Podmínky pro vystupování zvířat:
Veřejné vystoupení – citace zákona č. 246/1992 SB. § 8 - platí povinnosti, pokud se budou
využívat hospodářská zvířata (např. koně) pouze od 1 chovatele nebo zájmová zvířata (psi,
kočky, plazi, exoti atd.), která mohou být i od více chovatelů. V tomto případě je nutné
vyplnit oznamovací formulář se seznamem činností se zvířaty a zanést jej na podatelnu na
MěVS SVS Na Kozačce 3, nebo zaslat elektronicky na epodatelna.kvsa@svscr.cz . Zároveň
zasílám i formulář k Poučení osob, kde musí být podepsány osoby, které byly proškoleny
v zacházení se zvířaty a budou zodpovídat za zvířata během vystoupení (cvičitel, chovatel,
jejich zaměstnanci apod.). Toto poučení osob musí mít u sebe pořadatel a musí být v něm
podepsány všechny osoby, které se účastni veřejného vystoupení se zvířaty.
Oznámení se podává též na obci.
Svod – citace z. 166/1999 Sb. § 9 – platí povinnosti, pokud se budou využívat hospodářská
zvířata od 2 a více chovatelů. V tomto případě je nutné podat žádost o stanovení podmínek
svodu, kterou přikládám, na MěVS SVS Na Kozačce 3. Na základě těchto podmínek teprve
může obec povolit konání svodu. Lhůta k vydání podmínek svodu je 30 dnů dle správního
řádu. Následuje další lhůta pro vydání povolení obce (tzn. formou rozhodnutí) – oddělení
život. prostředí.
Povinnosti a práva pořadatele
Za pořadatele lze považovat osobu, která má vydaný schválený Řád ochrany zvířat při
veřejném vystoupení.
Pořadatel je povinen:
1. zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je
schopna:
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
b) zjistit změny v chování zvířat,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,
e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.
2. poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají
manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se
zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat,
zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují
Pořadatel je oprávněn:
při důvodném podezření na porušení podmínek ochrany zvířat stanovených tímto
zákonem nebo řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení účastníkem veřejného
vystoupení konání veřejného vystoupení zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo
osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její zvíře z veřejného vystoupení
zvířat vyřadit
Oznamovací povinnosti


dle § 8 zákona 246/1992 Sb.
14 dní před konáním veřejného vystoupení příslušnému orgánu veterinární správy
místo, datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení



zúčastnit, název a spisovou značku řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení,
dle § 9 zákona 166/1999 Sb.
30 dní předem je pořadatel svodu povinen vyžádat si od krajské veterinární správy
veterinární podmínky pro konání svodu zvířat.

Dokumenty potřebné k předložení státní veterinární kontrole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

originál, nebo kopii řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
povolení obce pro konání svodu
veterinární osvědčení k přesunu hospodářských zvířat
očkovací průkaz psa
zdravotní průkaz koně
doklad o poučení osob, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat
potvrzení o veterinární přejímce u svodu

Místo konání trhu
1. Pořadatel je povinen vytvořit podmínky k čištění a dezinfekci dopravních prostředků,
které byly použity k přepravě zvířat,
2. Pořadatel provede čištění a dezinfekci prostor, kde se zvířat v průběhu svodu
vyskytovala,
3. Skot, prasata, ovce, kozy, běžci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, jiní
vodní živočichové a včely mohou být přemístěny pouze z registrovaného do
registrovaného hospodářství. Pro splnění tohoto účelu musí pořadatel registrovat
místo, kde bude trh uskutečněn, u Českomoravské společnosti chovatelů.
Odstranění hnoje
Za hnůj jsou považovány exkrementy výlučně hospodářských zvířat. Sběr, přeprava a
likvidace hnoje, jakožto vedlejší produkt živočišného původu, se řídí ustanoveními Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. Exkrementy zájmových zvířat jsou
považovány za komunální odpad.
Hnůj je osoba účastnící se trhu povinna sesbírat a zpětně odvézt do svého hospodářství.
Nemocná, nebo uhynulá zvířata
Pořadatel akce je povinen zajistit soukromého veterinárního lékaře, který v případě svodu
zvířat provede i veterinární přejímku. V případě pouze veřejného vystoupení zajistí osobu
schopnou rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat. V odůvodněných
případech, na základě zjištění změny zdravotního stavu, musí být zvířeti poskytnuta odborná
veterinární pomoc.
Kadávery zvířat musí být umístěny v označených a zvlášť vyčleněných nádobách, v případě
úhynu většího kusu na k tomu účelu vyhrazeném místě a neprodleně nahlášeny asanační
službě k odvozu – PFB Transport Hovorčovice, tel. 602312308.

Podmínky dle druhů nabízených zvířat:
Hospodářská zvířata (HZ)
 za HZ jsou dle §3 zákona 166/1999 Sb. považovány:
skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci,
kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely
 v souladu s vyhláškou 136/2004 Sb. musí být vybraná HZ označena:
tuři, koně, osli a jejich kříženci, prasata, ovce a kozy
 HZ musí mít provedeny předepsané zdravotní zkoušky v souladu s Metodikou
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, kterou vydává Ministerstvo
zemědělství pro daný kalendářní rok.
Zájmová zvířata (ZZ)
 Psi musí být, v souladu s § 4 zákona 166/1999 Sb., platně vakcinováni proti
vzteklině
Přeprava zvířat



Přepravu hospodářských zvířat nad 65 km, nebo zájmových zvířat s komerčním
záměrem, může provádět jenom dopravce schválený příslušnou krajskou
veterinární správou ve schváleném dopravním prostředku.
Chovatel, od něhož je hospodářské zvíře přemísťováno, je povinen vyžádat si u
místně příslušné krajské veterinární správy, v souladu s § 6 zákona 166/1999 Sb.,
veterinární osvědčení k přemístění mimo území kraje.
Veterinární osvědčení se nevyžaduje k přemístění:
► koně, osla nebo jejich křížence, je-li veterinární osvědčení nahrazeno
průkazem koně
► selat, jehňat a kůzlat mladších 3 měsíců
► drůbeže, králíků a ryb, pokud nejsou nepřemísťována k chovateli, který je
jako podnikatel hodlá chovat pro účely podnikání
Lhůta pro podání žádosti o vydání veterinárního osvědčení činí nejméně:
 2 pracovní dny přede dnem předpokládaného přemístění zvířete, jde-li o
zvíře, u kterého byly provedeny zdravotní zkoušky, nebo
 14 dnů přede dnem předpokládaného přemístění zvířete v ostatních
případech.
Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 72 hodin od jeho vystavení, není-li
stanoveno jinak.

Účel nabízení zvířat
Prodej zvířat
Obecně k prodeji zvířat není zapotřebí mít schválen „Řád ochrany zvířat při veřejném
vystoupení“. Zvířata ovšem musí být na trhu umístěna pouze za účelem prodeje, nikoli
provádění činnosti se zvířetem.
Předvádění zvířat
Jedná se o veřejné vystoupení, kde je zapotřebí mít schválený řád ochrany zvířat při veřejném
vystoupení. Řád může mít zpracován každý jednotlivý účastník akce se zvířaty, nebo
provozovatel akce pro účely veřejného vystoupení na daném trhu.

