
1 
 

 
Společenstv í  nezávis lých s tátů  

MEZIVLÁDNÍ RADA PRO SPOLUPRÁCI VE VETERINÁRNÍ OBLASTI 

 
ROZHODNUTÍ 

ze dne 5. listopadu 2003, Kyjev 
O Jednotném předpisu o státním veterinárním dozoru nad mezinárodní a mezistátní 

přepravou zásilek zboží živočišného původu 
Mezivládní rada pro spolupráci ve veterinární oblasti 
rozhodla: 

1. aby byl schválen Jednotný předpis o státním veterinárním dozoru 
nad mezinárodní a mezistátní přepravou zásilek zboží živočišného původu 
(v příloze) dokončený veterinárním oddělením Ministerstva zemědělství Ruské 
federace s přihlédnutím k návrhům veterinárních služeb států Společenství. 

2. aby sekretariát Rady zaslal schválený Jednotný předpis členům Rady, aby se 
jím řídili v praxi při práci. 
 

Předseda Rady                            P.I. Verbickij 
 
 

SCHVÁLEN 
rozhodnutím Mezivládní rady  

pro spolupráci ve veterinární oblasti 
dne 5. listopadu 2003, Kyjev 

 
JEDNOTNÝ PŘEDPIS O STÁTNÍM VETERINÁRNÍM DOZORU 

NAD MEZINÁRODNÍ A MEZISTÁTNÍ PŘEPRAVOU ZÁSILEK ZBOŽÍ 
ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 

 
1. Oblast použití 

1.1. Jednotný předpis o státním veterinárním dozoru nad mezinárodní a mezistátní 
přepravou zásilek zboží živočišného původu (dále jako „Předpis“) byl vytvořen 
na základě článku 15 Dohody o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládami 
účastnických států SNS ze dne 12. března 1993 (dále jako „Dohoda“). 

1.2. Požadavky tohoto Předpisu jsou používány u zásilek tohoto zboží podléhajícího 
kontrole státního veterinárního dozoru:  

- zvířata (včetně ptáků, kožešinových zvířat, laboratorních zvířat, zvířat 
zoologických zahrad a domácích zvířat, mořských živočichů, včel, ryb a dalších 
vodních živočichů), genetický materiál (sperma, vajíčka, embrya zvířat, 
včelstva, oplodněné jikry, násadová vejce, buněčné kultury, produkty 
technologií genového inženýrství), plemenný materiál – gamety a zygoty 
(zárodečné buňky, embrya, kokony, vajíčka bource morušového, larvy); 

- produkty živočišného původu (kůže, vlna, kožešiny, prachové peří, obrysové 
peří, endokrinní a střevní suroviny, krev, kosti a další druhy surovin); 

- krmiva a přísady do krmiv pro zvířata; 
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- léčiva a farmaceutické přípravky k veterinárnímu používání, biologické 
materiály a sběratelské objekty živočišného původu. 

1.3. Tímto Předpisem je stanoven postup provádění kontroly kvality a zdravotní 
nezávadnosti ve veterinárním a hygienickém smyslu u zboží, které podléhá kontrole 
státního veterinárního dozoru, organizacemi státních veterinárních služeb 
účastnických států Společenství nezávislých států (SNS) (dále jako „státní veterinární 
služby SNS“). 

1.4. Tento Předpis jsou povinny dodržovat orgány výkonné moci účastnických států SNS, 
orgány výkonné moci správních území účastnických států SNS, orgány místní 
samosprávy, právnické osoby jakýchkoliv organizačních a právních forem (dále jako 
„organizace“), občané včetně jednotlivých podnikatelů, jejichž činnost je spojena 
s přepravou zásilek zboží živočišného původu, které podléhá kontrole státního 
veterinárního dozoru (dále jako „zboží podléhající kontrole“), všemi dopravními 
prostředky.  
 

2. Seznam normativních dokumentů 
2.1. Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi Vládami účastnických států SNS 

ze dne 12. března 1993 (dále jako „Dohoda“). 
2.2. Pokyny k postupu při vydávání veterinárních doprovodných dokumentů pro zásilky 

zboží podléhajícího kontrole státního veterinárního dozoru, schválené Mezivládní 
radou pro spolupráci účastnických států SNS ve veterinární oblasti dne 22. listopadu 
1998. 

2.3. Veterinární požadavky na dovoz zásilek zboží podléhajícího kontrole, schválené 
Mezivládní radou pro spolupráci účastnických států SNS ve veterinární oblasti dne 
4. dubna 2000 pod čísly 31-47. 

2.4. Postup při osvědčování léčiv určených k veterinárnímu a chovatelskému použití, které 
jsou dováženy do účastnických států SNS a z nich vyváženy, schválený Mezivládní 
radou pro spolupráci účastnických států SNS ve veterinární oblasti dne 17. dubna 
2002. 

2.5. Mezinárodní veterinární kodex. Vydání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (dále 
jako „Kodex OIE“). 

2.6. Úmluva o mezinárodním obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a rostlin (CITES), podepsaná dne 3. března 1973. 

2.7. Předpisy pro přepravu živých zvířat (Dokument IATA, každoroční vydání). 
2.8. Technický návod k bezpečné přepravě nebezpečného nákladu leteckou dopravou. 

(Dokument IKAO 9284-AN/905, kapitola 6 „Toxické a infekční látky“). 
2.9. Názvosloví zboží pro zahraniční hospodářskou činnost, schválené nařízením Vlády 

účastnického státu SNS (dále jako „TN VED SNS“). 
 

