
Příloha č. 1 nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Jihočeský kraj 

č. j. SVS/2022/157679-C

SČÍTACÍ  LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU

Chovatel:

Bydliště/sídlo:

IČ: 

Kontaktní osoba: 

tel. 

e-mail

Adresa chovu:

Určení produktů: 

 Pro vlastní spotřebu

 Pro prodej ze dvora

 (v případě různých typů určení uveďte poznámku u konkrétního druhu v tabulce) 



Druh
Počty
ptáků
(ks)

Kur domácí - nosnice 1) 

Kur domácí - kuřice 6- 20 týdnů 2)

Kur domácí - kuřice do 6 týdnů 3)

Kur domácí - výkrm    

Kur domácí - kohouti RCH 4)  

Kur domácí - slepice  RCH 4)   

Kur domácí - odchov pro RCH 4)

Kachny - odchov  pro RCH 4) + výkrm  

Kachny - RCH 4) 

Husy - odchov pro RCH 4) + výkrm  

Husy - RCH 4) 

Krůty - odchov pro RCH 4) + výkrm   

Krůty - RCH 4)  

Perličky 

Bažanti    

Koroptve

Pštrosi - chovné kusy-14 měsíců a výše 5)

Pštrosi - na výkrm - 6 měsíců a výše 6)

Pštrosi - na výkrm do 6 měsíců 6) 

Holubi - odchov + výkrm   

Holubi označení kroužkem 7)                

Dravci   

Exoti    (např. pávi, papoušci apod.)

 Celkem

……………………………………..
Podpis chovatele

° Nosnice – u kterých nelze doložit jejich věk a cenu za kterou byly nakoupeny
1) Kuřice – do 20 týdnů věku, u kterých nelze doložit jejich věk a cenu za kterou byly nakoupeny
2) Kuřice do 6 týdnů bez rozlišení plemene, u kterých nelze doložit jejich věk a cenu za kterou byly nakoupeny
3) Rozmnožovací chovy drůbeže – pro produkci násadových vajec
4) Pštrosi k chovu – vedeni v zootechnické evidenci chovatele a označeni Identifikačním číslem dle platné legislativy (každý pštros musí být 

zaregistrován v ústřední evidenci zvířat a je mu přiděleno číslo hospodářství). Pštrosi pro produkci násadových vajec.
5) Každý pštros – má být označen číslem hospodářství podle § 2 písm. c) zákona č 154/2000 Sb., plemenářský zákon ve znění zákona č. 

282/2003 Sb., a dle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pštrosi na produkci masa.
6) Nánožní evidenční kroužek Českého svazu chovatelů, z.s.
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