
Podmínky dovozu zástavového skotu do ČR  

Statusy členských států 

 

  TBC BRUCELÓZA LEUKÓZA IBR 

Belgie  země prostá země prostá země prostá uplatní se dodatečné 
garance podle čl. 2 

odst.2 RK* 

Bulharsko  *** *** *** ** 

Dánsko  země prostá země prostá země prostá země prostá 

Estonsko  země prostá země prostá země prostá ** 

Finsko  země prostá země prostá země prostá země prostá 

Francie  země prostá země prostá oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 

**  

Chorvatsko  *** *** *** ** 

Irsko  *** země prostá země prostá ** 

Itálie 

Valle d´Aosta *** region prostý region prostý region prostý 

p r o v. Bolzano prostá 

regiony podle 
přílohy I RK* oblasti prosté - viz 2003/467/ES 

 
ostatní *** 

uplatní se dodatečné 
garance podle čl. 2 

odst.2 RK* 
o s t a t n í **  

Kypr  *** *** země prostá ** 

Litva  země prostá země prostá země prostá ** 

Lotyšsko  země prostá země prostá země prostá ** 

 
Lucembursko 

  
země prostá 

 
země prostá 

 
země prostá 

uplatní se dodatečné 
garance podle čl. 2 

odst.2 RK* 

Maďarsko  země prostá *** *** ** 

Malta  země prostá země prostá *** ** 

Německo  

regiony podle 
přílohy I RK* 

země prostá země prostá země prostá země prostá 
regiony podle 
přílohy II RK* 

Nizozemsko  země prostá země prostá země prostá ** 

Polsko  země prostá země prostá země prostá ** 

Portugalsko  oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 

oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 

oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 

** 

Rakousko  země prostá země prostá země prostá země prostá 

Rumunsko  *** země prostá *** ** 

Řecko  *** *** *** ** 

Slovensko  země prostá země prostá země prostá ** 

Slovinsko  země prostá země prostá země prostá ** 

 
Spojené král. 

 oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 
 

oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 
 

oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 
 

** 

ostrov Jersey území prosté 

Španělsko  *** oblasti prosté  
(viz 2003/467/ES) 

země prostá ** 

Švédsko  země prostá země prostá země prostá země prostá 

  



 

Vysvětlivky k tabulce: 

 

Status TBC, BRUCELÓZY, LEUKÓZY: podle Rozhodnutí Komise č. 2003/467/ES 

 

 V případě, že je země úředně prostá uvedených nákaz, lze se zvířaty obchodovat bez nutnosti splnění 

dodatečných požadavků podle směrnice Rady 64/432/ES. V opačném případě je nutné dodržet stanovené 

podmínky – viz níže. 

*** musí být splněny tyto podmínky podle směrnice Rady 64/432/EHS: 

 

 zvíře pobývalo v hospodářství původu během posledních 30 dnů, nebo od narození, pokud je mladší 30 dnů, 

a žádné zvíře nebylo dovezeno ze třetí země do tohoto hospodářství během tohoto období, pokud nebylo 

izolováno od všech ostatních zvířat   

           

 zvíře pochází ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a leukózy, a bylo vyšetřeno s negativním 

výsledkem během 30 dnů před odjezdem z hospodářství původu v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice Rady 

64/432/EHS následovně:    

 Tuberkulinace (zvířata starší 6 týdnů)   

 Sérumaglutinační test (4) na brucelózu (nekastrovaná zvířata a zvířata starší 12 měsíců)  

 Test na leukózu (zvířata starší 12 měsíců)  

** musí být splněny podmínky podle článku 2 odst.1 Rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES: 
 

 zvíře musí pocházet z chovu, u kterého nebyl v posledních 12 měs. zjištěn klinický ani pato-anatomický 

příznak IBR   

 zvířata byla izolována ve schváleném zařízení po dobu 30 dnů před přivezením 

 zvíře má negativní výsledky sérologických testů provedených na krevních vzorcích min. 21 dnů po přivezení 

do izolace; zjišťují se protilátky proti  –   gE BHV1 v případě očkovaného kusu, nebo 

     –   celému BHV1 v případě neočkovaného kusu   

RK* Rozhodnutí Komise č. 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně 
dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou 
hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy   
            


