
Zboží živočišného původu vyvážené do Spojených států amerických ze členských států Evropské unie 

podléhá níže uvedeným omezením. Tato omezení jsou popsána v hlavě 9 Sbírky federálních zákonů 

Spojených států amerických.  

 

A. Slintavka a kulhavka (SLAK)  

Omezení vztahující se na dovoz masa a jiných živočišných produktů ze stanovených území do 

Spojených států v souladu s bodem 94.11 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států 

amerických: 

(1) jatka nesmí přijímat zvířata, která se narodila v oblasti označené Veterinární a rostlinolékařskou 

inspekcí (APHIS) za oblast s výskytem SLAK (viz bod 94.1 (a) hlavy 9 Sbírky federálních zákonů 

Spojených států amerických), nebo která v této oblasti pobývala, případně byla přes tuto oblast 

převážena dopravním prostředkem, nebo zde byla z dopravního prostředku vyložena; 

(2) jatka nesmí přijímat maso nebo jiné živočišné produkty z přežvýkavců nebo prasat pocházejících 

z oblasti postižené SLAK nebo maso nebo jiné živočišné produkty z oblasti prosté SLAK a 

přepravované přes oblast postiženou SLAK, s výjimkou přepravy v kontejnerech zaplombovaných 

plombou opatřenou pořadovým číslem státu, v němž se nachází oblast původu prostá SLAK; 

(3) maso nebo jiné živočišné produkty, na které se vztahuje toto osvědčení, pochází za zvířat, která se 

narodila a byla chována v oblasti uvedené v seznamu Veterinární a rostlinolékařské inspekce 

(APHIS) jako oblast prostá SLAK (viz bod 94.1 (a) hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených 

států amerických) a toto maso nebo jiné živočišné produkty se nikdy nenacházely v jakékoli oblasti 

s výskytem SLAK; 

(4) maso nebo jiné živočišné produkty byly zpracovány, skladovány a přepravovány způsobem 

bránícím smíchání s masem nebo jinými živočišnými produkty, které nesplňují podmínky obsažené 

v tomto osvědčení, nebo jinému styku s nimi. 

B. Mor prasat (MP)  

Omezení vztahující se na dovoz vepřového masa, vepřových produktů, prasat a spermatu prasat 

z evropských oblastí definovaných Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí (APHIS) s ohledem na mor 

prasat do Spojených států v souladu s body 94.31 a 98.38 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených 

států amerických: 

Vepřové maso nebo vepřové produkty (viz bod 94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených 

států amerických): 

(1) Vepřové maso nebo vepřové produkty nesmí pocházet z prasat, která pobývala v níže uvedených 

oblastech nebo pásmech, pokud se nejedná o prasata poražená po popsaných obdobích. Jedná se o: 

(i) jakoukoli oblast definovanou podle bodů 94.9 (a) a 94.10 (a) hlavy 9 Sbírky federálních zákonů 

Spojených států amerických jako oblast se známým výskytem moru prasat, s výjimkou 

evropských oblastí definovaných Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí (APHIS); 

(ii) zamořené pásmo v evropské oblasti definované Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí 

(APHIS), zřízené z důvodu zjištění moru prasat u domácích prasat, a to od zjištění moru prasat 

do doby, kdy příslušný veterinární úřad zruší označení pásma za zamořené pásmo, nebo až do 

doby, kdy uplynulo 6 měsíců od depopulace postiženého hospodářství v zamořeném pásmu a 

prostory postiženého hospodářství byly vyčištěny a vydezinfikovány, a to podle toho, která 

možnost proběhla později; nebo 

(iii) zamořené pásmo v evropské oblasti definované Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí 

(APHIS), zřízené z důvodu zjištění moru prasat u divokých prasat, a to od zjištění moru prasat 

do doby, kdy příslušný veterinární úřad zruší označení pásma za zamořené pásmo. 

(2) Vepřové maso nebo vepřové produkty nesmí přijít do styku s vepřovým masem nebo vepřovými 

produkty z jiných prasat, která pobývala v některé z oblastí nebo pásem popsaných v odstavcích 



(a) (1) (i) až (a) (1) (iii) bodu 94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických, 

pokud tato prasata nebyla poražena po uplynutí výše popsaných období. Mimo to nesmí toto vepřové 

maso nebo tyto vepřové produkty pocházet z prasat, jež přišla do styku s jinými prasaty, která 

pobývala v některé z oblastí nebo pásem popsaných v odstavcích (a) (1) (i) až (a) (1) (iii) bodu 

94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických, pokud tato prasata, z nichž 

pochází toto vepřové maso nebo tyto vepřové produkty, nebyla poražena po uplynutí výše 

popsaných období. 

