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Dovoz ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí 

Vážená paní ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

v reakci na přijetí 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, Vám zasílám tyto informace týkající 

se dovozu ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí. 

Podmínky dovozu ptáků 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, 

dále rozhodnutí Komise 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 a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedených předpisů mohou být ptáci 

v zájmovém chovu do EU dovezeni za těchto podmínek:  

- musí být doprovázeni majitelem nebo oprávněnou osobou; 

- musí se jednat o neobchodní přesun; 

- dovezeno může být maximálně 5 ks ptáků; 

- musí být doprovázeni platným veterinárním osvědčením pro ptáky v zájmovém chovu a prohlášením 

majitele nebo oprávněné osoby; 

- musí splnit alespoň jednu ze čtyř podmínek uvedených ve veterinárním osvědčení; 

- do EU mohou vstoupit pouze přes schválené místo vstupu (v ČR je schválené pouze jedno místo - 

Letiště Václava Havla Praha, kde kontrola ptáků probíhá na Pohraniční veterinární stanici Praha -

Ruzyně). 

Přijetím prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2410 musí být splněna navíc další podmínka, a to: 

- ptáci musí být přesunuti do domácnosti nebo jiného obydlí v EU a po dobu 30 dnů následujících 

po vstupu do EU se nesmí účastnit přehlídek, trhů, výstav nebo jiných akcí, na nichž se shromažďují 

ptáci, s výjimkou přesunů do schváleného karanténního zařízení po vstupu do Unie. 
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V této souvislosti bude Pohraniční veterinární stanice Praha – Ruzyně zasílat, po provedení kontroly 

ptáků v zájmovém chovu, informace o propuštěných ptácích na území ČR (tj. druh ptáků, identifikace, 

datum vstupu do ČR, jméno majitele nebo oprávněné osoby a místo určení uvedené majitelem 

nebo oprávněnou osobou). Informace bude PVS Praha – Ruzyně zasílat emailovou formou nejpozději 

ode dne ukončení přechodného období stanoveném prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/2410, 

tj. ode dne 10. března 2018. 

Tyto informace budou zasílány všem KVS a MěVS bez ohledu na místo určení ptáků, a to za účelem 

případného využití při kontrole trhů, výstav nebo jiných akcí, na nichž se shromažďují ptáci, které v rámci 

své působnosti vykonáváte.  

S pozdravem 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 
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