Stav: srpen 2020

Informace o cestách s ptáky v zájmovém chovu do EU a na území EU
Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví
v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout
informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se prosím obracejte na
příslušné úřady.

1. Cestování s ptáky v zájmovém chovu ze třetích zemí do EU
Cestování s ptáky v zájmovém chovu ze zemí mimo EU (třetích zemí) podléhá kontrole s cílem
zamezit zavlečení a rozšíření influenzy ptáků. Přesná podoba předpisů vyplývá z rozhodnutí
Komise č. 2007/25/ES v platném znění:
1. Počet je omezen na maximálně pět zvířat, při překročení tohoto počtu platí předpisy pro
komerční dovoz. Omezení platí pouze pro ptáky v zájmovém chovu, s nimiž jejich majitel
přijíždí ze třetí země.
2. Rozhodnutí se týká ptáků ze zemí, které spadají do pravomoci některé z regionálních komisí
Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) uvedených v příloze I uvedeného rozhodnutí.
3. Ptáci, kteří nejsou očkovaní proti influenze ptáků, musí v zemi původu podstoupit nejméně
desetidenní karanténu. Nejdříve třetí den karantény je poté nutné provést odběr a vzorek
podrobit testům na přítomnost antigenu, resp. genomu H5 a H7, který musí skončit negativním
výsledkem. V případě některých zemí původu je možné nahradit desetidenní karanténu
s následným odběrem krve třicetidenní izolací těchto ptáků v zemi původu. Seznam těchto
zemí naleznete v části 1 přílohy I a části 2 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010.
Alternativně je možné ptáky z těchto zemí původu umístit do třicetidenní karantény ve
schváleném zařízení v členském státu určení.
4. Ptáci očkovaní proti H5 a H7 nemusí do karantény, pokud byly vakcínou proti H5/H7
v minulosti očkováni alespoň dvakrát a pokud bylo poslední očkování aplikováno minimálně
60 dní a maximálně 6 měsíců před datem příjezdu.
5. Potřebné dokumenty a způsob příjezdu
Při příjezdu s ptáky v zájmovém chovu do EU je nutné mít s sebou veterinární osvědčení. Toto
osvědčení musí být podepsané certifikovaným veterinářem třetí země, z níž jsou ptáci
přiváženi, a platí po dobu deseti dnů od vystavení. V případě přepravy lodí se doba platnosti
prodlužuje o dobu plavby po moři. Dále je nutné mít u sebe prohlášení majitele, přičemž body
č. 4 a 5 je možné proškrtnout. Příjezd je možný pouze přes stanoviště hraniční kontroly
příslušné pro převážený druh zvířat. Tato stanoviště jsou v seznamu stanovišť hraniční
kontroly označena poznámkou „others“ a jsou uvedena v příloze I rozhodnutí Komise č.
2009/821/ES.
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-26. Zvláštní ustanovení
Výše uvedená ustanovení se nevztahují na příjezd ptáků v zájmovém chovu z Andorry,
Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina,
Švýcarska a Vatikánu. Pro tyto státy platí stejná ustanovení jako pro převoz ptáků
v zájmovém chovu mezi členskými státy. Podle těchto ustanovení je možné přivézt do
Německa bez nutnosti povolení až tři ptáky v zájmovém chovu. Jsou-li převážena více než tři
zvířata, je zapotřebí veterinární osvědčení odpovídající vzoru uvedenému v části I přílohy E
směrnice Rady 92/65/EHS.
2. Cestování s ptáky v zájmovém chovu v rámci EU
Podle paragrafu 38 německého nařízení o ochraně před zvířecími nákazami v rámci vnitřního
trhu (Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung) je možné mít u sebe během cestování či
při změně bydliště maximálně tři ptáky v zájmovém chovu, kteří nejsou určeni k předání třetím
osobám. Pouze v případě papoušků či andulek je zapotřebí veterinární osvědčení vystavené
certifikovaným veterinářem.
3. Informace české Státní veterinární správy o cestách s ptáky v zájmovém chovu
Česká Státní veterinární správa informuje v anglickém a českém jazyce jak o cestách s ptáky
v zájmovém chovu z České republiky do členských států EU a třetích zemí, tak i o cestách
s ptáky v zájmovém chovu z členských zemí EU a třetích zemí do České republiky.