3. Termíny a definice  
V tomto Předpise jsou používány tyto termíny a definice:  
veterinární předpisy a normy (dále jako „veterinární předpisy“) – normativní 
dokumenty, jimiž jsou stanoveny veterinární, veterinární a hygienické a zoologické 
požadavky (včetně veterinárních a hygienických norem zdravotní nezávadnosti), 
jejichž nedodržování vede k hrozbě vzniku a šíření nákaz zvířat, včetně nákaz 
společných zvířatům a lidem, a otrav (úmrtí) z jídla; 
veterinární a hygienický závěr – dokument vydávaný organizací státní veterinární 
služby účastnického státu SNS, jímž je potvrzeno, že objekty státního veterinárního 
dozoru, a rovněž normy technologického projektování, stavební projekty, 
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rekonstrukce a technické přestavby objektů státního veterinárního dozoru odpovídají 
(neodpovídají) veterinárním předpisům; 
veterinární potvrzení – dokument stanoveného vzoru, který je vydáván 
organizacemi státní veterinární služby účastnického státu SNS pro všechny druhy 
zásilek zboží podléhajícího kontrole, jímž je potvrzeno, že uvedené zboží pochází 
z prostoru s příznivou nákazovou situací zvláště nebezpečných a karanténních nákaz 
zvířat, a suroviny a výrobky živočišného původu kromě toho byly podrobeny 
veterinárnímu a hygienickému vyšetření stanoveným postupem a splňují veterinární 
a hygienické požadavky; 
veterinární osvědčení – mezinárodní dokument stanoveného vzoru, který je 
vydáván státním veterinárním lékařem země původu zásilek zboží podléhajícího 
kontrole, v němž je potvrzena (zaručena) zdravotní nezávadnost zboží podléhajícího 
kontrole ve smyslu veterinárním a hygienickém a příznivá nákazová situace nákaz 
zvířat v souladu s veterinárními požadavky dovážející země. Veterinární osvědčení 
musí být dokument na jednom listu papíru (může být i oboustranné nebo na dvojlistu). 
Je zakázáno vydávat veterinární osvědčení na nespojených listech; 
veterinární požadavky – požadavky, které jsou vznášeny ústředními orgány státní 
veterinární služby dovážející země na zásilky zboží podléhající kontrole, které pochází 
ze zahraničí, jsou zaměřeny na ochranu státního území před zavlečením původců 
nákaz ze zahraničí a dovozem zásilek zboží podléhajícího kontrole, nebezpečných 
ve smyslu veterinárním a hygienickém, a jejichž plnění je povinné pro všechny 
právnické a fyzické osoby na území dovážející země;  
stanice pohraniční veterinární kontroly (dále jako „PVS“) – orgán státního 
veterinárního dozoru na státní hranici účastnického státu SNS, který provádí 
pohraniční veterinární kontrolu při mezinárodní i mezistátní přepravě a veterinární 
kontrolu při vnitrostátní přepravě zásilek zboží podléhajícího kontrole všemi druhy 
dopravních prostředků; 
stanice dopravní veterinární kontroly – orgán státního veterinárního dozoru, který 
provádí veterinární kontrolu při vnitrostátní přepravě zásilek zboží podléhajícího 
kontrole všemi druhy dopravních prostředků; 
dovážející země – země konečného určení; 
vyvážející země – země, z níž jsou zásilky zboží podléhající kontrole odesílány 
do  kterékoliv jiné země; 
tranzitní země – země, která je při dodávání zásilek zboží podléhajícího kontrole 
překračována nebo v ní probíhá dočasná zastávka v rámci PVS; 
povolení dovozu, vývozu, mezinárodního tranzitu, změny adres zásilek zboží 
podléhajícího kontrole – dokument, který je vydáván hlavním státním veterinárním 
inspektorem státu SNS nebo jeho zástupcem v rámci kompetence; 
nákazová situace – stav nákaz na daném území v konkrétně uvedené době, který je 
charakterizován přítomností nákaz zvířat, rozšířením těchto nákaz a úrovní 
nemocnosti, a rovněž organizací a úplností splnění veterinárních předpisů; 
epizoocie – stupeň intenzity epizootického procesu v kvalitativním vyjádření, který 
převyšuje úroveň sporadické nemocnosti charakteristické pro konkrétní území a dobu; 
protinákazová opatření – systém organizačních a zvláštních veterinárních opatření 
zaměřených na prognózu, zjišťování a likvidaci epizoocií; 
karanténa – soubor zvláštních, organizačních a hospodářských opatření zaměřených 
na lokalizaci a likvidaci ohnisek nákaz zvířat; 
léčiva k veterinárnímu použití (dále jako „léčiva“) – látky používané k prevenci, 
diagnostice a léčení nemocí zvířat, které byly získány z krve, krevní plazmy, a rovněž 
z orgánů nebo tkání lidí nebo zvířat, rostlin a minerálů metodou syntézy nebo 
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s použitím biologických technologií, a rovněž látky rostlinného, živočišného nebo 
syntetického původu, které jsou farmakologicky aktivní; 
krmiva a přísady do krmiv – produkty rostlinného, živočišného, minerálního 
a syntetického původu, které jsou používány ke krmení zvířat všech druhů nebo 
k výrobě krmiv; 
genetický materiál – sperma, vaječné buňky, embrya zvířat, včelstva, oplodněné 
jikry, násadová vejce, buněčné kultury, produkce technologií genového inženýrství; 
plemenářský materiál plemen zvířat – zvířata určená k reprodukci, jejich gamety 
a zygoty (zárodečné buňky, embrya, kokony, vajíčka bource morušového, larvy); 
zdravotní nezávadnost ve smyslu veterinárním a hygienickém – soulad 
produktů a surovin živočišného původu (dále jako „živočišné produkty“), krmiv 
a přísad do krmiv s veterinárními předpisy ve všech etapách jejich výroby, 
zpracovávání, skladování, přepravy a prodeje.  
 

4. Obecná ustanovení  
4.1. Přeprava zásilek zboží podléhajícího kontrole přes státní hranici účastnického státu 

SNS je povolena pouze v místech vstupu na železničních a automobilových 
zastávkách, v námořních a říčních přístavech, na letištích nebo jiných, zvlášť 
vybavených místech otevřených pro mezinárodní styky, v nichž je prováděna státní 
pohraniční veterinární kontrola. Na základnách válečného námořnictva, vojenských 
letištích a jiných místech vstupu vojenských dopravních prostředků ministerstva 
obrany účastnického státu SNS na státní hranici účastnického státu SNS jsou 
zřizována veterinární kontrolní místa. 

4.2. Postup provádění státního veterinárního dozoru v místech vstupu na státní hranici 
účastnického státu SNS (dále jako „místo vstupu na státní hranici“) je stanoven 
zákony a dalšími právními dokumenty účastnických států SNS. 

4.3. Pohraniční veterinární stanice (PVS) nacházející se na vnějších hranicích států SNS – 
účastníků Dohody, provádějí pohraniční veterinární dozor nad přepravou zásilek zboží 
pro všechny státy SNS – účastníky Dohody. 

4.4. Právnické a fyzické osoby dovážejí zásilky zboží podléhajícího kontrole do státu SNS 
na základě povolení hlavního státního veterinárního inspektora příslušného státu SNS. 
Do účastnických států SNS je povoleno dovážet zásilky zboží podléhajícího kontrole, 
které jsou uvedeny v seznamu bodu 1.2 tohoto Předpisu. Přeprava zásilek zboží 
podléhajícího kontrole při dovozu, vývozu a tranzitu, včetně vývozu z vyvážející 
země se uskutečňuje na základě písemných povolení hlavního státního veterinárního 
inspektora účastnického státu SNS. 
Zásilky zboží podléhajícího kontrole musejí být po celou dobu přepravy doprovázeny 
veterinárními osvědčeními, která vydaly státní veterinární služby vyvážejících zemí. 

4.5. Hlavní státní veterinární inspektor účastnického státu SNS může vytvořit v souladu 
s veterinárními a hygienickými požadavky SNS a parafovat s vedoucími státních 
veterinárních služeb vyvážejících zemí vzory veterinárních osvědčení při dovozu 
konkrétního druhu zboží do tohoto státu nebo při vývozu z něj. 
Pokud jsou k dispozici schválené parafované formuláře veterinárních osvědčení 
pro konkrétní druhy zboží podléhajícího kontrole, jejich vývoz a dovoz je povolen 
pouze v doprovodu uvedených dokumentů. Dovoz zásilek zboží podléhajícího 
kontrole ze států, s nimiž nejsou veterinární osvědčení dohodnuta, je prováděn 
v doprovodu veterinárních osvědčení, jejichž obsah zaručuje splnění veterinárních 
požadavků účastnických států SNS na konkrétní zásilku zboží v plném objemu. 

4.6. Zásilky zboží podléhajícího kontrole jsou přepravovány pouze v doprovodu 
veterinárních doprovodných dokumentů (veterinární osvědčení pro vývoz, veterinární 
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osvědčení pro dovoz), jimiž je charakterizován veterinární a hygienický stav zboží 
podléhajícího kontrole a místa jeho odeslání, a jsou vystavena na formulářích 
v souladu s Pokyny o doprovodných dokumentech. Státní veterinární služba 
dovážející země si může vyžádat vystavení veterinárního osvědčení na zvláštním 
formuláři. 
Převážené předměty sbírek zoologických, archeologických a paleontologických 
(vycpaniny zvířat, fosilie a další předměty sbírek) musejí být doprovázeny 
veterinárními doprovodnými dokumenty, jimiž je potvrzena příznivá nákazová situace 
nákaz uvedených v seznamu A OIE v místě. 

4.7. Mezinárodní přeprava zásilek zboží podléhajícího kontrole (s výjimkou živých zvířat) 
územím účastnických států SNS je prováděna bez zvláštního povolení. 
Službu konající veterinární lékař PVS (při dovozu na území a vývozu z území 
účastnického státu SNS) provádí kontrolu zásilky, kontroluje celistvost balení, shodu 
označení s údaji v přepravních dokumentech, a zda jde o originál veterinárního 
osvědčení vyvážející země. Pokud jsou podmínky, uvedené v originálu veterinárního 
osvědčení, při dovozu na území účastnického státu SNS splněny, je použito razítko 
„Tranzit povolen“ a v místě vývozu z území SNS (při dokončení tranzitu) razítko 
„Vývoz povolen“.  

