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1. Úvod 

Ryby jsou podle ve-i:erinárních předpisů hospodářskými 
zviral:y a pro-i:o je při jejich chovu nu-i:né us-i:anovení -i:ěch-i:o 
předpisů respek-i:oval:. Součás-i:í -i:ěchl:o předpisů jsou kapil:o
ly, -i:ýkajicí se přemisťováni zviřal:, jako důleži-i:á součásl: 
ochrany a upevňováni zdraví zvířat. Předpisy k regulaci' pře
mísťování zvířat a jeho kontrole mají všechny vyspělejší 

státy. Tyto předpisy vznikaly z historických pozna-i:ků o vý
skytu a šíření nákaz zvířat a z -i:oho vyplývajícího závěru 
- že je snazší a levnější udržel: zvířa-i:a zdravá než je lé
čit. V současné době -i:y-i:o předpisy respektují úroveň vědec
kých poznal:ků z tél:o oblasti. 

Přemísťování zvířal: v rámci sl:átu se obvykle označuje 
jako přesuny zvířal:, přemísťování přes hranice sl:átu za 
dovozy a vývozy (exporty a impor-i:y). Je nutno mít na paměti, 
že pokud se v l:éto metodice mluví v souvislosl:i s přemísťo
váním zvířat o rybách, -i:ýká se to stejně jako ryb i oploze
ných jiker a spermatu ryb, pokud nebude výslovně uvedeno 
jinak. 

2. Přesuny ryb 

Za přesun je třeba považovat každé přemístění ryb a l:o 
jak při změně maji-i:ele (choval:ele), tak i přemís-i:ění do jiné 
lokali-i:y u l:éhož maji-i:ele. 

Přesunoval: se mohou pouze ryby zdravé. V l:éto souvis
losti je nul:no připomenout, že chova-i:el má v případě onemoc
nění zvířel:e nebo podezření z onemocnění povinnosl: vyžádal: 
pro něj odbornou vel:erinární pomoc povoláním soukromého ve
terinárního lékaře; S-i:ejným způsobem musí chova-i:el postupo
val: v případě podezření z nákazy nebo jiného hromadneho one
mocnění zvířat, kdy může zavolat soukromého veterinárního 
lékaře nebo i přímo okresní (městskou) ve-i:erinárni správu. 
Do příchodu vel:erinárního lékaře nesmí chovatel ryby p

0

řemís
l:i l:, jen v rámci objekl:u může nemocné ryby oddělil: l:ak, aby 
případně nenakazily ryby další. O další možnosl:i přesunu ryb 
pak rozhoduje vel:erinární lékař. 

Nebezpečnými nákazami u ryb jsou infekční nekróza 
pankreal:u a virová hemoragická septikémie. Jiným hromadným 
onemocněním ryb jsou osl:atní nákazy, které nepatří mezi ne
bezpečné, l:j. zejména infekční hemal:opoetická nekróza, jarní 
virémie kaprů, bakl:eriální septikémie lososovi-i:ých (ERM), 
renibakl:erióza ryb (BKD), furunkulóza lososovil:ých, erytro
dermal:il:ida kaprů. Z parazitóz je to zejména myxobolóza (my
xosomóza) lososovil:ých. Jiným hromadným onemocněním ryb mo
hou ale býl: i nemoci neinfekčního původu, jež pos-i:ihují více 
zvířal: za l:ýchž nebo obdobných příznaků a způsobují jejích 
hynutí nebo jiné hospodářsky významné ztráty. 
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Každá přesunovaná partie ryb musí být provázena 
"Osvědčením o zdravotním stavu zviřat a nákazové situaci 
v chovu". vystaveným soukromým veterinárním lékařem. které 
musí mít vyznačeny alespoň tyto náležitosti: 

1. Identifikace zásilky: majit~l (prodávající), přesné místo 
původu ryb, druh, počet (nebo hmotnost) ryb, věková kate
gorie, případně délka ryb. 

2. Současný zdravotní stav -přesunovaných ryb a ryb v chovu, 
ze kterého zásilka pochází. 

3. Údaje o tom, jaká vyšetřeni a s jakým vý~ledkem se u pře
sunované partie ryb a v chovu původu prováděla v posled
ních 12 měsících. 

4. Doba platnosti osvědčeni - obligátně 72 hodin. To zname
ná, že přesun ryb může být realizován do 3 dnů po vysta
veni tohoto osvědčení, za předpokladu, že se během této 
doby nezmeni nic z toho, co je v osvědčeni uvedeno (viz 
výše uvedené povinnosti chovatele). Za~ tyto skutečnosti 
ručí chovatel. 

Je v zájmu kupujícího, aby při dodávce ryb osvědčení 
o zdravotním stavu požadoval. 

