
Příloha 1

Veterinární podmínky - skot

1) Skot - musí bý doprovázen průvodním listem skotu a potvlzením, ve kterém bude uvedeno, že:

skot byl v posledrrích 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřen a nejeví pŤiznaky
onemocnění,

skot pochází ze stáda se statusem stáda úředně prostého tuberkulózy skotu' brucelózy skotu

a enzootické leukózy skotu. Do potvrzení se uvede datum a druh provedených jednotliých
zdravotních zkoušek (např. sérologické r,yšetření krve, vyšetření mléka, intradermální
tuberkulinace), které byly provedeny V souladu s ,,Metodikou kontroly zdravi anařízené
vakcinace", (dále j en,,Metodika"),

vzhledem k IBR se mohou svodu zúčastnit jen zviřata ze stád prostych IBR. Do potvrzení Se

uvede datum zdravotní zkoušky provedené v souladu s ,,Metodikou kontroly zďraví anaÍízené
vakcinace".

při přemísťování plemenných býčků a býků molrou být přernísťována jen zvíÍata s negativním

výs1edkem vyšetření na Campylobacter fetus spp.veneralis a TritrichomonaS foetus

spp.veneralis. Do potvrzení Se zapíše výsledek vyšetřerií provedeného v souladu

s,,Metodikou",

svodu ve vztahuke katarální horečce ovcí (dále jen ,,KHo") se může zúčastnit skot z České

republiky, vakcinovaný i nevakcinovaný, kteý:

- musí být sedm dnů před svodem chráněn repelentem před napadením vektorem

a doprovázen dokladem, Ve kterém bude uveden datum ošetření a nžzev
pouŽitého repelentního přípravku. Vozidla přepravující zvíŤata na SVod i Ze

Svodu, musí b}t ošetřena desinsekčním přípravkem. Ve vozidle musí byt záznam

o datu provedení desinsekce a o náZvU pouŽitého desinsekčního prostředku.

Během Svodu musí b}.t zvíŤata chráněna před napadením vektorem.

2) Mlád'ata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotníclr zkoušek musí bý doprovázena

pofvrzením o provedení zdravotních zkoušek (popř. nařízených vakcinací) u zvíÍat stáda původu

dle ,,Metodiky kontroly zďraví anaÍízené vakcinace".

3) Ve všech případech' kdy se hovoří o ,'potvrzení" musí bý tento doklad vystaven nebo potvrzen

soukromým veterinárním lékařem.

4) ZvíÍata, musí být doprovázena potvrzením podle bod 3) nebo doklady, ze kteých bude patrno, že

u zvíiat byly proveáeny požadované zdravotní zkoušky (např. laboratorní protokol, doklad o

schválení hospodářství prostého IBR), resp. ošetření (repelenty)'

5) Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterélro zajistí pořadatel.

6) Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam

chovatelů skotu, kteří lystavujízvířata. Tento seznam musí obsahovat tyto údaje:

- jméno anázev chovatele

- adresu a sídlo chovatele

- registrační číslo hospodářství a identifikační čísla zvířat s uvedením počtu zvířat,

původem z j ednotlivých hospodářství

7) ZviÍata,která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí zúčastnit svodu.

s) Prostory a zaÍízení, ve kteých se zvíÍata zdrŽova|a, musí bý po skončení svodu řádně očištěny'

dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem'

9) Dopravní prostředky a zaYízení, které byly využiý k přepravě hospodářský ch zvířat na svod musí

b:,t po vyložení zvířat vyčištěrry a dezinfikovány.

a)

b)

c)

d)

e)



10) Týo veterinární podmínky mohou být znákazoqých důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
11) Týo veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.
12) Pořadatel má schválený řád ochrany zvířat č..i.55B3l2O05_1 1020.

KVS oro Jm L Ze Zvtra

1. lBR - nejdéle 30 dní před přesunem budou zvířata séroloRickv vvšetřena na lBR/lPV
s negat'výsledkem.

2. BVD/MD - nejdéle 30 dní před přesunem budou zviÍata virologicky v}'šetřena na BVDAyID
s negat.lýsledkem.

3. Paratuberkulóza - nejdéle 30 dní před přesunem budou zvíÍata sérologichv vyšetřena na
paratuberkulózu s negat.ýsledkem a zvíÍata nebudou pocházet z chovu, kteqý se nachází
v režimu mimořádných veterinárních opatření.

4. Zánět m|éčné ž1ázy _ u laktujícich zviŤat bude doloženo klirrické vyšetření mléčné žlázy
s negat. qýsledkem na zánět mléčné ŽIázy.

5. odčervení - všechna zvíÍata budou před přesunem na svod odčervena.

í následuiícíOodmínkv /bude doloženo potvrzením nebo dokladv ve smvslu bodů 3) a 4) / :


