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Úvod

Od  5.1.2007  vstupuje  v plnou  platnost  nové  NAŘÍZENÍ  RADY  (ES)  č.  1/2005  ze  dne 
22. prosince  2004  o  ochraně  zvířat  během  přepravy  a souvisejících  činností  a  o  změně 
směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (dále jen“nařízení“) se vztahuje 
na  přepravu  živých  obratlovců,  mimo  člověka,  prováděnou  v rámci  Společenství,  včetně 
zvláštních  kontrol,  které  provádějí  úředníci  u zásilek,  které  vstupují  na  celní  území 
Společenství nebo je opouštějí.
 
Účelem tohoto nařízení je v souladu s národními předpisy zejména zákonem 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat  proti  týrání  v platném znění  a veterinárními  předpisy zpřísnit  podmínky 
ochrany zvířat při přepravě a omezit tak utrpení zvířat. Nikdo proto nesmí provádět ani nařídit 
přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Předem 
musí  být  učiněna  všechna  nezbytná  opatření,  aby  se  minimalizovala  délka  trvání  cesty 
a uspokojily potřeby zvířat během cesty. Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li 
pro plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které 
zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení.

Řízení  jakéhokoliv  vozidla  je  spojeno s velkou odpovědností,  a  zvláště  řidiči  přepravující 
zvířata, nebo osoby – průvodci, které takové zásilky doprovázejí, musí mít speciální znalosti a 
schopnosti. Musí být seznámeni nejen se svým vozidlem a s předpisy silničního provozu, ale 
musí  také  vědět,  jak  chránit  zvířat,  která  mají  na  starost.  Každé  vozidlo  musí  splňovat 
stanovení konstrukční požadavky,  požadavky na vybavení a prostředky pro péči o zvířata. 
Vozidla pro dlouhotrvající  cesty,  které přesahují dobou trvání 8 hodin,  musí mít  speciální 
vybavení  při  jízdě  s nimi  a  musí  být  dodrženy  termíny  přestávek.  Tyto  požadavky  jsou 
uvedeny v nařízení. 

Účelem této  „Příručky správných postupů“ je v základních rysech seznámit osoby, které 
budou zvířata přepravovat s působením různých vlivů, které se uplatňují během cesty a působí 
stres. Dále jsou popsány základní nároky a základy přirozeného chování skotu, ovcí a prasat, 
základními příznaky onemocnění zvířat a manipulace se zvířaty. 

Poznámka: Příručka byla zpracována podle materiálu TAIEX „Cesta vpřed“, z technických 
důvodů musel být text převzat s původní grafikou a terminologií překladu 
(dobytek = skot, apod.). Autoři se za tento nedostatek omlouvají.







Protože zvířata soustavně produkují teplo, riziko stresu z horka je mnohem větší, než 
riziko stresu z chladu, zvláště je-li vozidlo plně naloženo.



























Příloha 1 – vzor (doklad se ponechává v osobní dokumentaci, nepoužívá se při cestách, 
může sloužit k vydání kopie osvědčení podle vzoru v příloze 2)



Příloha 2 – vzor (doklad slouží k prokázání kvalifikace během cesty)



Příloha 3 – technická pravidla vyplívající z NR (ES) 1/2005





























Příloha 4 – vzor pro označení dopravních prostředků (používat formát A4)
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