
Pravidla burzy "Straubinger Vogelmarkt" 
 
Burzovní rozkaz byl vydán sdružením Kleintierfreunde Straubing eV. Vstupuje v platnost dne 
01.03.2018. 
 

Po vstupu do haly jsou uznány burzovní předpisy. 
 
Trh s ptáky v zásadě slouží nabídce zvířat k prodeji nebo výměně soukromých osob. Obchodní 
chovatelé a obchodníci musí mít povolení podle § 11 odst. 1 věty 1 č. 7 TierSchG a to na 
žádost příslušného úřadu. Všichni poskytovatelé musí znát podmínky stanovené příslušným 
orgánem, pokud se týkají poskytovatelů příslušných předpisů o dobrých životních podmínkách 
zvířat a předpisů o burze, a zavázat se před začátkem obchodování o jejich dodržování. 
 
1.) Každý dodavatel zvířat musí být registrován. Před vstupem na trh musí vyplnit a 
podepsat formulář přihlášky Formulář 1 a / nebo Dodatek 2 a registrační číslo musí být 
jasně viditelné na prodejním kontejneru. 
 
2.) Musí být dodrženy pokyny pořadatele, školitele pověřené organizátorem a přítomnými 
představiteli (veterináři, úřad ochrany životního prostředí a ochrany přírody, policie 
apod.). Jsou oprávněny dávat pokyny prodejcům, kupujícím a návštěvníkům. 
 
3.) Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zranění. 
 
4.) V prodejní hale, stejně jako v celé veřejné budově je absolutně zákaz kouření. 
 
5.) Chráněné u. Druhy ptáků podléhající povinnosti hlášení musí být uzavřeny a musí být 
proveden německý důkaz původu. 
 
a) Prodej se může uskutečnit pouze ve Vogelbörse. 
 
b) nemocní, zranění a vzájemně neslučitelné ptáci jsou vyloučeni z trhu, pokud již nebyli 
odmítnuty u vchodu, budou umístěni do karantény. 
 
c) klece musí být čisté a opatřeny dostatečným množstvím potravin a vody. 
 
d) Nabídka ptáků je povolena pouze na prodejních pultech a stolech, které jsou k tomuto 
účelu k dispozici. Samostatná konstrukce na stěnách je zakázána. 
 
e) Skladování nebo prodej v přepravních bednách / klecích pod těmito regály / stoly je 
zakázán. 
 
f) Zaklepávání nebo protřepávání kontejnerů se zvířaty je v rozporu s dobrými životními 
podmínkami zvířat, a proto by se jim mělo zabránit. 
 
6.) Každý prodejce musí klepnout na tyto klece čitelně: 
a) Jméno a / nebo sdružení číslo prodávajícího 
b) název druhů ptáků (německé nebo latinské) 
 
7.) Kolena musí být v základní ploše alespoň tak široká a hluboká, jako 1,5násobek délky 
těla ptáka, aby se v něm mohla volně pohybovat. Dále musí být 1/3 biskví volných, uzavřeno 
na třech stranách a má dva protilehlé břity. U ptáků na dně, např. Křepelky nebo podobné 
Nejméně polovina podlahového prostoru musí být volná. Doporučujeme výstavní klece velkých 
sdružení. 
 
8.) Vezměte prosím na vědomí, že zvířata ze třetích zemí, které jsou přepravovány uvnitř 
Společenství, vyžadují tzv. Certifikáty TRACES. Musí být dodrženy předpisy o ochraně druhů 
(tzv. Druhy A a B). Například zákon o ochraně přírody, Federální vyhláška o ochraně druhů, 
nařízení ES o ochraně druhů a vyhláška ES o ochraně druhů. 
Certifikáty od zahraničních poskytovatelů jsou uznávány pouze tehdy, pokud jsou oficiálně 
přeložené dokumenty přeložené do němčiny. 
 
 
Pořadatel 
 