Osvědčeni o zdravotním stavu zvířat a nákazové situaci 
v chovu není třeba k přesunu ryb u téhož chovatele v rámci 
okresu a k přesunům tržních ryb k prodeji. Při prodeji trž-
nich ryb ale musi mít prodáva}icí doklad o původu ryby - kde 
byla naposledy sádkovaná (obvykle stačí dodací list). 

Zcela jiná situace nastava, jestliže jsou v chovu vy
hlášena mimořádná veterinární opatření v souvislosti s po
dezřením nebo výskytem nákazy nebo jiného hromadného onemoc
nění ryb. Po celou dobu platnosti těchto opatření je ke 
každému přesunu ryb z ohniska nákazy a oohranného pásma nut
ný písemný souhlas příslušné okresní veterinární správy for
mou veterinárního osvědčení. 

Po přesunu musí být ryby umístěny v karanténě, tzn. 
drženy odděleně od obsádek vlastního chovu tak; aby mohly 
být odhaleny případně latentně probíhající nemoci, které mo
hou být aktivovány přepravním stresem nebo odlišnými,podmin
kami nového prostředí - kvalitou vody\ technologii apod. 
Obecná doba karantény je 28 dni. Protože nejsou stanoveny 
další podrobnosti karantény, sleduje se pouze celkový zdra
votní stav obsádky. Podle zájmu chovatele mohou·být v ~éto 
době provedena některá speciální laboratorní vyšetření. Po
vinnost karantény se vztahuje na oplozené jikry a ryby 
k dalšímu chovu. 



3. Vývo=y (exporty) ryb 

Každý, kdo chce vyvazet ryby (vývozce), musí nejdříve 
podat žádost o vývozní povolení na zahraniční oddělení Stát
ní veterinární správy v Praze a to nejméně 30 dnů pčed pčed
pokládaným vývozem ryb. Žádost musí obsahovat předepsané ná
ležitosti, obvykle se podává na předtištěném formuláři '. Sou
části žádosti musí být vývozcem dodané dovozní podmínky ze
mě, kam mají být ryby vyvezeny. Tyto dovozní podmínky, pokud 
jsou cizojazyčné, musí být doplněny českým překladem. Státní 
veterinární správa zejména posoudí, zda naši úřední veteri
nární lékaři mohou požadované podmínky, uvedené v dovozních 
podmínkách příslušné země, potvrdit a pak vývozci vydá vý
vozní povolení spolu se vzorem veterinárního osvědčení na 
export ryb, které obsahuje dovozní podmínky státu , kam mají 
být ryby vyváženy. Vývozní povoleni je vždy časově omezeno 
s vyznačením doby platnosti. 

Bezprostředně před vývozem ryb potvrdí okresní veteri
nární správa podle místa původu ryb veterinární osvědčeni 
pro jejich vývoz předložené vývozcem ryb. Podle' podmínek 
stanovených v tomto veterinárním osvědčeni si okresní vete
rinární správa k jeho potvrzení muze vyžádat osvědčení 
soukromého veterinárního lékaře o provedených vyšetřeních 
vyvážené partie ryb nebo celého chovu. Toto veterinární 
osvědčeni může být vydáno nejdéle 3 dny před vývozem :ryb 
a platí 10 dnů. 

, 
Dopravní prostledek a přepravní nádoby na ryby musí~být 

před nakládkou vyčištěny a dezinfikovány. 

Ryby mohou být vyváženy pouze přes ty hraniční přecho
dy, kde jsou pohraniční veterinární stanice . . Zde podléhají 
veterinární kontrole naší pohraniční veterinární služby. Ta 
zejména zkontroluje. zda na vyváženou zásilku ryb bylo vydá
no vývozní povolení a zda je veterinární osvědčeni řádně . vy
plněno. Současně zkontroluje zdravotní stav vyvážených ryb. 

4. Dovo=y (impor~y) ryb 

Stejně jako k vývozům. i k dovozům ryb je třeba dovoz-
h niho povoleni, které vydává Státní veterinární správa ČR. 

Dovozce ryb pčed zamýšlený m dovozem podá na Státní veteri
ná rní sp.rávu - zahraniční oddcHeni žádoS"t o vydáni dovozního 
povoleni. která musí mít stanovené údaje · (zpravidla na pčed
tištěném ťorrriuláři) . Protože dovezené ryby je nutno po sta
no venou dobu karanténovat . vyžaduje se . aby pfilohou žádosti 
o dovozní povoleni bylo souhlasné vyjádřeni okresní veteri
nární správy místa karanténováni dovezených ryb. že tato ka
ranténa vyhovuje veterinárnim pfedpisům. Státni veteriná rní 
správa posoudi nákazovou situaci státu původu r y b a dovozci 
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v kladném případě vydá současně s .dovozním povolením naše 
dovozní podmínky pro ryby, které jsou podkladem veterinární
ho osvědčení, které vystavuje úřední veterinární lékař 
v místě nakládky ryb. 