(3) Prasata, ze kterých pochází vepřové maso nebo vepřové produkty, nesmí být přepravována přes 

jakoukoli oblast nebo pásmo popsané v odstavcích (a) (1) (i) až (a) (1) (iii) bodu 94.31 hlavy 9 

Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických, pokud tato prasata nejsou přepravována 

přes tyto oblasti nebo pásma přímo, v zaplombovaných dopravních prostředcích a s plombami 

neporušenými až do doby příjezdu do místa určení, nebo pokud tato prasata nebyla poražena po 

uplynutí výše popsaných období. 

(4) Žádné vybavení ani materiály použité k přepravě prasat, ze kterých pochází vepřové maso nebo 

vepřové produkty, z hospodářství původu na jatka nesmí být před touto přepravou použity 

k přepravě prasat, která nesplňují požadavky tohoto oddílu, pokud toto vybavení nebo materiály 

nebyly předem vyčištěny a vydezinfikovány. 

(5) Vepřové maso a vepřové produkty musí doprovázet osvědčení vystavené úředníkem příslušného 

veterinárního úřadu, který je oprávněn vystavovat osvědčení o prohlídce zahraničního masa 

požadované v bodě 327.4 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických; toto 

osvědčení uvádí, že byla dodržena příslušná ustanovení odstavců (a) (1) až (a) (4) bodu 94.31 

hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických. 

Živá prasata (viz bod 94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických): 

(1) Musí se jednat o prasata plemenná.  

(2) Prasata nesmí pobývat v žádné z níže uvedených oblastí nebo pásem, pokud tato prasata nejsou 

vyvážena do Spojených států amerických po uplynutí výše popsaných období. Jedná se o: 

(i) jakoukoli oblast definovanou podle bodů 94.9 (a) a 94.10 (a) hlavy 9 Sbírky federálních zákonů 

Spojených států amerických jako oblast se známým výskytem moru prasat, s výjimkou 

evropských oblastí definovaných Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí (APHIS); 

(ii) zamořené pásmo v evropské oblasti definované Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí 

(APHIS), zřízené z důvodu zjištění moru prasat u domácích prasat, a to od zjištění moru prasat 

do doby, kdy příslušný veterinární úřad zruší označení pásma za zamořené pásmo, nebo až do 

doby, kdy uplynulo 6 měsíců od depopulace postiženého hospodářství v zamořeném pásmu a 

prostory postiženého hospodářství byly vyčištěny a vydezinfikovány, a to podle toho, která 

možnost proběhla později; nebo 

(iii) zamořené pásmo v evropské oblasti definované Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí 

(APHIS), zřízené z důvodu zjištění moru prasat u divokých prasat, a to od zjištění moru prasat 

do doby, kdy příslušný veterinární úřad zruší označení pásma za zamořené pásmo. 

(3) Prasata nesmí přijít do styku s jinými prasaty, která pobývala v některé z oblastí nebo pásem 

popsaných v odstavcích (b) (2) (i) až (b) (2) (iii) bodu 94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů 

Spojených států amerických, pokud tato prasata nejsou vyvážena po uplynutí výše popsaných 

období. 

(4) Prasata nesmí být přepravována přes jakoukoli oblast nebo pásmo popsané v odstavcích (b) (2) (i) 

až (b) (2) (iii) bodu 94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických, pokud 

tato prasata nejsou přepravována přes tyto oblasti nebo pásma přímo, v zaplombovaných dopravních 

prostředcích a s plombami neporušenými až do doby příjezdu do místa určení, nebo pokud tato 

prasata nejsou vyvážena po uplynutí výše popsaných období. 

(5) Žádné vybavení ani materiály použité k přepravě prasat nesmí být před touto přepravou použity 

k přepravě prasat, která nesplňují požadavky tohoto oddílu, pokud toto vybavení nebo materiály 



nebyly předem vyčištěny a vydezinfikovány. 

(6) Prasata musí doprovázet osvědčení vystavené úředním veterinárním lékařem příslušného 

veterinárního úřadu; toto osvědčení uvádí, že byla dodržena příslušná ustanovení odstavců (b) (1) až 

(b) (5) bodu 94.31 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických.  

Sperma prasat (bod 98.38 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických): 

(1) Sperma musí pocházet ze střediska pro odběr spermatu schváleného k vývozu příslušným 

veterinárním úřadem. 

