Provozní řád Faunatrhy Sobotka
Pořadatel: Michal Miškovský , e-mail: faunatrhysobotka@seznam.cz,
www.faunatrhysobotka.cz
IČ: 86699831
I. ZAMĚŘENÍ AKCE
I.1
Akce slouží k výměně a prodeji exotického ptactva, chovného a sbírkového hmyzu a
jiných bezobratlých, terarijních a akvarijních živočichů, krmných zvířat, sbírkových
přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, odborné literatury a doplňkového zboží s
tematikou teraristiky, akvaristiky chovatelství. Jiné nabízené zboží může schválit pouze
pořadatel faunatrhů
II. PRODEJCI, PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST
II.1.
Prodejci se hlásí na mail faunatrhysobotka@seznam.cz , místo je jim přiděleno
pořadatelem. Prodejci exotického ptactva mají k dispozici velký sál, kde jsou umístěny
stoly a stojany pro přepravky a klece
II.2.
Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v bodě
I.1(dále jen prodejce), je povinnen nabízet tato pouze na určeném prodejním místě. Malý a
velký sál. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace zakázány.
II.3.
Poplatek za prodejní místo je zahrnut v ceně vstupného, není-li uvedeno, či domluveno
jinak.
II.4.
Prodejce přebírá své prodejní místo osobně a nese plnou odpovědnost za veškeré zboží a
živočichy nabízené na jeho prodejním místě. Důsledně a důrazně se zavazuje dodržovat
řád ochrany zvířat, který byl zpracován pro Faunatrhy Sobotka. Prodejce je OSOBNĚ
zodpovědný za nabízené zboží i zvířata, zejména za jejich kondici, pohodu, ubikaci a
podmínek vystavení během faunatrhů.
II.5.
Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či
organizačních změn na jiné místo.
III. PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE ŽIVÝCH ZVÍŘAT A BEZOBRATLÝCH
III.1.
Zvířata jsou na akci přepravována v souladu se zákonem č.246/1992 Sb. a dalších
souvisejících předpisů.
Teplomilní živočichové, kteří svým původem a také podmínkami chovu vyžadují tepelnou
pohodu musí být v termostabilních boxech, které jsou v případě nutnosti vhodným
způsobem vyhřívány. Exotické ptactvo je přepravováno v klecích a přenoskách ve
velikostech, které určuje řád ochrany zvířat.
III.2.
Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených tímto
„Provozním

řádem“ a v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU (zejména Nařízení rady (ES) č.
338/97 ze dne 9.
prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a
regulováním obchodu s nimi;
Zák. č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy; Vyhl. č. 210/2010 Sb., o
provedení některých
ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy; Zákon č. 246/1992 Sb. - na
ochranu zvířat proti týrání;
Vyhláška č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči)
III.3.
Zvířata, na která se vztahuje povinost registrace, musejí být zřetelně označena nápisem
„CITES –
povinná registrace“.
III.4.
Boxy se zvířaty musí být viditelně označeny těmito údaji:
Vědecký název, pohlaví, původ, zda se jedná o odchov nebo odchyt, stupeň ochrany,
velikost v dospělosti, jméno prodávajícího, popř. firma
Klece s exotickým ptactvem musí být označeny taktéž.
III.5.
Boxy se zvířaty musejí být umístěny min. 70 cm nad podlahou, zabezpečeny proti
nechtěnému otevření a proti pádu.
Klece musí být umístěny s velkou pozorností, aby nedošlo k jejich pádu.
KLECE A PŘEPRAVKY PRO EXOTICKÉ PTACTVO MUSÍ BÝT ČISTÉ A
NEPOŠKOZENÉ ( trus z ptactva v přenosce je přirozený jev, ovšem musí být v míře
obvyklé od přechycení po vystavení, nikoliv velké a staré nánosy )
III.6.
Výstavní boxy musejí být z neprůhledného materiálu s transparentním víkem, s
dostatečným větráním,
přiměřeně osvětleny a v případě potřeby vyhřívány. Savci jsou umístěni ve vhodných
boxech nebo klecích.
III.7.
Rozměry výstavních boxů nesmějí být menší než:
- 1,5 násobek délky těla (bez ocasu) pro ještěry a obojživelníky,
- 1/3 celkové délky pro hady,
- 2 násobek délky karapaxu pro želvy.
Výška boxu nesmí být menší než 2 násobek výšky těla, pro stromové druhy 3 násobek.
Hlodavci jsou v boxech umístěni tak, aby alespoň ½ plochy dna boxu zůstala volná.
-minimální velikost klecí
Drobní ptáci do velikosti rýžovníka šedého – 0,0084m2/kus
Střední ptáci do velikosti rozely pestré -0,035m2/kus
Velcí papoušci krátkoocasí – 0,2m2/kus
Velcí papoušci dlouhoocasí- 0,25m2/kus
Klece jsou vybaveny bidélky. Mohou být vybaveny pítkem, popřípadě ovocem.
III.8.
Zvířata jsou v boxech umístěna jednotlivě (vyjma krmných hlodavců) a musejí mít
vhodný podkladový materiál (podestýlku), chameleoni možnost přidržet se (větve a pod.).
Vlhkomilná zvířata musejí mít vhodný