Dovozní podmínky jsou odlišné podle účelu dovážených 
ryb. Pokud-jsou j;~ry nebo ryby dovážen~ k dalšímu chovu, 
jsou dovozní podmínky obsáhlejší než pro tržní ryby. Tržní 
ryby, stejně jako dovážená jatečná zviřa•a, musí být do 72 
hodin po dovozu spocřebovány nebo zpracovány na výrobky ve 
scanovené zpracovně ryb. 'Pokud by se caco doba prodloužila, 
musel by nascoupic u dovezené parcie ryb karancénní režim . 

Nejdél~ v de; nakl~dky dovážených ryb musí bý• ryby 
v míscě nakládky prohlédnucy scátem pověřeným vecerinárnim 
lékařem a músi jim býc Řocvrzeno vecerinární osvědčení. Do
pravní proscředek a přepravní obaly musí býc před nakládkou 
dezinfikovány. Zásilka musí hranice České republiky přechá
zec přes cen hraniční přechod, kde je pohraniční veterinární 
scanice. Ve•erinární lékař céco stanice zkoncroluje, zda na 
uvedenou parcii ryb bylo vydáno dovozní povolení, zda je ve
cerinární osvědčeni řádně vyplněno a zda zdravocni scav ryb 
odpovídá vecerinárnírnu osvědčení. 

Povinnoscí dovozce nebo příjemce dovážených ryb je uvě
domíc neprodleně o příchodu zásilky okresní vecerinární 
správu příslušnou miscu určení céco zásilky. Pověřený vece
rinární lékař provede koncrolu céco zásilky v mis•ě určeni, 
nejlépe hned při skládání, ale nejpozději do 24 hodin po•é. 
kdy byla příslušná okresní vecerinární správa o příchodu zá
silky uvědomena. Ryby musí býc ihned při dovozu umíscěny do 
předem schválené karancény. Dopravní ·proscředky a přepravní 
obaly musí býc po skončení přepravy dezinfikovány. 

5. Karanténa dovezenýc.h ryb 

Přesco, že jsou záruky zdravo•ního scavu dovážených ryb 
deklarované ve vecerinárním osvědčení, dovezené ryby musí 
býc umíscěny v karancéně. Opcimálni karancénni podmínky není 
možné vycvořic, proco je nu•no dodržec alespoň cyco zásady : 

1. Misco karancény je zcela proscorově i provozně oddělené 
od dalších chovů ryb. 

2. Voda z karancénního objekcu odtéká do vodoceče, kcerá ne
ní využívána k hospodářskému chovu ryb. případně je osa
zena nevnímavými dru~y ryb nebo- je po dobu karantény 
v karancénnim objek·Lu nebo pod nim zadržovaná. 

Výjimečně je možno povolit karancénu dovezených ryb 
v objekcu s vlascní obsádkou. V cakovém případě se karantén
ní podmínky vzcahují na celý objek• se všemi omezeními, kte
ré s průběhem karancény souvisí a nebezpečím. že když se 
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u dovezené parTie ryb ZJISTÍ béhcm karanTény určiTá onemoc
nen1 rvb nebo jeJi původci. budou se následně sTanovená 
opaTřenÍ TýkaT obsádky celého objekTu. 

Karan"téna musí bý• před dovozem ryb schválena přísluš
nou okresní ve"terinární správou (viz předběžný souhlas k žá
dos"ti o dovozní povolení) . Současně musí provozoya"tel karan
"tény zpracova"t provozní řád karan"tény, ve k"terém jsou's•ano
veny zejména podmínky pro"tinákazové ochrany objek"tu. zajiš
tění jeho samostatné obsluhy, odpovědného pracovníka za ka
ran"ténu a soukromého veterinárního lékaře. který sleduje tr
vale zdravo1:ni s1:av. Tento provozní řád předlož;í provozova
tel karan"tény okresní veterinární správě ke schválení. 

Dále musí provozovatel karan"tény vés"t karanténní deník, 
ve kterém vede záznamy o průběhu karan"tény ryb od jejich 
naskladněni až do jejího ukončeni: tj. především dezinfekci 
před naskladněním karantény, údaje o naskladnění. provede
ných vyše1:řenich, zdravotním s1:avu a léčbě ryb, příčinách 
uhynu1:Í ryb, záznamy veterinárního dozoru (který provádí 
okresní ve1:erinární správa), o ukončeni nebo prodlouženi ka
ran1:ény. Karanténní deník se archivuje po dobu 3 let. 

Během karantény se nesmí do a z objektu přesunova1: 
žádné ryby. 