(2) Sperma nesmí být odebráno od dárců, kteří pobývali v některé z níže uvedených oblastí nebo pásem, 

pokud toto sperma nebylo odebráno po uplynutí popsaných období. Jedná se o: 

(i) jakoukoli oblast definovanou podle bodů 94.9 (a) a 94.10 (a) hlavy 9 Sbírky federálních zákonů 

Spojených států amerických jako oblast se známým výskytem moru prasat, s výjimkou 

evropských oblastí definovaných Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí (APHIS); 

(ii) zamořené pásmo v evropské oblasti definované Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí 

(APHIS), zřízené z důvodu zjištění moru prasat u domácích prasat, a to od zjištění moru prasat 

do doby, kdy příslušný veterinární úřad zruší označení pásma za zamořené pásmo, nebo až do 

doby, kdy uplynulo 6 měsíců od depopulace postiženého hospodářství v zamořeném pásmu a 

prostory postiženého hospodářství byly vyčištěny a vydezinfikovány, a to podle toho, která 

možnost proběhla později; nebo 

(iii) zamořené pásmo v evropské oblasti definované Veterinární a rostlinolékařskou inspekcí 

(APHIS), zřízené z důvodu zjištění moru prasat u divokých prasat, a to od zjištění moru prasat 

do doby, kdy příslušný veterinární úřad zruší označení pásma za zamořené pásmo. 

(3) Sperma nesmí být odebráno od dárců, jež přišli do styku s jinými prasaty, která pobývala v některé 

z oblastí nebo pásem popsaných v odstavcích (b) (1) až (b) (3) bodu 98.38 hlavy 9 Sbírky 

federálních zákonů Spojených států amerických, pokud toto sperma nebylo odebráno po uplynutí 

popsaných období. 

(4) Sperma nesmí být odebráno od dárců, kteří byli v průběhu popsaných období přepravováni přes 

jakoukoli oblast nebo pásmo popsané v odstavcích (b) (1) až (b) (3) bodu 98.38 hlavy 9 Sbírky 

federálních zákonů Spojených států amerických, pokud tito dárci nejsou přes tyto oblasti nebo 

pásma přepravováni přímo, v zaplombovaných dopravních prostředcích a s plombami 

neporušenými až do doby příjezdu do místa určení, nebo pokud toto sperma nebylo odebráno po 

uplynutí popsaných období. 

(5) Před vstupem do střediska pro odběr spermatu musí být dárci spermatu drženi po dobu nejméně 30 

dní v izolaci. 

(6) Dárci spermatu musí být v souladu s požadavkem uvedeným v odstavci (e) bodu 98.38 hlavy 9 

Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických nejvýše 30 dní před vstupem do izolace 

s negativním výsledkem vyšetřeni na mor prasat pomocí metody schválené Mezinárodní organizací 

pro nákazy zvířat (OIE). 

(7) Žádné vybavení ani materiály použité k přepravě prasat nesmí být před touto přepravou použity 

k přepravě prasat, která nesplňují požadavky tohoto oddílu, pokud toto vybavení nebo materiály 

nebyly předem vyčištěny a vydezinfikovány. 

(8) Sperma musí doprovázet osvědčení vystavené úředním veterinárním lékařem příslušného 

veterinárního úřadu; toto osvědčení uvádí, že byla dodržena příslušná ustanovení odstavců (a) až (g) 

bodu 98.38 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených států amerických. 

  



C. Vezikulární choroba prasat  

Omezení vztahující se na dovoz vepřového masa nebo vepřových produktů ze stanovených oblastí do 

Spojených států amerických v souladu s bodem 94.13 hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených 

států amerických: 

(1) Jatka nesmí přijímat zvířata, která pochází z oblasti považované Veterinární a rostlinolékařskou 

inspekcí (APHIS) za oblast s výskytem vezikulární choroby prasat, nebo která v oblasti s výskytem 

vezikulární choroby prasat pobývala. 

(2) Jatka nesmí přijímat vepřové maso z prasat pocházejících z takové oblasti (tj. z oblasti s výskytem 

vezikulární choroby prasat – pozn. překl.) nebo vepřové maso z prasat pocházejících z oblasti prosté 

vezikulární choroby prasat a přepravované přes oblast považovanou za oblast s výskytem 

vezikulární choroby prasat, s výjimkou vepřového masa přepravovaného v kontejnerech 

zaplombovaných plombou opatřenou pořadovým číslem státu, v němž se nachází oblast původu 

uvedená v seznamu Veterinární a rostlinolékařské inspekce (APHIS) jako oblast považovaná za 

prostou vezikulární choroby prasat (viz bod 94.12 (a) hlavy 9 Sbírky federálních zákonů Spojených 

států amerických).  

(3) Vepřové maso bylo zpracováno, skladováno a přepravováno v dopravních prostředcích způsobem 

bránícím smíchání s vepřovým masem nebo vepřovými produkty, se kterými nebylo zacházeno 

v souladu s požadavky Veterinární a rostlinolékařské inspekce (APHIS), nebo jinému styku s nimi. 


