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1. Po každém použití přepravních beden na ryby je nutné provést jejich řádnou očistu, 

dezinfekci a vysušení. Rovněž je nutné provést úklid ložné plochy vozidla. O těchto 
úkonech se provede zápis do sešitu ve vozidle. Za tyto úkony zodpovídá řidič vracející 
vozidlo. V případě potřeby si v dostatečném předstihu před odjezdem řidič zajistí 
náplně v kyslíkových lahvích. Za toto zodpovídá ři dič půjčující si vozidlo. 

2. Při přepravě ryb na vzdálenost delší než 50km a dobu přepravy přesahující 8 hodin, 
musí přepravovaná zvířata doprovázet osoba s osvědčením o způsobilosti pro řidiče a 
průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005. 

3. Seznam vozidel a přívěsů FROV JU (k 30. 1. 2015) schválených k přepravě ryb čl. 18 
odst. 2 nařízení Rady (ES) č.1/2005: 

Mitsubishi L200- RZ 4C2 8088, 
Ford Transit- RZ 4C6 4567, 
Nissan Navara- RZ 6C4 1837, 
Ford Ranger - RZ 6C7 7376, 
Nákladní přívěs sklápěčkový Pongratz- RZ 6C4 2790. 

4. Označení vozidla, Povolení dopravce TYP 2 a Osvědčení o schválení dopravního 
prostředku je nutné před každou jízdou vyzvednout u dispečera FROV JU a po 
skončení jízdy vrátit nazpět. 

s. Při plánování přepravy ryb do zahraničí nebo na dobu delší než 8 hodin je nutné 
kontaktovat příslušnou Státní veterinární správu a řídit se aktuálními předpisy, které 
jsou pro tuto dopravu stanovené. Zároveň je nezbytné tuto jízdu zaznamenat do 
rejstříku vozidla, který je umístěn v uzavíratelné přihrádce každého vozidla. Po 
návratu z cesty je řidič povinen předat dispečerovi Veterinární osvědčení k přemístění 
zvířete k archivaci. 

Řidič-průvodce každé jednotlivé jízdy odpovídá za splnění všech podmínek určených 
nařízením Rady (ES) č.1/2005, Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č.4/2009 Sb., o ochraně zvířat při p v epravě. 
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