U karanténovaných ryb se provádějí během karantény la
boratorní vyšetřeni s1:anovená v dovozních podmínkách, 1:j.: 

1. U lososovitých ryb jedno vyšetřeni na: 
- inf ekčni nekrózu pankrea"tu 
- virovou hemoragickou sep"tikémii 
- infekční hematopoetickou nekrózu 

2. U Š1:ik jedno vyšetřeni na: 
- virovou hemoragickou sepTikémii 
- infekční hematopoetickou nekrózu 

3. U kaprovi1:ých ryb jedno vyšetřeni na: 
- jarní virémii kaprů 

Klinické vyšetřeni se provádí bezprostředně po dovozu 
ryb, při odběru vzorků k laboratornímu vyšetřeni a před 
ukončením karan"tény. Při dovozu jiker může bý1: vyšetřeni 
provedeno až po vykulení plůdku a jeho rozplavání. Vyšetření 
na VHS a IHN může být provedeno pouze "tehdy, Bokud teplo•a 
vody od dovozu po odběr vzorků nepřekročí 14 C. K labora
tornímu vyšetření se odebírá 30 kusů ryb. pokud referenční 
laboratoř Státní veterinární správy pro virové nemoci ryb 
nes"tanovi jinak. 

Doba karantény je s"tanovena na 28 dní. Pokud je obsádka 
karan"tény složena z několika dílčích zásilek, počí"tá se doba 
karan"tény od poslední zásilky. Pokud se během "té"to doby ne
stačí předepsaná vyšetření provést, okresní veterinární 
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správa prodlouží její "trvání do ukončení 1:ěch1:o vyše"tření. 
Současně okresní vecerinární správa vykonává po dobu "trvání 
karancény doz.or nad jejím průběhem zaměřený na dodržování 
jejího provoznihó řádu. 

Karan1:éna skončí za předpokladu, že : 

1 . Ryby nejeví žádné ptíznaky onemocnění. 

2. Předepsaná vyšecření byla provedena s nega1:ivním výsled
kem . 

O skončení karan1:ény uvědomí okresní ve1:erinární správa je
jího provozova1:ele doporučeným dopisem. 

Pokud by se během karan1:ény při vyše"tření zjis1:ila ná
sledující onemocnění, provedou se 1:a1:o opa1:ření : 

infekční hema1:~poe1:ická nekróza - u"tracení obs~dky 
- virová hemoragická sep1:ikémie u"tracení obsádky 

nebo vyhlášení 

infekční nekróza pankrea1:u 
- jarní virémie kaprů 

6. Průvozy ryb 

ohniska nákazy 
- 1:01:éž jako VHS 
- 1:o1:éž jako VHS 

Chovarel ryb nebo jiná organizace může v rámci své ob
chodní činnos1:i ryby z jednoho s1:á1:u převáže1: přes území 
České republiky do jiného s1:á1:u. Pak jde o "tzv . průvoz 
(1:ranzi1:) ryb. I v 1:ěch1:o případech je nu1:né, aby měl k 1:é1:o 
činnos1:i povoleni S1:á1:ní ve1:.erinární správy ČR. Pro1:o mini
málně 30 dní před předpokládaným průvozem ryb požádá S1:á1:nÍ 
ve1:erinární správu (nejlépe na příslušném "tiskopise) o udě
lení průvozního povolení. U 1:é1:o žádos1:i je zvláš1:ě důležicé 
uvés1:, k1:erou pohraniční ve1:erinárni s1:anicí bude zásilka na 
naše území vs1:upova1: a k1:erou bude náš s1:á1: opouš1:ě1: . 

Pii vla~1:ním 1:ranspor1:u ryb je nezby1:né, aby se přepra
va přes území republiky provedla co nejkra1:ši ces"tou a nej
rychlejším způsobem. Vs1:oupi1: na naše území může dopravní 
pros1:ředek "tou pohraniční ve1:erinární s1:anící~ k1:erá je na 
průvozním vecerinárním povolení uvedena . Podob~ě může zásil
ka opus1:i1: naše území na určené ipohraniční ve1:erinární s1:a
nici. Pokud 1:0 není nezby1:né s ohledem na zdravo1:ní s"tav 
ryb, nesmí se na našem území ~yby překládat. Pokud dojde 
k 1:akovÉ si1:uaci (porucha dopravního pros1::ředku apod.) musí 
o překládce na našem úze~í pfepravce ihned uvědomi1: "tu ok
resní ve1:erinárn·í správu. v jejímž obvodu k překládce došlo 
a jak hodlá dále~s rybami nakláda1: . 
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7. Veterinárn( dozor 

Nad dodržováním us•anovení ve•erínárních př~dpisů vyko
návaJ i orgány ve•erínární péče ve•erinární dozor a •o pro
s•řednic•vím okresních ve•erinárních správ. Součás•í ve•eri
nárního dozoru je dozor nad přemísťov_áním zvířa•. Nad pře
mísťováním zdravých ryb se provádí dozor příll!i:i•os•n§, kte
rý může souvise• i s jinou činnos•i (např. expor•y apod.). 
Při •om se mohou kon•rolova• přesuny ryb v urči•ém časovém 
úseku podle provozní evidence chova•ele a. příslušná osvědče
ní o zdravo•ním s•avu, k•erá prová~ela jedno•liv~ zásilky 
ryb. Zjiš•ěné závady jsou posuzovány jako přes•upky 

Jiná si•uace je pri prováděni ve•erinárního dozorú 
v chovu, kde jsou nařízena mimořádná ve•erinární opa•ření 
v souvislos•í s výsky•em nákazy nebo jiného hromadného one
mocnění. Zde je prováděn ve•erinární dozor sous•avný a zjiš
•ěná porušení •ěch•o opa•ření, zejména nepovolený přesun 
ryb, jsou posuzovaná jako hrubé porušení zákona . 

