Prodej živých zvířat z vlastního chovu
Veterinární podmínky

Vodní drůbež
Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního
lékaře, že je klinicky zdravá.

Skot

Potvrzením v dalším textu se rozumí doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním
lékařem.
Skot musí být doprovázen průvodním listem skotu a potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že
a) Skot byl v den přesunu klinicky vyšetřen a nejeví příznaky onemocnění.
b) Skot musí pocházet ze stáda se statusem stáda úředně prostého tuberkulózy skotu,
brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu. Do potvrzení se uvede datum a druh
provedených jednotlivých zdravotnických zkoušek (např.sérologické vyšetření krve, vyšetření
mléka, intradermální tuberkulinyce), které byly provedeny v souladu s „Metodikou kontroly
zdraví a nařízení vakcinace“ ( dále jen „Metodika“).
c) Vzhledem k IBR - zvířata z hospodářství či stád musí mít stejný nákazový status
- účast skotu z hospodářství s neznámou nákazovou situací není dovolena
- účast skotu z hospodářství v pozorovací době není dovolena
- z ozdravovaných hospodářství je dovolena účast skotu, který je v imunitě
proti BHV-1, tzn. byla u něho provedena minimální základní imunizace.
Účast telat mladších 6-ti měsíců je podmíněna tím, že pocházejí od
matek v imunitě proti BHV-1 a je u nich předpoklad, že jsou dostatečně
chráněna kolostrálními protilátkami.
d) Plemenní býčci a býci musí mít negativní výsledky vyšetření na Campylobacter fetus
spp.veneralis a Tritrichomonas foetus spp.veneralis. Do potvrzení se zapíše výsledek
vyšetření provedený v souladu s „Metodikou“.
e) Ve vztahu ke katarální horečce ovcí, dále jen KHO – skot z jiných států musí pocházet
z uzavřeného stáda, je vakcinován a splňuje podmínky přílohy III, kapitoly A, bod 5 nařízení
Komise č. 1266/2007 nebo byl podroben sérologickému nebo virologickému vyšetření,
v souladu s podmínkami přílohy III kapitoly A nařízení Komise č. 1266/2007.

f) Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušek, musí být
doprovázena potvrzením o provedení zdravotních zkoušek ( popř. nařízených vakcinací) u
zvířat stáda původu v souladu s Metodikou.

Prasata

Potvrzením v dalším textu se rozumí doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním
lékařem.
Prasata musí být doprovázena potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že
a) Prasata byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví
příznaky onemocnění.
b) Prasata pochází ze stáda úředně prostého Aujeszkyho choroby a brucelózy prasat. Do
potvrzení se uvede, že stádo je vyšetřeno v souladu s „Metodikou kontroly zdraví a nařízení
vakcinace“ ( dále jen „Metodika“). V případě, že prasata pochází ze stád, kde se vyšetření
neprovádí, musí být v průběhu 30-ti dnů před přemístěním vyšetřena na brucelózusérologickým vyšetřením ( u prasat starších 5 měsíců) a aujeszkyho chorobu - sérologickým
vyšetřením ( u prasat starších 5 měsíců).
c) Prasat musí být v průběhu 30-ti dnů vyšetřena s negativním výsledkem na tuberkulózu
prasat-jednoduchou jehelnou tuberkulinací ( u prasat starších 3 měsíců).
d) Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušerk, musí být
doprovázena potvrzením o provedení zdravotních zkoušek ( popř. nařízených vakcinací) u
zvířat stáda původu v souladu s Metodikou.

Ovce, kozy
Ovce a kozy musí být doprovázeny potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, ve kterém bude
uvedeno, že byly v den přemístění klinicky vyšetřeny a nejeví příznaky onemocnění.
Ovce a kozy z jiných států, které pochází z uzavřeného pásma
jsou vakcinovány a splňují podmínky přílohy III, kapitoly A, bod 5 nařízení Komise č. 1266/2007 nebo
byly podrobeny sérologickému nebo virologickému vyšetření, v souladu
s podmínkami přílohy III kapitoly A nařízení Komise č. 1266/2007.

Hrabavá drůbež a bažanti
a) Hrabavá drůbež a bažanti starší 18-ti týdnů musí být doprovázeni potvrzením od soukromého
veterinárního lékaře, že v uplynulých 6-ti měsících byli vakcinováni proti Newcastleské
chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny ( v potvrzení musí být
uvedeno datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).
b) Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena v souladu
s národními programy pro tlumení salmonel.
c) Mláďata druhů zvířat uvedených v bodech a) a b), která ještě nedosahují věku pro provedení
vakcinace musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře o
provedení vakcinace v rodičovském hejnu.

Psi
Psi musí být klinicky zdraví.
a) Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona
166/199 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění –
veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu.
b) Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této
vakcinaci v souladu § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.
c) Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Králíci
a) Králíci musí být doprovázeni potvrzením od soukromého
veterinárního lékaře, že byli nejméně 3 měsíce před přemístěním
vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle
vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě
proti těmto nákazám.
b) Mláďata, která nedosahují věku pro vakcinaci musí být
doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře o provedení vakcinace rodičů.

Lišky, norci a další masožravci

a) Lišky, norci a další masožravci musí mít od stáří 6 měsíců platnou vakcinaci proti
vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) zákona 166/199 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění .
Dále musí mít potvrzení, že jsou klinicky zdravá, bez příznaků onemocnění.
b) Mláďata do tří měsíců stáří, druhů zvířat uvedených v bodě a), která ještě nedosahují
věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena potvrzením od soukromého
veterinárního lékaře o provedení vakcinace u rodičů.

Kočky, fretky
Kočky musí být klinicky zdravé.
Kočky chovatelů z ČR musí být doprovázeny očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém
chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě dle doporučení výrobce.
Kočky chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Holubi
a) Holubi musí být doprovázeni potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že byli
v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinováni proti Newcastelské chorobě dle
vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny.
b) Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena
potvrzením od soukromého veterinárního lékaře o provedení vakcinace rodičů.

Koně
a) Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů ( plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru
uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy
Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené
v souladu s touto vyhláškou.
b) Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 a ž § 15
vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz
koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým
popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

Závěrečná ustanovení
Prodejní místo si dle tržního řádu každý po sobě uklízí sám (viz. bod o vratné kauci za uklizené
místo v odstavci „povinnosti prodejce“).
Po skončení trhů zaměstnanci Obce Janská prostor zkontrolují, případný nepořádek uklidí,
odvezou odpadky a na místě prodeje živých zvířat odstraní případné vedlejší živočišné produkty a
tato místa vystříkají dezinfekcí.