4.8. Mezinárodní tranzit živých zvířat územím účastnického státu SNS je prováděn 
na základě písemného povolení hlavního státního veterinárního inspektora SNS 
na požádání ústředního veterinárního orgánu dovážející země s uvedením míst 
dovozu, vývozu, přepravní trasy, zastávek, překládání a míst krmení zvířat. 
Povinností dovozce zvířat je dohoda o možnosti a podmínkách provážení (přehánění) 
zvířat správními územími účastnického státu SNS s hlavními státními veterinárními 
inspektory těchto území. 
Při dovozu zvířat na území a vývozu z území účastnického státu SNS službu konající 
veterinární lékař PVS zvířata prohlédne, a pokud zvířata splňují veterinární 
požadavky, dá na originál veterinárního osvědčení razítko „Tranzit povolen“ a v místě 
jeho ukončení razítko „Vývoz povolen“. 

4.9. Pokud je nutné získat povolení k tranzitu třetími zeměmi (za hranicemi účastnických 
států SNS), žádá o ně majitel zásilky zboží podléhajícího kontrole. 

4.10. Při dovozu, vývozu a tranzitu ze státu SNS (do státu SNS) jsou povinným postupem  
  v předstihu vydávána povolení ústředních veterinárních orgánů příslušných států SNS 

– účastníků Dohody, na jejichž území je zásilka zboží podléhajícího kontrole 
dovážena (nebo z nich vyvážena) a jejichž územím je přepravována. S nimi je 
dohodnuta také přepravní trasa. 
Povolení tranzitu zásilek zboží podléhajícího kontrole při vývozu a dovozu lze získat, 
pouze pokud ústřední veterinární orgány vyvážející země (při vývozu) nebo 
dovážejícího státu (při dovozu) o ně požádají ústřední veterinární orgán příslušného 
státu SNS. 
Při vystavování povolení hlavního státního veterinárního inspektora státu SNS 
při dovozních a vývozních operacích se zásilkami zboží podléhajícího kontrole 
a mezinárodním tranzitu musejí být v žádostech k hlavnímu státnímu veterinárnímu 
inspektorovi nebo jeho zástupci uvedeny informace o zásilce zboží podléhajícího 
kontrole, uvedené v podbodech 7.2.1. a 6.1.1. tohoto Předpisu. K žádostem, při jejichž 
sepisování došlo k nedodržení požadavků uvedených v podbodech 7.2.1. a 6.1.1. 
tohoto Předpisu, není přihlíženo. 

4.11. Organizace, občané, včetně jednotlivých podnikatelů, kteří se zabývají přípravou, 
skladováním, zpracováváním, dovozem a vývozem zboží živočišného původu, 
chovem, plemenitbou, držením zvířat, včetně plemenářských podniků, karanténních 
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zařízení, zoologických stanic, zoologických zahrad, cirkusů, hipodromů a výstavišť 
zvířat musejí mít povolení k provozování vyjmenovaných druhů činnosti od hlavních 
státních veterinárních inspektorů příslušných správních území, na nichž se nacházejí, 
a jsou pod jejich úřední stálou kontrolou. 

4.12. Při mezinárodní přepravě jsou zásilky zboží podléhajícího kontrole doprovázeny 
originály veterinárních osvědčení vydaných zástupcem státní veterinární služby země 
původu (při dovozu) nebo veterinárním lékařem PVS účastnického státu SNS 
(při vývozu). 

4.13. Při vývozu zásilek zboží podléhajícího kontrole je tranzit územím jiných účastnických 
států SNS prováděn pouze v doprovodu veterinárního osvědčení státu SNS, který je 
vývozcem, vystaveného v souladu s požadavky státní veterinární služby dovážející 
země.  
Při dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole je tranzit prováděn na základě 
veterinárního osvědčení země původu, v souladu s bodem 7.1 tohoto Předpisu. 
Po ukončení prohlídky dá službu konající veterinární lékař PVS na přepravní 
dokumenty razítko „Tranzit povolen“, které potvrdí osobním očíslovaným razítkem 
a originálním podpisem, který učiní srozumitelným svým razítkem se jménem, 
na němž je uvedeno jeho příjmení a iniciály. 

4.14. Osvědčení pro přepravu virových a bakteriálních kultur, genetických struktur, 
a rovněž toxinů dvojího použití (dále jako „biologické materiály“) je vystavováno 
v souladu s požadavky mezinárodních dohod a předpisů. 
Vývoz biologických materiálů ze států SNS, účastníků Dohody, do jiných států je 
uskutečňován na základě povolení služby valutové a vývozní kontroly příslušného 
státu SNS, účastníka Dohody, písemného povolení ústředního orgánu státní 
veterinární služby vyvážející země a dohody s ústředním orgánem pro kontrolu 
narkotik státní veterinární služby vyvážející země, a rovněž pod podmínkou splnění 
veterinárních a hygienických požadavků státní veterinární služby dovážející země 
(pokud je to nutné). 
Při dovozu biologických materiálů do státu SNS, účastníka Dohody, z jiných států je 
vyžadováno písemné povolení ústředního orgánu státní veterinární služby státu SBNS, 
účastníka Dohody, a dohody s dohody s ústředním orgánem pro kontrolu narkotik 
státní veterinární služby dovážející země. 
Při vývozu zásilek zboží podléhajícího kontrole je tranzit územím jiných účastnických 
států SNS prováděn pouze v doprovodu veterinárního osvědčení státu SNS, který je 
vývozcem, vystaveného v souladu s požadavky státní veterinární služby dovážející 
země.  

4.15. Dovoz zvířat, jimž hrozí vyhynutí, a rovněž jejich částí nebo derivátů, včetně 
loveckých trofejí, je povolen na základě svolení (ochranné známky) správního orgánu 
vyvážející země v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodování s ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). 
Vývoz výše uvedených zásilek z účastnických států SNS je povolen pouze na povolení 
správního orgánu CITES v účastnickém státu SNS. 

4.16. Vývoz loveckých trofejí je povolen pod podmínkou příznivé nákazové situace 
karanténních nákaz zvířat v honitbách, která je potvrzena příslušnými veterinárními 
osvědčeními, povolení k odstřelu a splnění veterinárních požadavků dovážející země. 
Pro vývoz loveckých trofejí vystavuje veterinární lékař příslušného okresu veterinární 
potvrzení, které potvrzuje hlavní státní veterinární inspektor toho okresu. V místě 
vstupu na státní hranici při výjezdu z účastnického státu SNS vystaví službu konající 
lékař PVS pro zásilku zboží podléhajícího kontrole veterinární osvědčení. 
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Pokud lovecké trofeje vyvážejí skupiny tří a více lovců v rámci zahraniční lovecké 
turistiky, je povoleno vystavit jedno veterinární osvědčení pro celou šarži. Přitom je 
k veterinárnímu osvědčení přiložen popis potvrzený podpisem a razítkem 
veterinárního lékaře, který vystavil veterinární osvědčení, s uvedením množství 
a konkrétních druhů loveckých trofejí, které náleží každému z lovců. V místě vstupu 
na státní hranici u výjezdu z účastnického státu SMS vystaví službu konající 
veterinární lékař PVS každému lovci individuální osvědčení na lovecké trofeje. 

4.17. Dovoz loveckých trofejí nepodrobených průmyslovému zpracování do účastnických 
států SNS je uskutečňován na základě povolení hlavního státního veterinárního 
inspektora státu SNS v souladu s veterinárními požadavky na suroviny živočišného 
původu a za doprovodu veterinárního osvědčení státu původu. 

4.18. Stanovení podmínek nakládání se zásilkami zboží podléhajícího kontrole (skladování, 
zpracování, odesílání na jinou adresu, používání ke krmení zvířat, vracení, kafilerní 
zpracovávání, zničení) dovezených do účastnických států SNS a odběru vzorků 
spadají do kompetence orgánů státního veterinárního dozoru. 

4.19. Všechny náklady na vystavování veškerých druhů veterinárních dokumentů, plnění 
veterinárních požadavků, včetně provádění veterinárních zpracovávání a vyšetření, 
a rovněž jiných druhů prací a služeb spojených s prováděním veterinární kontroly 
při mezinárodní a mezistátní přepravě, nese majitel zásilky zboží podléhajícího 
kontrole. 