8 . Veterinárnť předpisy , kr:eré souvis! s přemťsr:'ovdnťm ryb 

1. Zákon č. 87/87 Sb. o ve•erinární péči ve znění pozdějších 
změn a doplňků (úplné znění pod č. 215/92 Sb . ). 

2. Zákon č. 108/87 Sb, o působnos•í orgánů ve•erinární péče 
ČR ve znění pozdějších změn a doplňků (úplné znění pod 
č. 475/91 Sb . ) . 

3. Vyhláška federálního minis•ers•va zeměděls•ví a výživy 
č. 117/87 Sb. o péčí o zvířa•a . 

4. Vyhláška federálního minis•ers•va zeměděls•ví a výživy 
č . 118/87 Sb. ó ve•erinární ochraně s•á•ního území. 

5. Vyhláška federálního minis•ers•va zeměděls•~í a výživy 
č. 121/87 Sb. o zabezpečování zdravo•ní nezávadnos•~ ži
vočišných produk•ů. 
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Ž:ád c:> :s--c c:> v-e: --c e: r i riá.rr:LÍ p c:>V' c:> l eri. í 

I Exponul I Importu! Čj.D= 

Název firmy 
nevyplňovai: 
IČO 

Adresa PSČ 

Zást~pce firny Telefon Fax 

Datum podáni žádosti Povolit od Povolit do 

Zbožt Množstvi Jed. 

Ve sloupci "Jed.• uvedte m metry, ks kusy, t tuny a kg ki
logramy. Podrobnějši specifikaci zboži přiložte k formuláři 
žádosti. Děkujeme. 

Původ zbožt (u importu země původu, u exportu podnik, resp. 
místo) 

Hraniční přechod(y) (viz seznam na dalšt straně) 

Místo určeni (přesná adresa) 

Dopravní prostředek (druh) 

Podpis, místo, datum: 



Hrani~nf pfechodv 

Příslušná Okresní ve•erinární správa 

Břeclav 
Břeclav 

Český Krumlov 
Domažlice 
Domažlice 
Tachov 
Cheb 
Cheb 
Cheb 
Cheb 
Teplice 
Děčín 
Děčín 

Děčín 
Náchod 
Ús•í nad Orlicí 
Karviná 
Karviná 
Karviná 
Praha 
Hodonín 
Uherské Hradiš"tě 
Vse"tín 
Frýdek-Hís"tek 
Frýdek-Hís"tek 
Břeclav 
Břeclav 

~ázev hranič . přechodu 

Břeclav/ž 

Mikulov/s 
Dolní Dvoři š•ě/~ 
Domažlice/ž 
Folmava/s 
Rozvadov/s 
Cheb/ž 
Voj•anov/s 
Voj•anov/ž 
Pomezí/s 
Cínovec/s 
Děčín/s 
Děčín/ž 

Hřensko/loď 
Náchod/s 
Lichkov/ž 
Pe•rovice/ž 
Cho•ěbuz/ž 
Cho•ěbuz/s 
Ruzyně/le'tadlo 
Hodonín (pouze vs•up) 
S'tarý Hrozenkov/s 
Horní Bečva/s 
Mos'ty u Jablunkova/s 
Mos•y u Jablunkova/s 
Lanžho•/s 
Lanžho•/ž 



ST;:TE VETERINARY ADMINISTRATION 

OF THE CZECH REPUBLIC 

STÁTNI VETERINÁRNI SPRÁVA 

CESKI: REPUBLIKY 

Import conditions to issue veterinary health certificate for imports of frsli eggs, 

sperm andfzsh intendedfor further breeding in the Czech Republic 

Dovozní podmínky k vyst:iveaí veterinárního osvědčeni pro dovoz jiker, núíčí a ryb 
k dalšímu chovu do České republiky 

(The certiflcaJe is va/idfor f13h offamilies Salmonidae, Cyprinidae, Esocidae, Percidae 

and Siluridae and its eggs and sperm.) 

(Toto o.rvédteni platí pro jiby, mlíčí a ryby lososovité, kaprovité, !tikavité, okaunovité a sumce.) 

