Postup schvalování produkčních podniků akvakultury a registrace ostatních zařízení
pro chov živočichů pocházejících z akvakultury
 Schválení produkčních podniků akvakultury – seznam schválených PPA na webu:
https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/produkcni-podniky-akvakultury/
Provozovatel musí mít zaregistrovaná všechna hospodářství v Integrovaném registru zvířat – IZR
(Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko, https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovanizvirat/ryby/registrace-provozovny/), ve kterých jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni za
účelem jejich uvedení na trh. Velikost hospodářství si provozovatel určí sám. Po registraci v IZR podá
provozovatel produkčního podniku akvakultury „Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury
a registraci hospodářství“ a tolik příloh k žádosti „Hospodářství produkčního podniku akvakultury
vykonávajícího činnost spojenou s držením ryb“, kolik má produkční podnik akvakultury hospodářství
na místně příslušnou Krajské veterinární správu Státní veterinární správy (dále jen ,,KVS SVS“).
Formuláře jsou k dispozici na KVS SVS nebo na internetových stránkách Státní veterinární správy
(SVS): https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/formulare/.
Provozovatel si podá žádost o schválení na KVS SVS v místě sídla firmy. V případě, že toto jedno
hospodářství se nachází v jiném kraji než sídlo, KVS SVS provede pouze schválení. Následně
provozovatel obdrží od KVS SVS „Doklad o schválení“. V místě zeměpisných souřadnic
hospodářství pak provozovatel předloží KVS SVS „Doklad o schválení“ a přílohu s tímto
hospodářstvím. Tento postup platí i pro další hospodářství. Pokud má provozovatel hospodářství
v jiném kraji, předloží na místně příslušné KVS SVS ,,Doklad o schválení“ a přílohy s hospodářstvími
v daném kraji. Z každé přílohy musí být patrné, co hospodářství zahrnuje a kde se nachází.
Tyto informace mohou být doloženy ve formě mapek, fotografií, obrázků, atd. a to zejména v případě,
že se jedná o soustavu rybníků, nádrží.
Určení zeměpisné polohy a systému souřadnic hospodářství by mělo proběhnout na hrázi v místě
výpusti, v případě pstruhařství v místě přítoku vody do hospodářství nebo v případě chovu živočichů
pocházejících z akvakultury v halách v místě vstupu do haly.
Schválení produkčního podniku akvakultury a registrace hospodářství je zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 200 Kč. Každá změna údajů ve schválení produkčního podniku akvakultury a
registraci hospodářství jsou zpoplatněny správním poplatkem ve výši 100 Kč.
 Registrace ostatních zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury
Jedná-li se o produkční podnik akvakultury, který uvádí živočichy pocházející z akvakultury na trh
výhradně za účelem lidské spotřeby, a to tak, že je v malých množstvích prodávají přímo konečnému
spotřebiteli, anebo dodávají do místní maloobchodní prodejny, která přímo zásobuje konečného
spotřebitele, podléhá tento typ produkčního podniku akvakultury pouze registraci. Dále pouze
registraci podléhají rybářské oblasti vysazování a slovu a jiná zařízení, než jsou PPA, v nichž jsou
drženi vodní živočichové, kteří nejsou určeni k uvedení na trh. Jedná se konkrétně o rybníky pro
sportovní rybolov, rybářské revíry, výlov a prodej ryb na hrázi, popř. v maloobchodní prodejně,
zařízení výhradně pro vědecké a výzkumné účely, zařízení pro vzdělávací účely (školy) apod.
Provozovatel musí mít zaregistrovaná všechna hospodářství v IZR (Českomoravská společnost
chovatelů, a.s. Hradištko, https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/ryby/registraceprovozovny/). Velikost hospodářství si provozovatel určí sám. Provozovatel takového zařízení pro
chov živočichů pocházejících z akvakultury musí vyplnit „Žádost o registraci zařízení pro chov
živočichů pocházejících z akvakultury“ a přílohu k žádosti „Seznam hospodářství registrovaného
hospodářství“ obsahující výčet hospodářství spadajících pod dané zařízení. Formuláře jsou k dispozici
na KVS SVS nebo na internetových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/formulare/.
Provozovatel si podá žádost o schválení na KVS SVS v místě sídla firmy nebo fyzické osoby. V
případě, že toto jedno hospodářství se nachází v jiném kraji než sídlo žadatele, KVS SVS provede

registraci. Následně provozovatel obdrží od KVS SVS „Doklad o registraci“. V místě zeměpisných
souřadnic hospodářství pak provozovatel předloží KVS SVS „Doklad o registraci“ a přílohu s tímto
hospodářstvím. Tento postup platí i pro další hospodářství. Pokud má provozovatel hospodářství
v jiném kraji, předloží na místně příslušné KVS SVS ,,Doklad o registraci“ a přílohy s hospodářstvími
v daném kraji. Z každé přílohy musí být patrné, co hospodářství zahrnuje a kde se nachází.
Tyto informace mohou být doloženy ve formě mapek, fotografií, obrázků, atd. a to zejména v případě,
že se jedná o soustavu rybníků, nádrží.
Určení zeměpisné polohy a systému souřadnic hospodářství by mělo proběhnout na hrázi v místě
výpusti, v případě pstruhařství v místě přítoku vody do hospodářství nebo v případě chovu živočichů
pocházejících z akvakultury v halách v místě vstupu do haly.
Registrace zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury a evidence jejich hospodářství
není zpoplatněna.
 Seznam schválených PPA pro obchodování v jiných státech na webu:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/register_aquaculture_establishments_
en.htm