4.20. Osoby, které se provinily proti veterinárním předpisům při mezinárodní, mezistátní 
a vnitrostátní přepravě zásilek zboží podléhajícího kontrole, nesou odpovědnost 
v souladu s mezinárodními smlouvami a legislativou účastnického státu SNS.  

 
5. Přeprava zásilek zboží podléhajícího kontrole mezi účastnickými státy SNS 

5.1.  Veterinární kontrolu při přepravě zásilek zboží podléhajícího kontrole na správním 
území účastnického státu SNS provádí hlavní státní veterinární inspektor příslušného 
správního území účastnického státu SNS. Přeprava zboží podléhajícího kontrole 
mezi okresy (městy) je prováděna hlavními státními veterinárními inspektory okresů 
(měst). 

5.2. Přeprava zásilek zboží podléhajícího kontrole na území účastnického státu SNS je 
prováděna po dohodě s hlavními státními veterinárními inspektory příslušných 
správních území účastnického státu SNS, na jejichž území je naplánován jejich dovoz 
pro všechny druhy použití. 

5.3. Vystavování veterinárních osvědčení a veterinárních potvrzení je prováděno v souladu 
s Pokyny o doprovodných dokumentech. 

5.4. Nakládání zásilek zboží podléhajícího kontrole na území účastnického státu SNS je 
povoleno pouze po provedení veterinární a hygienické kontroly veterinárními lékaři 
PVS nebo stanice dopravní veterinární kontroly. 

 Službu konající veterinární lékař PVS nebo stanice dopravní veterinární kontroly 
provádí kontrolu zásilky zboží podléhajícího kontrole, dopravního prostředku, 
kontroluje doprovodné doklady, a pokud splňují dané požadavky, dává 
do veterinárního osvědčení a přepravních dokumentů razítko „Vývoz povolen“, které 
potvrzuje osobním očíslovaným razítkem a originálním podpisem, který učiní 
srozumitelným razítkem se jménem, na němž je uvedeno jeho příjmení a iniciály. 

5.5. Při přepravě zásilek zboží podléhajícího kontrole mezi státy SNS, účastníky Dohody, 
z oblastí, krajů a dalších správních území s příznivou nákazovou situací nákaz je 
každá šarže zásilky zboží podléhajícího kontrole doprovázena veterinárním 
osvědčením vystaveným orgánem státní veterinární služby v ruském jazyce, 
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potvrzeným razítkem oblastního, krajského (nebo republikového tam, kde není 
rozdělení na oblasti) orgánu státního veterinárního dozoru. 

 Přitom není požadováno zvláštní veterinární povolení tranzitu územími států SNS, 
účastníků Dohody a není vyžadováno ani pro přepravu zásilek zboží podléhajícího 
kontrole vyrobených ve státech SNS, účastnících Dohody. 

 5.6. Pokud na se území jednoho ze států SNS, účastníků Dohody, vyskytnou zvláště 
nebezpečné nákazy uvedené v seznamu A OIE, hromadná onemocnění neznámé 
etiologie a dříve nezaznamenaná onemocnění, o zavedení úplného zákazu, omezení 
a obnovení přepravy rozhoduje hlavní státní veterinární inspektor účastnického státu 
SNS. 

5.7. Léčiva musejí být při přepravě mezi účastnickými státy SNS doprovázena osvědčením 
o kvalitě, které vydává výrobní podnik. Veterinární osvědčení k tomu účelu nejsou 
vyžadována.  

 
6. Postup při osvědčování vyvážených zásilek zboží podléhajícího kontrole  

6.1.  O vystavení povolení vývozu zásilek zboží podléhajícího kontrole z účastnických 
států SNS do zahraničí musí majitel zásilky nejméně 30 dnů předem písemně požádat 
hlavního státního veterinárního inspektora správního území účastnického státu SNS 
pro místo, v němž se zásilka nachází (bude osvědčena). 

 K žádosti je nezbytné přiložit veterinární požadavky dovážející země (v originále 
a s úředním překladem do ruského jazyka). Veterinární požadavky dovážející země 
jsou předány rovněž službu konajícímu veterinárnímu lékaři PVS, který provádí 
kontrolu zásilky a vystavuje doprovodné dokumenty při jejím odesílání, při úplném 
celním osvědčování zásilky zboží podléhajícího kontrole. 

6.1.1.  Při vývozu zásilek zboží podléhajícího kontrole jsou v žádosti vývozce uvedeny tyto 
údaje: 

 název, právnická adresa a IČO vývozce; 
 název zásilky podléhající kontrole a její kód (4 první znaky) v souladu s TN VED 

SNS;  
   množství zásilky podléhající kontrole, a rovněž její měrné jednotky; 
   určení produktů (výrobků); 
 při vývozu plemenného materiálu – kopie potvrzení ministerstva zemědělství 

účastnického státu SNS, v souladu s národní legislativou); 
  veterinární a hygienické hodnocení výroby; 
   oficiální veterinární požadavky státní veterinární služby dovážející země nebo kopie 
  veterinárních požadavků státní veterinární služby dovážející země předložená 

a ověřená dovozcem; 
při vývozu léčiv – obchodní název přípravku (obchodní značka), forma přípravku, 
balení po množstvích, potvrzení o registraci každého z dovezených léčiv 
u Veterinárního oddělení účastnického státu SNS (číslo a datum) nebo technické 
podmínky (GOST), potvrzení o nepřítomnosti narkotik, psychotropních látek a jejich 
prekurzorů, které podléhají kontrole (v případě požadavku účastnického státu SNS), 
mezi dováženými léčivy; 
dopravní prostředek, místa vstupu na státní hranici účastnického státu SNS. 

6.2.  Hlavní státní veterinární inspektor správního území účastnického státu SNS zkoumá 
principiální možnost vývozu předkládané zásilky podléhající kontrole se zřetelem 
k možnosti splnění požadavků státní veterinární služby dovážející země, 
charakteristice zásilky, existující nákazové situaci správního území a proveditelnost 
laboratorních vyšetření. Pokud veterinární požadavky státní veterinární služby 
dovážející země nelze splnit, hlavní státní veterinární inspektor správního území 
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účastnického státu SNS ihned písemně poskytne majiteli zásilky oficiální 
zdůvodněnou odpověď o zákazu vývozu. 

 Pokud je to nutné pro rozhodnutí o uvedených otázkách (získání doplňkových 
informací o nákaze, provedení vyšetření ve spádových výzkumných ústavech 
a laboratořích a další nezbytné činnosti), je dotázán ústřední veterinární orgán 
účastnického státu SNS. 

6.3. Pokud je otázka, uvedená v bodě 6.2. tohoto předpisu zodpovězena kladně, hlavní 
státní veterinární inspektor správního území vydá hlavnímu státnímu veterinárnímu 
inspektorovi příslušného okresu pokyn k provedení potřebných prací, včetně 
laboratorních vyšetření a vystavení veterinárních dokumentů. Tyto práce provádějí 
veterinární lékaři hospodářství, podniků, organizace nacházející se pod kontrolou 
a za bezprostřední účasti místních orgánů a organizací státní veterinární služby, které 
odpovídají za věrohodnost výsledků. 

 Nezbytná veterinární laboratorní vyšetření jsou prováděna pouze ve státních 
veterinárních laboratořích, které jsou akreditovány stanoveným postupem. Zvláště 
složitá vyšetření mohou být prováděna ve spádových výzkumných ústavech 
a laboratořích. 

6.4. Hlavní státní veterinární inspektor správního území zasílá hlavnímu státnímu 
inspektorovi státu SNS žádost o vystavení povolení k vývozu nejméně 15 dnů 
před vývozem zásilky zboží podléhajícího kontrole a pouze pod podmínkou úplného 
splnění veterinárních požadavků státní veterinární služby vyvážející země. 