Exporting country: 
Exportující země:-·--

Ministry of: 

~!ioistJ:rstvo: ·--·-----------·-------·-----
Department: 
Vysl..lvujici úřad:-------------·-----··--·-·------·-··---·-·----·--

I. ldentification 
Identifikace 

Type of consigument: 

o„.:h:.------ -----
A;'! category: 
'.',!kavi kategorie: 

Nature of packaging: 

Způsob b.aleoi:---· - . - ------·
Net weight: 

Nct~a hmoloo~t: -~-·-·-------------·-·--·-·------·-·----· 
Number of objects or packages: 
Počet baleni: ---·-·--·-------·-·---------·--·------------ - ---·-··- · 

Date of P.roduction: 

Datum výroby: ·----·------··-··-·-··--- ·-···----·---·- --·-·····----·--·----··------·--·----·- -· 
Nature of treatment: 

Způs<ib ošetfcoi: -····--·-·········-·-··--··----·-····-········-·········-···-···········-····-····--···-·„·-··---··-··--·····-·--····-- ··--········--· 
II. Origin 

Pů,·od 

Address(es) and aumber\s) of veterinary approval of: 
,\drcsa(y). vclcrinirni konlrolni či;lo(a): 

establishment 
uří z.cn i: ....... „ .. „ ••••......• _ .•• „„- .. „.·--··-·-····················„„ .. „ .. „ .. „ „ •••... „ .„.„„„ •.. „„„ .• „„ •.. „.„.„.„„.„ .. „.„.„.- „„ ••. -„„„_„„„-„„„„ •• „.".""' 

farmer 
~ 

d1ovltele: .„ .................................................................................................... - ....... „ ....••.• „ •..•.•.......••• - .••..•... ..•.....•.•.•••.•••.•....•...••..•.....•...••• 

Ill. Dcslination 
t.:rčcn í 

Dispatchcd fi-om: 
0(1,:sl.íno l: .. „ •. „ ...••. „.„„„ .. „.„ ... „ •......... „ ... „.„.„.„„„.„ .. „ „„„ .. „ ... „.„.„.„.„.„„.„ „ „„„.„„„ •• „.„„„„ .„ .,_.„„ .. „.„.„ •••• „.„ ••.• „ „„ ••• „ •••• „ .. „ •..• 

to 
d o: ... „ ....•. „ .. „.„ ... . „ ••.• „ .. „ •. .•.. „.„„.„.„ .. „.„„ .• „„ .... „„ ........•... .. „„„ .. .. . „ .. „ „ .... „„ •. • „ •. „ . . „„.„ ••• „ •... „.:.„„„„ .. „„„.:„„ .. „„„„„„ „ „„ .. „ ... „„„„ .• 

Ocigindl md focmdc AS 
: ~.lZ • 95.:02 „ J l.2{::U) 



Nature aad ideatification of means of transport: 

Druh" ideo ůfikacc dopra voího prostiedk u:--·-··-···~··--·····-···-··-··-··-·-············--····-··------···-·····---·--···-·-
Name and address of consigo.or: 
Jméno a adresa odcsí la tele:·-··-··--·---···---·-·--·····-··-·-··--······-··--·········--··---···-··--·----···------· 
Name and address of consigncc: 
Jmčnoaadresapříjem= ··-------------------·-----·------------·--·--

IV. Sanitary information 
Údaje o zdravotním stavu 
The undersigned official veterinarian certifies that the consignment described ahove satisfies the 
following requirements: · 
Podepsaný úřední veterínirní lékař polvrzuje. ie výše popsaní úsilka splduje následující veterioi.ruězdravotní 
podmínk)' 

1. Fis~ farm(s) where the consignment originates from is under official ·veterinary supervision 
and ): 
Chov ryb. ze kterého z..isilka pochá:t!, je pod dohledem příslušného úředního velcrini.ruího lékaře;): 
a) In case of Salmonidae at least twice a year virologically or serologically tested for: 

v případě lososovitých ryb je minimilně 2x ročně kontrolován virologicky nebo sérologicky na: 

inf ectious salmon anaemia 
infekčnl anémii lososa (ISA). · 

in!ectious pancreatic necrosis 
iníekfol nekrózu pankrcalu (!Pl\~ 

vira! haemorrhagic septicaemia 
virovou hemoragickou septikémii (VHS) 

i.rifectious haematopoietic necrosis 
infekční 11ekrózu krvetvorné tkáně (IHN) 

b) in case of Esocidae, at least twice a year virologically or serologically tested for VHS and 
I~ . 
v pflpadě štik je minimilně 2x ročně kontrolován virologicky nebo serologicky na VHS a IHN, 

c) in case of other fish tested at lcast once a year, in sprii~g time, for spring viraemiá of carp; 
v případě ostatních ryb minimálně lx ročně. v jirnlm období kontrolován na jarnl virémii kaprů; 

and has been for at least 2 preceding years free of these discases, as well as fish farm(s) situated 
up the stream; 
a byl nejméně 2 roky proslý těchto niku, stejně jako chovy letící výše na témže loku; 

2. Parental fish, which the fish eggs. sperm or fingerlings originate from, ha ve been kept at !ca.St 
24 months prior to spawning in the country of origin and of this time at least 12 months prior 
to export at the same premises. 
Generačnl ryby, od nichž pocháteji jikry. mlíčí nebo plůdek. byly chovány nejméně 24- měsíců před výtěrem na 
území stálu původu, z toho nejméně poslednich 12 měsíců ve slcjném objektu. 

