Český svaz chovatelů
Sekretariát ÚVV ČSCH

Aktuální informace 6/2022
ze dne 07. 07. 2022
Registrace provozovatele svodu a stanovení podmínek svodu zvířat
Určeno: územním organizacím ČSCH a klubům chovatelů drůbeže

Vážení přátelé,
vzhledem ke zpřísnění podmínek při pořádání svodů (výstav) drůbeže a častým
veterinárním kontrolám zasíláme informaci, jak postupovat. Opatření jsou
realizována, aby se zamezilo šíření nákaz. Nejprve pár vět na vysvětlenou.
Podmínky pro svod hospodářských zvířat, tedy i svodů drůbeže, v České
republice vyplývají z veterinárního a plemenářského zákona. Základní
informace a vzorové podmínky svodu najdete na oficiálním webu Státní
veterinární správy ČR:
Svod zvířat – Státní veterinární správa (svscr.cz)
Od 21. 04. 2021 současně platí pravidla podle nového právního rámce pro zdraví
zvířat (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429). V souladu s čl.
90 uvedeného nařízení je nutná registrace provozovatelů provádějících svody
nezávisle na zařízení, která se týká také pořadatelů svodů podle § 9
veterinárního zákona v případě, že místo svodu nebude evidováno jako
hospodářství. Uvedená povinnost se vztahuje na svody drůbeže (a také
kopytníků).
V případě výstav a přehlídek zájmových zvířat se jedná o „veřejné vystoupení“,
na které se vztahují podmínky § 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání
(246/1992 Sb.), přičemž pořadatel je povinen splnit požadavky odst. (3)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246

Jak tedy postupovat:
1. Pořadatel svodu (výstavy) se obrátí na příslušnou krajskou veterinární
správu za účelem registrace či stanovení podmínek svodu. Přílohou této
zprávy jsou dva formuláře: „Žádost o registraci provozovatele svodu“ a
„Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu“. Kontakty na
krajské veterinární správy najdete zde:
Přehled adres podatelen – Státní veterinární správa (svscr.cz)
2. Je nezbytné, aby pořadatel svodu dodržoval stanovené podmínky a dbal na
to, aby se svodu (výstavy) mohla zúčastnit drůbež, která splnila tyto
podmínky. Za nedodržení podmínek nese zodpovědnost pořadatel.
3. S žádostmi o stanovení podmínek se navracíme k praxi zcela běžné před
několika lety.

Děkujeme za pochopení. S přátelským pozdravem
Mgr. Ondřej Matouš, v. r
předseda ÚVV ČSCH

Přílohy:
Žádost o registraci provozovatele svodu, Žádost o určení veterinárních
podmínek pro konání svodu.
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