6.5.  Při vývozu hotových výrobků živočišného původu (masové konzervy, rostlinné maso, 
mléčné výrobky a ryby, sýry, máslo, margaríny s obsahem živočišných tuků, 
přepuštěné tuky, sušené mléko, sušená vejce, dětská výživa, salámové a rybí výrobky, 
hotové masné výrobky podrobené tepelné úpravě, hotové mléčné výrobky, mořské 
produkty, směsné výrobky mající ve svém složení produkty živočišného původu, 
prezervy), bujónové kostky a sušené polévky k rychlé přípravě, a rovněž bezvodé 
polévky, sušené dětské kaše, sušené dětské výživy, hotové výrobky ze surovin 
živočišného původu upravené továrním způsobem (vyčiněné nebo vydělané kožešiny, 
usně z kůží všech druhů zvířat bez vlasového pokryvu, vyčiněné, chromový polotovar, 
semiš, zpracované obrysové a prachové peří, výrobky ze střev (kromě katgutu 
z přírodního hedvábí), obaly salámových výrobků z částí slepých a tlustých střev, 
měchýře, šlachy, přísady živočišného původu k používání v potravinářském průmyslu 
(albumin, peptony, enzymy) vyrobených v souladu s požadavky norem v podnicích 
účastnického státu SNS a při splnění veterinárních požadavků dovážejících zemí není 
povolení hlavního státního veterinárního inspektora státu SNS vyžadováno. 

  Při vývozu produktů k dětské výživě a přepuštěných tuků jsou veterinární osvědčení 
vystavována pouze na požádání státních veterinárních služeb dovážejících zemí.  

  Při vývozu malých domácích zvířat patřících občanům (ne více než 2 kusů) 
z účastnického státu SNS není povolení hlavního státního veterinárního inspektora 
státu SNS vyžadováno. 
 Při odesílání zásilky zboží podléhajícího kontrole vystavuje hlavní státní veterinární 
inspektor okresu veterinární osvědčení příslušné formy; toto osvědčení musí být 
obsahovat úplné informace o splnění veterinárních požadavků veterinárních 
požadavků dovážející země a je uvedeno číslo povolení hlavního státního 
veterinárního inspektora státu SNS pro vývoz zásilky zboží podléhajícího kontrole. 

6.6. Zásilky zboží podléhajícího kontrole jsou vyváženy z území účastnického státu SNS 
pouze na základě veterinárního osvědčení, které je vystaveno službu konajícím 
veterinárním lékařem PVS tohoto státu SNS místo veterinárního potvrzení 
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pod podmínkou, že zásilka podléhá úplnému veterinárnímu dozoru nad zásilkou a je 
úplně celně odbavena.  
Po ukončení kontroly dává službu konající veterinární lékař PVS na přepravní 
dokumenty, a v případě tranzitu na veterinární osvědčení, razítko „Vývoz povolen“, 
které potvrzuje osobním očíslovaným razítkem a originálním podpisem, který učiní 
srozumitelným razítkem se jménem, na němž je uvedeno jeho příjmení a iniciály. 

(V ruském originálu chybí bod 6.7. – pozn. překl.) 
6.8. Při vývozu léčiv z účastnických států SNS je požadováno: povolení hlavního státního 

veterinárního inspektora státu SNS, povolení k činnosti distribuce léčiv, dokumenty 
potvrzující právo vlastnictví léčiv, potvrzení o nepřítomnosti narkotik, psychotropních 
látek a jejich prekurzorů, podléhajících kontrole v účastnickém státě SNS, 
mezi vyváženými léčivy, a rovněž splnění veterinárních a hygienických požadavků 
státní veterinární služby dovážející země (v případě potřeby). 
Při osvědčování vývozu léčiv z účastnického státu SNS jsou veterinární osvědčení 
vydávána pouze na požádání státní veterinární služby dovážející země podle vzoru 
dovážející země. 

 
7. Postup osvědčování dovážených zásilek zboží podléhajících kontrole  

7.1.  Při dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole jsou účastnickými státy SNS 
uplatňovány jednotné veterinární a hygienické požadavky schválené rozhodnutím 
Mezivládní rady pro veterinární spolupráci účastnických států SNS ze 4. dubna 2000. 

 Při přípravě příslušné smlouvy je kupující povinen získat vzor příslušného 
veterinárního osvědčení nebo veterinárních požadavků na konkrétní druh zásilky 
zboží podléhající kontrole u hlavního státního veterinárního inspektora správního 
území účastnického státu SNS nebo úřadu státního veterinárního dozoru nad státní 
hranicí a přepravou (dále jako úřady státního veterinárního dozoru“) a informovat 
o nich vývozce zásilky. 

7.2. K získání povolení hlavního státního veterinárního inspektora státu SNS k dovozu 
zásilek zboží podléhajícího kontrole do tohoto státu právnická nebo fyzická osoba, 
která předpokládá uskutečnění dovozu produktů živočišného původu (masa a masných 
výrobků, mléka a mléčných výrobků, ryb, vajec, včelařských produktů) a surovin 
živočišného původu (kůží, vlny, kožešin, prachového a obrysového peří, endokrinních 
a střevních surovin, krve, kostí a dalších druhů surovin) (dále jako „dovozce“) 
do tohoto státu, nejpozději 45 dnů, ale v případě dovozu živých zvířat nejméně 60 dnů 
před předpokládaným dovozem podá příslušnému orgánu státní veterinární správy 
území, na které je naplánován dovoz zásilek zboží podléhajícího kontrole, žádost 
o vydání tohoto povolení (dále jako „žádost dovozce“).  

7.2.1.  Při vývozu zásilek zboží podléhajícího kontrole jsou v žádosti vývozce uvedeny tyto 
údaje: 

- název, právnická adresa a IČO vývozce; 
- název zásilky zboží podléhajícího kontrole a jeho kód (4 první znaky) v souladu 

s TN VED SNG; 
- množství zboží podléhajícího kontrole a také jeho měrné jednotky; 
- vyvážející země a místo původu zboží podléhajícího kontrole; 
- předpokládaný termín dovozu zásilky zboží podléhajícího kontrole; 
- dopravní prostředky, jejichž použití pro přepravu zásilky zboží podléhajícího 

kontrole je předpokládáno; 
- místa vstupu na státní hranici státu SNS, u nichž se předpokládá použití pro dovoz 

zásilky zboží podléhajícího kontrole na jeho území a tranzitní kontroly; 
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- cíl dovozu (prodej bez zpracování, zpracování s uvedením konečného produktu 
zpracování); 

- místo určení na území státu SNS s uvedením podniků pro skladování (zpracovávání) 
zboží podléhajícího kontrole; 

- přijímající firma, oblast, město; 
- IČO příjemce zásilky; 
- při dovozu živých zvířat – dokumenty o kontrolách chovů, zoologických zahrad 

a dalších míst, v nichž byla provedena karanténa, a veterinární a hygienický závěr; 
- při dovozu plemenného materiálu – kopie výpisu ministerstva zemědělství 

účastnického státu SNS ze státního registru selekčních výsledků, jejichž používání je 
povoleno, pro dovážená semena odrůd rostlin, plemenného materiálu plemen zvířat 
(pokud je to účastnických státem SNS vyžadováno v souladu s národní legislativou); 

- při dovozu léčiv – obchodní název přípravku (obchodní značka), podoba přípravku, 
balení, potvrzení o registraci každého z dovážených léčiv ve Veterinárním oddělení 
účastnického státu SNS (číslo a datum), potvrzení o nepřítomnosti narkotik, 
psychotropních látek a jejich prekurzorů, které podléhají kontrole (v případě 
požadavku účastnického státu SNS), mezi dováženými léčivy; 

 7.2.2. Žádost dovozce má tyto přílohy:  
         - kopie evidenční karty účastníka zahraniční hospodářské činnosti; 
         - kopie smlouvy o skladování (zpracování) zboží poléhajícího kontrole, pokud se 

předpokládá, že se skladování (zpracování) neuskuteční v podnicích dovozce; 
 - potvrzení dovozce se zárukami dodržení požadavků veterinární legislativy včetně 

záruky kafilerního zpracování zásilky zboží podléhajícího kontrole, pokud nebude 
splňovat veterinární požadavky (odpovídat veterinárním předpisům). 