3. The place of loading has no official restriction with regard to transmissible fish diseases 
incidence. 
Mislo n•kládky nebylo v době nakládky úředně u:.avřcno v důsledku jakékoliv nákazy ryb. 

4.. Fish at the time of loading have no clinical symptoms of discases. 
Ryby v době nakládky nejevily i.ídoé klinické příznaky onemocnění. 

5. Transport tanks and equipment comply by its size. construction and meaos of disinfection with 
international transport standards. 
Přepra„ní oádric a jejich vybaveni vyhovuji vel i k osli přepravované zisilcc ~byly hezproslřednč před naklidkou 
dcziníikov.íny. 

6. Transport taaks for oae use have not becn used before. 
Jct!noroi1.o,·é p1o:cprJv11i 11.;idol.ty 11cOyly d1~Í\'C potd.ity. 

IMZ - 95/02 - Jl.2(:U) 



7. The consignment ha.s been immediately prior to transport treatcd with: 
Zisilka ryb nebo jiker byla beiprostřcdnč před odcsliním ošctřcn4: 
date: 
datum:·······-············---·-····-··--······- ····--·····-
type of compound, concentration, exposure time 
druh prostředku. konccnlr>.cc a cxpo1iční doba:------·---·-·--·-·----·--------------· 

8. Water used in transport tanks originates from sources free of transmissible fish diseases. 
Voda v přepravních nidriích pochhl :tc Idroje prostého nemoci přcnosaý<h na ryby. 

9. The certificate is valid 10 days since the date of issue. 
Toto osvědčení platí 10 dní ode dne vystaveni. 

o 
Stamp 
Razítko 

Vyhotoveno v 
Done al 

Dne 
On-----

(Místo I Place) IDalum I Datel 

<Podpis úředního zvěrolékaře) 
(Signaturo of lhe official vetcrinarian) 

Oméno tiskacími písmeny. kvalilihce a titul) 

(Namc ia capilal lcttcrs, qualificatioa a.ad tiůe) 

*) Delete whichever is not applicable according to susceptibility of fish species. 
Nehodící se škrlnčt;: dle vnim>Yosti jednotlivých druhů. 

IMZ • 95102 • Jl.2(EU) 



ST . .\ TE VETERI:\..\RY ..\DMINISTR....\ TION OF THE CZECH REPUBLIC 
ST.\T:'\I VETEíll~.{R;>;I srn.i.VA Cts>:E REPUDl.IKY 

Veterinary conditions to issue veterinary certificate for imports of livefoodfislz 

intended for human consumption in the Czech Republic 

Dovozní podmink-y k vystaveni veterin:iroiho osvědčeni pro dovoz 'uVýc!z ryb 
do České republiky určených ke konzumním účelům ' 

Exportiog country: 

Exportujid země:·-·-·-··---··---··-··---·-------·------·-·----------·----··--···-·-·· 
Ministry of: 

'.\linistcrst„o:----------·--------'----------------------
Departmeot: 

Vysl.avující úfad: --·---··----··-·--·-----·-·····---·--·-----··-·----··-----•·--·-·-·--------
1. Ident.ification°) 

ldcnllíikacc
0

) 

Type of co~igoment: 

Druh:-----------------·----
Age category: 

Včko,·á kategorie:·--··--·---·---·-·----·-·----··---------·-------· --------
Na ture of packagiog: 

Způsob b•lení:---------·-------------·---
Net \\'eiaht: 
- o 

Netto hmotno$l.:-------·-·---------------
Number of objects or packages: 

Počet b•lcní:---·-··--·-·------·---------··--------·----···---· __ 
Date of production: 

D•lum '')'rob)'-·----·-
Na ture of treatmeot: 
Způsob ošetřeni:-··--------

II. Origin 
Pi1vod 

Address(cs) aod oumper(s) of vetcrioary approval of: 
Adrc."1(y). veterinární kontrolní čislo(3): 

establishment 

1...'lřÍ z.cn i: ·-····---·-··-·H-•••••·„·-·„··--·-·-···--------·---------·-:.···-----···--·---·-„-· -·-·---··„----·· 
farmer 

chovatele: ··--·-···-··---··---·-·---··---·--------·-----·~·----·--·-----------··---·-------
lil. Dcstination 

Url'cnl 

Dispatched from: 