vlhký materiál, vodní zvířata vodu s ostrůvkem souše nebo tak nízký sloupec vody, aby
nebyla nucena trvale
plavat. Savci musejí mít vhodnou podestýlku, vodu a krmení, noční druhy úkryt.
III.9.
Sklípkani, štíři a stonožky jsou umístěni jednotlivě
Na akci je ZAKÁZÁNO:
III.10.1.
vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvířata fyzicky vyčerpaná, nemocná nebo
podezřelá z onemocnění, březí samice, mláďata neschopná samostatného příjmu potravy
III.10.2.
nabízet k prodeji či směně živá zvířata osobám mladším 15 let bez doprovodu rodiče
III.10.3.
nabízet k prodeji či směně zvířata vyžadující zvláštní péči osobám mladším 18 let
III.10.4.
vystavovat, nabízet k prodeji či směně jedovaté hady jinde, než na místě k tomu určenému
a vyjímat je z jakéhokoliv důvodu z boxu
III.10.5.
vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvíře se zákrokem provedeným v
rozporu s ustanovením § 4 odst.1 písm.g) zákona č. 246/1992 Sb.
III.11.
Každý, kdo na akci prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost
toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.
III.12.
Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, nebo ptactva, majitel živočicha nebo ten, kdo
únik zjistil, neprodleně o této skutečnosti informuje pořadatele. Faunatrhy nezajišťují
odchyt ulétlého ptactva z neodborné manipulace při prodeji nebo výstavě. K přechytu, či
proletu ptactva je umístěna přechytávací a proletovací klec na velkém sále.
IV. SANKCE
IV.1.
Poruší-li prodejce tento „Provozní řád“ a/nebo platné předpisy, může být podle
závažnosti porušení z akce vyloučen jednorázově nebo až trvale bez nároku na náhradu.
V. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
V.1.
V prostorách sokolovny je přísně zakázáno kouření pod pokutou 10 000 Kč
V.2.
Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
V.3.
Každý je povinnen řídit se pokyny pořadatelů a je povinen dodržovat řád ochrany zvířat.
V. 4.
Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uveďte
své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.
V.5.
Na akci je možné umístit reklamu nebo jinak provádět jakoukoliv propagaci výhradně po
dohodě s pořadatelem.

V.6.
Fotografovat nebo pořizovat na akci audiovizuální záznamy je možné pouze s povolením
a souhlasem prodávajícího.
JEE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO FOTIT S BLESKEM !
V.7.
Provozní řád je pro všechny závazný, za jeho porušení je plně i trestněprávně zodpovědný
prodejce, nebo návštěvník.
ZAKOUPENÍM VSTUPENKY A VSTUPU DO PROSTOR FAUNATRHŮ SOBOTKA
PLNĚ PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST A ZAVAZUJETE SE DODRŽOVAT TENTO
ŘÁD.
VI. PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU
Tento Provozní řád je platný od 1.10.2016