7.3.  Hlavní státní veterinární inspektor správního území, na které má být zásilka zboží 
podléhajícího kontrole dovezena, během 15 dnů posoudí žádost dovozce a k ní 
přiložené materiály a zašle ministerstvu zemědělství státu SNS žádost, aby bylo 
dovozci vydáno povolení dovézt do tohoto státu zboží podléhající kontrole, 
s přiloženými materiály, nebo v případech uvedených v bodě 7.3.6. tohoto Předpisu 
zašle dovozci zdůvodněné odmítnutí vydání tohoto povolení.  

7.3.1. Žádost hlavního státního veterinárního inspektora správního území, na které má být 
zásilka zboží podléhajícího kontrole dovezena, v žádosti o vydání povolení dovozu 
zboží podléhajícího kontrole do státu SNS dovozci uvádí:  

         - název, právnickou adresu a IČO dovozce; 
 - název zásilky zboží podléhajícího kontrole a jeho kód (4 první znaky) v souladu 

s TN VED SNG; 
 - množství zboží podléhajícího kontrole a také jeho měrné jednotky; 
 - vyvážející země a místo původu zboží podléhajícího kontrole; 
 - předpokládaný termín dovozu zásilky zboží podléhajícího kontrole; 
 - dopravní prostředky, jejichž použití pro přepravu zásilky zboží podléhajícího 

kontrole je předpokládáno; 
 - místa vstupu na státní hranici státu SNS, o nichž se předpokládá použití pro dovoz 

zásilky zboží podléhajícího kontrole na jeho území a tranzitní kontroly; 
 - cíl dovozu (prodej bez zpracování, zpracování s uvedením konečného produktu 

zpracování); 
 - místo určení na území státu SNS s uvedením podniků pro skladování (zpracovávání) 

zboží podléhajícího kontrole. 
7.3.2. Žádost má tyto přílohy:  
         - žádost dovozce s přiloženými materiály; 
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         - dokumenty o veterinárním a hygienickém hodnocení výroby podniků pro skladování 
(zpracovávání) zboží podléhajícího kontrole, které jsou uvedeny v žádosti dovozce; 

 - potvrzení dovozce se zárukami dodržení požadavků veterinární legislativy včetně 
záruky kafilerního zpracování zásilky zboží podléhajícího kontrole, pokud nebude 
splňovat veterinární požadavky (odpovídat veterinárním předpisům); 

-  informaci hlavního státního veterinárního inspektora jiného správního území 
o možnosti kafilerního zpracování zásilky zboží podléhajícího kontrole stanoveným 
postupem, pokud nebude splňovat veterinární požadavky (odpovídat veterinárním 
předpisům), pokud na území, kterým má být uskutečněn dovoz zásilky zboží 
podléhajícího kontrole chybí podmínky pro jeho kafilerní zpracování. 

7.3.3. Žádost podepisuje hlavní státní veterinární inspektor správního území, na které má 
být uskutečněn dovoz zásilky zboží podléhajícího kontrole nebo osoba, která ho 
zastupuje. 

7.3.4. Hlavní státní veterinární inspektor státu SNS během 30 dnů posoudí žádost 
s přiloženými materiály. Podle výsledků posouzení hlavní státní veterinární inspektor 
státu SNS rozhodne o výdeji povolení k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole 
nebo o odmítnutí jeho vydání v případech uvedených v bodě 7.3.6. tohoto Předpisu. 

7.3.5. Pokud dovozce žádá o vydání povolení k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole 
do státu SNS poprvé, objem zásilek zboží podléhajícího kontrole, jejichž dovoz je 
ohlášen, převyšuje 10 000 t, dovozce před dovozem do státu SNS neplnil požadavky 
veterinární legislativy, hlavní státní veterinární inspektor státu SNS je oprávněn 
obrátit se stanoveným postupem k orgánům výkonné moci provádějícím státní 
kontrolu v oblasti zahraniční hospodářské činnosti (právnické a poštovní adresy, 
finanční rekvizity, telefony, faxy, telexy, potvrzení o zřizovatelích). Přitom se lhůta 
na posouzení výše uvedené žádosti může prodloužit na 40 dnů. 

7.3.6.  Výdej povolení k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole do státu SNS může 
být odmítnut v těchto případech: 
-  zhoršení nákazové situace zvláště nebezpečných nákaz zvířat ve vyvážející zemi 

v souladu se seznamem karanténních a zvláště nebezpečných nákaz zvířat, 
stanoveným ústředními veterinárními orgány ministerstva zemědělství SNS; 

- zjištění přítomnosti chemických nebo biologických látek, které jsou zakázány 
stanoveným postupem, ve vyvážející zemi zásilek zboží podléhajícího kontrole; 

- poskytnutí nedůvěryhodných údajů dovozcem; 
-  podniky pro skladování (zpracovávání) zásilek zboží podléhajícího kontrole, 

o nichž informoval dovozce v žádosti, nesplňují stanovené veterinární předpisy; 
- v žádosti dovozce nebo v nepostradatelných přílohách k žádosti dovozce nejsou 

uvedeny nezbytné údaje; 
-   oznámený objem zásilky zboží podléhajícího kontrole neodpovídá výrobní 

kapacitě oznámených podniků; 
-  v jedněch a týchž podnicích mají být rozmístěny stejnorodé zásilky zboží 

podléhajícího kontrole ke zpracování a k prodeji bez zpracování. 
Hlavní státní veterinární inspektor státu SNS může také rozhodnout o odmítnutí 
výdeje povolení k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole, pokud žádost 
nesplňuje požadavky uvedené v bodech 7.3.1. a 7.3.3. tohoto Předpisu, případně 
chybí nezbytné přílohy žádosti. 

7.3.7.  Rozhodnutí hlavního státního veterinárního inspektora státu SNS o výdeji povolení 
k dovozu zásilek podléhajících kontrole nebo o odmítnutí jeho výdeje je vystaveno 
v podobě telefonogramu podepsaného hlavním státním veterinárním inspektorem 
státu SNS nebo osobou, která ho zastupuje, a zaslaného na adresu úřadu státního 
veterinárního dozoru a příslušnému orgánu správy státní veterinární služby 
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správního území, na které je naplánován dovoz zásilek zboží podléhajícího kontrole. 
Do 2 pracovních dnů musí být dodáno cestou přes úřad státního veterinárního 
dozoru do míst vstupu na státní hranici a hlavnímu státnímu veterinárnímu 
inspektorovi správního území, na které je naplánován dovoz zásilek zboží 
podléhajícího kontrole. 

7.3.8.  Vydané povolení k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole do státu SNS může 
být v době své platnosti zrušeno v případech uvedených v bodě 7.3.6. tohoto 
Předpisu. 

7.3.9.  Dovozce, který získal povolení k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole 
do státu SNS, je povinen: 
-  plnit při dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole do státu SNS požadavky 

veterinární legislativy; 
- dodat vývozci zásilek zboží podléhajícího kontrole veterinární požadavky 

na dovoz konkrétních druhů zásilek zboží podléhajícího kontrole do státu SNS 
a vzor veterinárního osvědčení; 

- plnit nařízení úředních osob státní veterinární služby státu SNS týkající se dovozu 
(kafilerního zpracování) zásilek zboží podléhajícího kontrole; 

- informovat příslušný orgán veterinární správy správního územní, na které má být 
dovezena zásilka zboží podléhajícího kontrole, o záměru skladovat (zpracovávat) 
zásilky zboží podléhajícího kontrole v podnicích neuvedených v povolení 
k dovozu zásilek zboží podléhajícího kontrole do státu SNS; 

- skladovat (zpracovávat) zásilky zboží podléhajícího kontrole pouze v podnicích, 
jejichž provoz byl veterinárně a hygienicky atestován; 

- používat dovezené zásilky zboží podléhajícího kontrole za podmínek uvedených 
v povolení k dovozu. 