Ocleslirro '" „--······-····---„····„·--·····--··--"····-···--······-··--·--···-·----··--····-·····-·--··-·····-··-···"'----·······„··-···-··---
to 

(llJ: 000.0000 . ,, .• „ ,..•-•-••••-•••-•••oo•-••oo•-ooo-•••••-·•-•oo•-•-•••••-•-••••--•·-·-----·••---•••••-•00-•••--• ... „„ ... ,,,00 ___ ,_00 _ 0000„,00_„,,„.„„_,_•••-

N:i turc and idcntiíic;Ítion of mCJ.ns of ln,nsport: 

llruh a i1lc11lifika"" <fopn•·ního prusti"cJku:------·····-·······-··--·-·-····-·-···-·······-·„····„··-··---···························-·······-
Na me and addrcss of ~xporlcr: · . 

J111t
0

:111J ;1;11Jr~111lt:!"i!:il1~lc: ••. „.„ •.•• „.„ •••••••. „ .............. „ .••.. „.„ ......... „ .... „ •• „ .......... „.„.„ .... „„„ •.•• „„.„ •. „ ..••• „ •• „ •••• „ ... „ ........... „ .•••••• ~ .•••• „ •••••• 

Originál má fÓrmá• AS 

IMZ • 95102 • RY.2 



:\"ame and address of consignee: 
Jméno :i. adres.a příjemce: .. - -·········„········- ·················--·····-······„·····-·············-································-···········„············„-········-············ 

IV. Sanitary informatlon 
(daje o zdra,•olnim sl.il\'U 

The undersigned official veterinarian certifies that the consignment described above satisfies the 
following rcquirements: 
Podepsaný úřední veterinář polvrzuje. ic výše popsaná 7.á.silka sph1uje ná.sleduj!d vetcrinárnězdravolD! podm!nky: 

1. Fish farm the consignment originates !rom. has been at least l year oííicially free of: ' 
Chov ryb, ze kterého 7.á.silka pochází, je nejméně I rok prostý: 

infectious salmon anaemia l infekční anémie lososa (ISA) 

infectious pancreatic necrosis I infekční nekrózy pankreatu UPNI 

viral haemorrhagi~ septicaemiea /virové hemoragické septikémie !VHS! 

infectious haematopoietic necrosis I infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN) 

spring vir"-tmia of carp /jarní virémie kaprů (SVC) 

2. The pl~ce of loading has no official restriction with regard to transmissible fish diseases 
incidence. · 
Místo nakládky není v době naklS.dky úředně uzavřeno v dúsledku jakékoliv nákazy ryb. 

3. Fish at the time of loading have no clinical symptoms of diseases. 
Ryby v době nakládky nejeví žádné klinické příznaky onemocnění. 

4. Transport tanks and equipment comply by its size, construction and means of disinfection with 
internatio~al _transport standards. 
Přepravní nádric a jejich vybann{ vyhovuj( velikostí přepravované zásilce a byly bezprostředně před nakládkou 

desinfi~oviny. 

5. The consignment has not been prior to export treated with any disinfectant antiparasitic 
substance or any other substance which could influence the wholesomeness of fish meat. 
Zásilka nebyla před odesláním ošetřena iádným desinfekčním, antipara:.ilD!m nebo jiným prostředkem. který 

by ovlivňoval zdravolDI nezávadnosti ryb!ho masa. 

6. W atcr used in transport tanks originates from sources free of transmissible fish diseases. 
Voda v přepravních nádobách pochizf ze zdroje prostého nemocí přenosných na ryby. 

7. The certificate is valid 10 da.ys since the date of issue. 
Toto osvědčeni platí I O dní ode dne vystaven{. 

o 
Sta.mp 
Ru!tko 

• Delctc where not •ppliciule 
· .Ncl1oJit1 ac ii.~~t.e 

IMZ • 95/02 • RY.2 

Vyhotoveno v Dne 
Done at _ _ . - ---- --·------ · On-----·----

(Míst.o I Pbce) 

{Podpis úředního zvčrolékai'e) 
(Signaturc of lhc official veterinarian) 

(Datum I Datel 

Uméno tiskadmi písmeny. halifikacc a lilul) 

(Name in c:apital lettcrs, qualification and litic) 



Adresa aul:ora: 

MVDr. Josef Z a j i 6 e k , Okresní vel:erinární správa , 
Severní 9, 371 09 Če~kě Budějov ice 

beki:orovali: 

MVDr. Josef H o 1 e j š o v s k ý vedoucí odboru epizoo-
iologie, Si:ái:ní vei:erinární správa tR Praha 

MVDr. Milan Sehna 1 , vedoucí zahraničního oddělení. 

Si:ái:ní vei:erinárni správa ČR Praha 

V edici Metodik vydal Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU se sídler 'e \"odňanech • ~állad: 
200 ks • Tisk : Tiskárna Public • "· Kreuz , 389 OJ Vodňany • Předáno do tisku: listopad 1996 


