         
Libanon 2256,18     0,176     
Libye 42           
Makedonie 305,45   0,1 26,304   37,606
Malajsie  4746,6     0,562   392,272
Mali 50           
Maroko     1,011 103,48     
Mauretánie 18,36           
Mexiko       64,593     
Moldávie     13,727 11,751   98,18472
Mongolsko   8,222 3,99       
Nigérie           20,14
Norsko     0,005     0,02
Nová Kaledonie           23,876
Nový Zéland     0,293 128,591   0,88
Omán 16,065           
Pákistán 768           
Palestina 230           
Paraguay       19,152     
Peru       0,106   64,883
Pobřeží Slonoviny 7,65 123         
Ruská federace 468,568 582,474 229,9918 58,57   6888,0927
SAE 989,14049 4,526 1,43 3,081   9,164
Saudská Arábie 910,52     1,046   4,37
Singapur   115,38408   4,453   180,0245
Srbsko 752,565 10,48 4,62 148,582   596,13622
Srí Lanka       4,327     
Surinam             
Sýrie 375           
Švýcarsko   241,699 0,19     0,55
Taiwan     10,992 0,953   0,432
Thajsko 2452,688     353,838 86,559   



Země 

Produkty (t) 

Mléko a 
mléčné 

výrobky 

Maso a 
masné 

výrobky 

Ostatní 
(hotové  
potrav. 

výrobky)

Kolagen. 
střeva 

Kůže Krmiva 

Togo         113,92   
Trinidad a Tobago       0,839     
Tunisko     3,033     359,082
Turecko 6,903   0,066 30,894   80,7592
Turkmenistán   11,395 10,165       
Uganda             
Ukrajina 754,325 89,563 167,691 78,459   607,916
Uruguay       1,546     
USA 19,743 1,317 559,114 546,03 15,436 1,65445
Uzbekistán 20,736           
Venezuela       33,228     
Vietnam     110,927 34,339 380,72 0,042

Zambie       0,021     
 

 

4.2.4 Přehled zásilek zvířat certifikovaných KVS SVS za účelem vývozu do třetích zemí 
v 2. polovině roku 2014 

 

Země 

Zvířata 

Skot  Prasata 
Jednodenní 

kuřata 
Násadová 

vejce 
ID skotu 

Albánie 90   60000     
Ázerbajdžán     5000 2304000   
Bělorusko   1292       
Bosna a Hercegovina 1060     1003320   
Brazílie         11304
Černá Hora 268         
Filipíny     1255     
Gruzie       360   
Chile         2400
Irák       3326400   
Keňa     2400     
Kosovo 616         
Kuvajt     11480     



Země 

Zvířata 

Skot  Prasata 
Jednodenní 

kuřata 
Násadová 

vejce 
ID skotu 

Libanon 3302         
Libye 151         
Mexiko     27656     
Moldávie     54060     
Nigérie       19440   
Ruská federace     532000 42530040   
SAE     600     
Srbsko     78400 1854000   
Surinam       560   
Turecko 6379       20000
Uganda     2470     
Ukrajina 99 163 6134920 3744000   
USA         8950
Uzbekistán 275         
Vietnam       1080 20730

Zambie         8900
 

 
 
 
 
 
 

 
 


