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Informace k odbavování zásilek zvířat z Jihočeského kraje
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu odbavovaných zásilek zvířat ze shromažďovacích středisek
zvířat v Jihočeském kraji (dále jen „SSZ“) a zároveň rostoucím požadavkům na administrativu týkající
se kontroly dokumentace doprovázející zásilky zvířat a na následnou kontrolu po odbavení zásilek
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVSC“) nastavuje
následná pravidla pro zefektivnění odbavování zásilek zvířat, která jsou zcela v rámci zákonných
kompetencí KVSC:
1. Veškeré podklady k připravované zásilce musí žadatel o certifikaci zvířat předložit nejméně
dva pracovní dny (48 hodin) před požadovaným odbavením zásilky (§ 6 odst. 5 zákona č.
166/1999 Sb.).
2. Zásilky budou odbavovány nejdříve 48 hodin po splnění zákonně povinnosti uvedené v bodě č. 1
v pořadí, které bude určeno dodáním právě kompletních podkladů pro odbavení zvířat úřednímu
veterinárnímu lékaři KVSC (dále jen „ÚVL KVSC“).
3. Nebudou akceptovány požadavky žadatele na odbavení zásilky v daný den a případně
hodinu, odbavení zásilek zvířat bude probíhat dle harmonogramu viz bod 1. a 2.
4. Ze SSZ nebudou odbavovány (a nebudou tudíž ani přijímány na SSZ) zásilky zvířat, které jsou již
kompletní na hospodářství chovatele a mohou být tudíž odbaveny přímo z místa původu (§ 3
odst. 1 písm. f zákona č. 166/1999 Sb.).
5. Veškeré odbavované zásilky zvířat budou na SSZ sváženy tak, aby zvířata mohla být fyzicky
zkontrolována v pracovní době ÚVL KVSC.
6. Počet zásilek odbavených jedním ÚVL ze SSZ KVSC bude omezen tak, aby byly striktně splněny
všechny požadavky na odbavení jednotlivých zásilek zvířat, a to maximálně na pět zásilek na
jednoho ÚVL KVSC denně vzhledem k náročnosti na odbavení konkrétních zásilek, přičemž musí
být zohledněna kapacita každého SSZ.
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