7.3.10.  Pokud jsou do účastnického státu SNS dovážena živá zvířata, je požadavek zasílán 
nejméně 2 měsíce předem (se zřetelem k nezbytnému času na prohlídku dovážejícího 
hospodářství a vyřízení výjezdu státního veterinárního lékaře státu SNS 
do vyvážejícího státu za účelem provedení karantény dovážených zvířat). 

7.3.11.  Při plánování dovozu masa a masných výrobků z konkrétního státu pod podmínkou 
prohlédnutí produktu státním veterinárním lékařem zastupujícím stát SNS na místě, je 
žádost kvůli rozhodnutí o jeho služební cestě zasílána nejméně 1,5 měsíce předem. 

7.4.  Při dovozu hotových výrobků živočišného původu (konzervy masné, masné se 
zeleninou, mléčné a rybí, sýry, máslo, margaríny s obsahem živočišných tuků, 
přepuštěné tuky, sušené mléko, sušená vejce, dětská výživa, salámové a rybí výrobky, 
hotové masné výrobky podrobené ošetření teplem, hotové mléčné výrobky, produkty 
rybolovu, kombinované výrobky obsahující ve svém složení produkty živočišného 
původu, prezervy), bujónové kostky a instantní polévky k rychlé přípravě, a rovněž 
sušené polévky, sušené dětské kaše, sušená dětská výživa, hotové výrobky ze surovin 
živočišného původu zpracované průmyslově (vydělané nebo vyčiněné kožky, usně 
z kůží všech druhů zvířat bez srsti, chromový polotovar, semiš, zpracované obrysové 
a prachové peří, výrobky ze střev (kromě katgutu z přírodního hedvábí), obaly 
ze slepého a tlustého střeva (siňugy), měchýřů nebo šlach, přísady živočišného 
původu pro používání v potravinářském průmyslu (albumin, peptony, enzymy) 
z hospodářství s příznivou nákazovou situací nákaz zvířat, v neporušeném obalu, 
vyrobených v souladu s požadavky standardů a norem v podnicích vyvážejících zemí 
a s požadavky účastnického státu SNS, není povolení hlavního státního veterinárního 
inspektora SNS vyžadováno. 

 Při dovozu drobných domácích zvířat patřících občanům (ne více než 2 kusy) není 
povolení hlavního státního veterinárního inspektora SNS vyžadováno. 
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7.5. Při dovozu jsou zásilky zboží podléhajícího kontrole prohlíženy službu konajícími 
veterinárními lékaři PVS s povolením hlavního státního veterinárního inspektora  státu 
SNS. Vystavení veterinárního potvrzení místo veterinárního potvrzení je prováděno 
pouze pod podmínkou úplné veterinární kontroly zásilky a jejího celního odbavení. 
Ve veterinárním potvrzení vydaném veterinárním lékařem PVS musí být uvedeno 
číslo povolení hlavního státního veterinárního inspektora státu SNS k dovozu zásilky 
zboží podléhajícího kontrole a zapsán naplánovaný postup jejího prodeje v příslušném 
státu SNS nebo zvláštní předpis o podmínkách jejího využití. 
Po ukončení kontroly dá službu konající lékař VPS na přepravní dokumenty razítko 
„Vývoz povolen“, které potvrzuje osobním očíslovaným razítkem a originálním 
podpisem, který učiní srozumitelným razítkem se jménem, na němž je uvedeno jeho 
příjmení a iniciály. 
Při kontrole tranzitu dá službu konající lékař VPS na veterinární osvědčení razítka 
„Tranzit povolen“ a „Předložit pohraničnímu veterinárního dozoru podle místa 
určení“. 

7.6. Při dovozu léčiv do účastnického státu SNS je vyžadováno: povolení hlavního státního 
veterinárního inspektora státu SNS, povolení k činnosti pro distribuci léčiv, potvrzení 
o nepřítomnosti narkotik, psychotropních látek a jejich prekurzorů, které podléhají 
kontrole v účastnickém státu SNS, mezi dováženými léčivy; potvrzení o kvalitě 
výrobního podniku, potvrzení o příslušnosti k vyvážející zemi, registrační potvrzení 
vydané ústředním veterinárním orgánem příslušného účastnického státu SNS 
a potvrzení o kvalitě vydané osvědčujícím orgánem. Veterinární potvrzení nebo 
veterinární osvědčení nebo jejich vystavení není vyžadováno. 
Při dovozu léčiv z jiných států do účastnického státu SNS, v případech tranzitu 
územím účastnického státu SNS je vyžadováno také povolení k tranzitu od hlavního 
státního veterinárního inspektora příslušného státu SNS a povolení ústředního orgánu 
státní veterinární služby příslušného státu SNS. 

    7.7.  Postup změny adresy dovážených zásilek zboží podléhajícího kontrole, které byly 
dovezeny na území účastnického státu SNS k průmyslovému zpracování, je stanoven 
hlavním státním veterinárním inspektorem státu SNS. 

 Ve výnosu o změně adresy zásilek zboží podléhajícího kontrole jsou uváděny tyto 
údaje: 

- určení výrobků; 
- příjemce (firma, oblast, město), jemuž je zásilka se změněnou adresou posílána; 
- název výrobků a jejich kód (4 první znaky) v souladu s TN VED účastnických 

států SNS; 
- veterinární a hygienická atestace výroby; 
- IČO příjemce zásilky; 
- majitel výrobků (firma, oblast), který dovezl zásilku do účastnického státu SNS; 
- čísla povolení hlavního státního veterinárního inspektora SNS k dovozu;  
- vyvážející země, množství a měrné jednotky výrobků; 
- místo skladování a zpracovávání na území účastnického státu SNS. 

Tyto zásilky zboží podléhajícího kontrole musejí být doprovázeny veterinárním 
osvědčením, které vydávají hlavní státní veterinární inspektoři okresů (měst), v nichž 
jsou zásilky zboží podléhajícího kontrole dočasně skladovány, a v tomto veterinárním 
osvědčení musí být uvedeno číslo povolení hlavního státního veterinárního inspektora 
státu SNS na dovoz do zahraničí a číslo povolení ke změně adresy. 

7.8.  Překládání zásilek zboží podléhajícího kontrole, které jsou určeny do účastnického 
státu SNS nebo k tranzitu účastnickým státem SNS v námořních přístavech 
zahraničních států (třetích zemí) na jiné dopravní prostředky je povoleno pouze 
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na základě rozhodnutí hlavního státního veterinárního inspektora příslušného státu 
SNS, který určuje postup tranzitu a domlouvá s ústřední státní veterinární službou 
státu záruky provedení povinné kontroly pohraničním veterinárním orgánem toho 
státu. 

 7.9. Pokud je celistvá lodní šarže zásilky zboží podléhajícího kontrole, která je 
doprovázena jedním veterinárním osvědčením vyvážející země, dělena, službu 
konající veterinární lékař PVS překládajícího státu, v němž dojde k přeložení, vystaví 
kopii veterinárního osvědčení vyvážející země, v níž jsou na obrácené straně uvedeny 
tyto údaje: zda zásilka zboží podléhajícího kontrole a nový dopravní prostředek splňují 
požadavky společného veterinárního osvědčení; číslo dopravního prostředku 
a konkrétní množství nákladu, které je do něj přeloženo; název a adresa příjemce 
zásilky v účastnickém státu SNS a datum přeložení. Tato kopie veterinárního 
osvědčení překládajícího státu je podepsána a potvrzena službu konajícím 
veterinárním lékařem PVS a je přiložena k přepravním dokumentům. 
Při spojení malých šarží zásilek zboží podléhajícího kontrole v zahraničních přístavech 
nebo na železničních stanicích do lodní nebo vagonové šarže je zásilka zboží 
podléhajícího kontrole dále doprovázena originály všech veterinárních osvědčení, 
která byla vystavena pro příslušné malé šarže zásilek zboží podléhajícího kontrole, 
na jejichž obrácené straně službu konající veterinární lékař PVS překládajícího státu 
uvede údaje o čísle dopravního prostředku, do kterého je zásilka přeložena. Pro zásilky 
zboží podléhajícího kontrole, které byly přeloženy do železničních vagonů nebo 
univerzálních kontejnerů, je veterinární osvědčení znovu vystaveno a vydáno 
pro každý vagon, kontejner nebo malou šarži. Týž veterinární lékař musí vystavit 
společné veterinární osvědčení tranzitní země pro celou šarži (loď, oddíl v železničním 
vagonu) s přiložením originálů všech veterinárních osvědčení vyvážejících zemí. 

