Dovoz ptáků v zájmovém chovu do EU –
podmínky dovozu, včetně nových změn přijatých právním
předpisem EU
Podmínky dovozu zvířat v zájmovém chovu ze třetích zemí do EU upravuje nařízení EP a Rady
(EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES)
č. 998/2003. Na základě uvedeného nařízení se „zvířetem v zájmovém chovu“ rozumí zvíře
některého z druhů uvedených v příloze I, které po celou dobu neobchodního přesunu provází
svého majitele nebo oprávněnou osobu a ten za ně během tohoto přesunu zůstává odpovědný.
Za „neobchodní přesun“ se rozumí přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví
zvířete v zájmovém chovu. Mezi zvířata v zájmovém chovu patří mimo jiné také ptáci.
Další podmínky dovozu ptáků v zájmovém chovu upravuje také rozhodnutí Komise č.
2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků
a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, v platném
znění. Znamená to, že platí shodné podmínky pro všechny členské státy EU a to tyto podmínky:
Ptáci musí být při přesunu doprovázeni svým majitelem nebo oprávněnou osobou (dle čl. 3
písm. d) nařízení EP a Rady č. 576/2013), tzn. musí být dováženi v neobchodním cestovním
styku, nemůžou být zasláni samostatně jako cargo zásilka;
Majitel nebo oprávněna osoba si může dovézt maximálně 5 ptáků v zájmovém chovu;
Ptáci musí pocházet z členské země OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat);
Ptáky musí při přesunu doprovázet veterinární osvědčení pro ptáky v zájmovém chovu, které
je v souladu s platným vzorem veterinárního osvědčení stanoveného Evropskou komisí, a které
je potvrzené úředním veterinárním lékařem vyvážející země. Ptáci musí splnit podmínky v
certifikátu ustanovené;
Veterinární osvědčení musí být doplněno platným prohlášením majitele nebo oprávněné osoby;
Ptáci musí splnit alespoň jednu z podmínek uvedených v části II bodu 3 veterinárního
osvědčení, a to.:
•
alespoň třicetidenní předvývozní izolace pod úředním dohledem v místě původu ve třetí
zemi, během níž byli ptáci účinně chráněni před stykem s jakýmikoli jinými ptáky. Tato
podmínka platí pouze pro země uvedené v příloze I části 1 nebo příloze II části 1 nařízení
Komise (EU) č. 206/2010, nebo
•
třicetidenní podovozní karanténa ve schváleném zařízení v členském státě určení. ČR
má schválené 2 karantény pro ptáky, nebo
•
očkování proti influenze ptáků podtypů H5 a H7 (v souladu s pokyny výrobce) během
uplynulých 6 měsíců a nejpozději 60 dnů před odesláním ze třetí země plus alespoň jedno
přeočkování; použitá očkovací látka nebo látky nesmí být živou očkovací látkou a musí být
schváleny pro příslušný druh ve třetí zemi odeslání nebo alespoň v jednom členském státě, nebo

•
vyšetření na zjištění antigenu či genomu influenzy ptáků H5 a H7, jak stanoví kapitola
o influenze ptáků Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata,
provedené na vzorku odebraném ne dříve než třetí den v izolaci, přičemž izolace musí trvat
alespoň 10 dní před vývozem.
Nově, v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. b) bodu v) rozhodnutí Komise č. 2007/25/ES, ve znění
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2410, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES a
2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí Komise 2013/657/EU, pokud jde o některá ochranná
opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků, musí ptáci splnit další podmínku,
a to:
„jsou přesunuti do domácnosti nebo jiného obydlí v Unii a po dobu 30 dnů
následujících po jejich vstupu do Unie se nesmí účastnit přehlídek, trhů, výstav nebo
jiných akcí, na nichž se shromažďují ptáci, s výjimkou přesunů do schváleného
karanténního zařízení po jejich dovozu do Unie, jak je uvedeno v bodě ii)“.
V této souvislosti se mění vzor veterinárního osvědčení a příslušného prohlášení. Pro stávající
veterinární osvědčení a prohlášení platí přechodné období do 1.3.2018.
Zároveň budou majitelé nebo oprávněné osoby nově stvrzovat svým podpisem, že jsou si
vědomi výše uvedené nové podmínky.
Ptáci mohou s majitelem nebo oprávněnou osobou vstoupit do EU pouze přes schválené místo
vstupu. V České republice je tímto místem pouze Letiště Václava Havla Praha, kde kontrola
ptáků probíhá na Pohraniční veterinární stanici Praha-Ruzyně.
Minimálně jeden pracovní den před příjezdem ptáků na území České republiky musí majitel
nebo oprávněna osoba informovat pohraniční veterinární stanici (PVS) o příletu ptáků, a to s
uvedením jejich druhu, počtu a předpokládané doby jejich příletu.
Pokud s majitelem nebo oprávněnou osobou cestují druhy ptáků, na něž se vztahuje úmluva
CITES, je nutné vyřídit si dovozní CITES povolení u Ministerstva životního prostředí. Tady je
na místě upozornění, že ptáci dovážení ze třetích zemí do EU v rámci neobchodního přesunu
nesmí mít v CITES povolení, v kolonce účel dovozu, označení „T“ tj. komerční účel. Bylo by
to v rozporu s prohlášením, které majitel při kontrole předkládá, a to že se jedná o ptáky v
zájmovém chovu, kteří nejsou určeni pro komerční účely. V takovém případě by ptáci nemohli
být z důvodu nesouladu dokladů propuštěni na území České republiky. Kontrola účelu dovozu
se při vstupu ptáků v zájmovém chovu do ČR důsledně provádí.
V případě dovozu dravců z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, Hieraaetus,
Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus platí další podmínka. Vzhledem k tomu, že tyto
druhy, na základě vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
v platném znění, patří mezi druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, je nezbytné si pro chov těchto
zvířat vyřídit povolení. Povolení chovu vydává příslušná krajská veterinární správa.
Vyhláška č. 411/2008 Sb. se vztahuje také na některé další druhy ptáků, a to z řádů kasuáři
(Casuariiformes), sovy (Strigiformes), krátkokřídlí (Gruiformes) a brodiví (Ciconiiformes).