7.10.  Při dovozu masa a masných výrobků a plemenných zvířat do účastnického státu SNS 
v případě nezbytnosti kontroly jejich odeslání veterinární lékař ‒ zástupce ústředního 
veterinárního orgánu účastnického státu SNS ve vyvážející zemi, učiní v originálu 
veterinárního osvědčení zápis o splnění veterinárních požadavků státu SNS, zápis 
parafuje a uvede datum. 

7.11.  Postup při dovozu výrobků dodávaných jako potravní a humanitární pomoc, včetně 
výrobků z intervenčních zásob EU, je stanoven příslušnými nařízeními vlády 
účastnického státu SNS. 
 

8. Postup převodu do státního vlastnictví, vrácení nebo zničení 
 zadržených nebo zabavených zásilek 

 zboží podléhajícího kontrole  
8.1.  Všechny zásilky zboží podléhajícího kontrole, které byly zadrženy nebo zabaveny 

celními a/nebo dalšími zplnomocněnými orgány, podléhají povinné veterinární 
kontrole. Orgán, který zadržel nebo zabavil zásilku zboží podléhajícího kontrole, je 
povinen okamžitě informovat úřady státního veterinárního dozoru, které kontrolují 
oblast, a nedovolit jakoukoliv manipulaci se zadrženou nebo zabavenou zásilkou 
zboží podléhajícího kontrole, dokud službu konající veterinární lékař PVS neprovede 
veterinární kontrolu. 

8.2.  Umístění zadržených zásilek zboží podléhajícího kontrole v dočasném skladu nebo 
jeho přeprava do dalších celních pásem je prováděno po dohodě s hlavním státním 
veterinárním inspektorem úřadu státního veterinárního dozoru a za přítomnosti službu 
konajícího veterinárního lékaře PVS. 
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8.3. Stanovení podmínek využití zadržené zásilky zboží podléhajícího kontrole, a rovněž 
postupu odběru vzorků a výběru laboratoří nebo diagnostických středisek, v nichž má 
být provedeno vyšetření, se uskutečňuje v souladu s bodem 4.18 tohoto Předpisu. 

8.4. Ke konečnému rozhodnutí o postupu uvolnění/prodeje zabavené zásilky zboží 
podléhajícího kontrole dojde teprve po posouzení předložených dokumentů týkajících 
se zásilky zboží podléhajícího kontrole stažené z oběhu, ale v případě nezbytí 
i výsledků provedeného laboratorního vyšetření vzorků odebraných z každé konkrétní 
šarže zabavené zásilky zboží podléhajícího kontrole. 

8.5. Uvolnění a prodej zabavené zásilky zboží podléhající kontrole mohou být uskutečněny 
pouze na základě oficiálního povolení hlavního státního veterinárního inspektora státu 
SNS po posouzení dokumentů předložených hlavním státním veterinárním 
inspektorem úřadu státního veterinárního dozoru nebo hlavním státním veterinárním 
inspektorem správního území státu SNS. 

8.6. V souladu s povolením hlavního státního veterinárního inspektora státu SNS 
k uvolnění zabavené zásilky zboží podléhajícího kontrole je službu konající 
veterinární lékař Hlavní státní PVS povinen: 
-  provést úplnou kontrolu zásilky zboží podléhajícího kontrole a zkontrolovat, zda 

veterinární doprovodné dokumenty vyvážející země a přepravní dokumenty 
odpovídají konkrétní přepravované zásilce podléhající kontrole a konkrétnímu 
příjemci; 

- vystavit místo veterinárního osvědčení vyvážející země veterinární potvrzení, 
v něm uvést číslo dokumentu, jímž byl povolen dovoz zásilky zboží podléhajícího 
kontrole a v souladu s povolením hlavního státního veterinárního inspektora státu 
SNS napsat zápis o postupu prodeje zásilky zboží podléhajícího kontrole nebo 
o zvláštních podmínkách jeho další přepravy a skladování; 

-  dát do všech přepravních dokumentů razítko „Vývoz povolen“, které potvrdí 
osobním očíslovaným razítkem, originálním podpisem a uvedením data kontroly. 

8.7. Pokud je zjištěna a zadržena zásilka zboží podléhajícího kontrole, která nesplňuje 
veterinární a hygienické požadavky, podléhá vrácení nebo veterinární a hygienické 
expertíze (dále jako „expertíze“), která má určit možnosti dalšího využití této zásilky. 

8.8.  O možnosti použití zásilky zboží podléhajícího kontrole, jejíž dovoz je zakázán, 
k lidské spotřebě nebo jako krmivo pro zvířata rozhodují výhradně orgány státního 
veterinárního nebo hygienického a epidemiologického dozoru v rámci svých 
kompetencí v souladu s národní legislativou. 

 Pokud je rozhodnuto o zákazu použití zásilky zboží podléhajícího kontrole, která je 
zadržena (jejíž dovoz je zakázán), k lidské spotřebě nebo jako krmivo pro zvířata, 
po dohodě s majitelem zásilky jsou stanoveny možné způsoby a podmínky jejího 
kafilerního zpracování, zničení nebo vráceny na náklady majitele nebo vývozce. 

8.9. Zásilka zboží podléhajícího kontrole, jejíž původ nemůže její majitel potvrdit 
dokumenty zaručujícími příslušnou kvalitu a veterinární a hygienickou bezpečnost, 
a která rovněž má příznaky nekvalitnosti, podléhá na základě rozhodnutí hlavního 
státního veterinárního inspektora státu SNS zničení bez provedení vyšetření nebo je 
vrácena odesílateli (vývozci). 

8.10. Pro vyřízení vrácení zásilek zboží podléhajícího kontrole jsou nezbytné tyto 
dokumenty: 
- dokument o zákazu přepravy zásilky zboží podléhajícího kontrole; 
- písemná oznámení (prohlášení) příjemce a odesílatele zásilky na adresu celního úřadu 
a úřadu státního veterinárního dozoru o dohodě o vrácení zásilky; 

- závěr – nařízení orgánu státního veterinárního dozoru podle výsledků komplexních 
laboratorních vyšetření vzorků. 
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8.11. Konečné rozhodnutí o vrácení zadržené zásilky, která byla dodána při nesplnění 
veterinárních a hygienických požadavků, učiní hlavní státní veterinární inspektor 
příslušného státu SNS až po posouzení dokumentů předložených orgánem státního 
veterinárního dozoru, do jehož pásma kontroly byla zadržená zásilka přepravena 
ke skladování. 

8.12. Při vracení zásilek zboží podléhajících kontrole, které nesplňují veterinární 
a hygienické požadavky účastnických států SNS, dává službu konající veterinární lékař 
PVS na veterinární osvědčení vyvážející země a dokumenty doprovázející zásilku 
zboží razítka „Dovoz zakázán“ a „Vrátit“, potvrzuje je svým podpisem a osobním 
očíslovaným razítkem a uvádí datum vyřízená vrácení zásilky. 

8.13. Zničení zabavených zásilek nebo vrácení zásilek zboží podléhajícího kontrole je 
prováděno v souladu s požadavky platné legislativy příslušného účastnického státu 
SNS. 

8.14. Náklady spojené s přepravou nekvalitních a ve veterinárním a hygienickém smyslu 
zdravotně závadných potravinářských výrobků, jejich skladováním, vyšetřením, 
využitím nebo kafilerním zpracováním a vrácením jsou hrazeny odesílatelem 
(příjemcem) zásilky. 

 
 
 

 
    

 
   

 
 
 
 
 


