
Burzovní řád pro reptilie a amfibie  
platný pro Burzu reptilií v Ulmu

Burzovnímu řádu věnujte prosím dostatek času a v klidu si jej pročtěte. 

Každý účastník burzy má v předstihu dost času na to, aby dodržel níže uvedené body.  
Tento burzovní řád slouží především k tomu, aby zacházení se zvířaty na burze bylo humánní 
a v souladu s druhem živočicha.    

Všeobecná ustanovení

Tento Burzovní řád platí pro Burzu reptilií v Ulmu a je pro vystavovatele a návštěvníky 
závazný.
Burza bude trvat od 7.00 do 16.00 hodin. Otvírací doby pro návštěvníky jsou vymezeny  
od 10.00 do 16.00 hodin.
Za organizaci a konání burzy odpovídá společnost: 
TerraristikEvent GmbH, Cannstatter Str. 115, 70734 Fellbach

Tel. číslo v den konání burzy: 0173 – 241 8204 

Účelem burzy je výhradně bezprostřední prodej a/nebo výměna nabízených plazů a 
obojživelníků, a zároveň také doplňků, které odpovídají zásadám ochrany zvířat, a odborné 
literatury.
Chovatelé a prodejci s živnostenským oprávněním musí mít povolení podle § 11 odst. 1 věta 1 
číslo 3 Zákona na ochranu zvířat (TierSchG) a na požádání je předložit příslušnému orgánu.   

1. Seznam zvířat musí být kompletně vyplněn nejen co do počtu, ale i podle druhu. 
2. Z důvodu ochrany zvířat je v celé výstavní hale zakázáno kouřit. 
3. Psi nesmějí do prostorů konání burzy. 
4. Organizátor i dohlížející osoby jsou oprávněni dávat vystavovatelům a návštěvníkům 

instrukce.
5. Je nutné bezpodmínečně dodržovat všeobecná ustanovení i právní ustanovení na ochranu 

zvířat a chráněných živočišných druhů; zvláště jste striktně povinni mít u sebe i řádné 
doklady, které vyžadují ustanovení na ochranu chráněného živočišného druhu.  

Zvláštní ustanovení o zaručení ochrany živočišných druhů 

Exempláře živočišných druhů z přílohy A smějí být nabízeny a prodávány pouze s platným 
osvědčením ES, které prodávajícího opravňuje k nabídce a prodeji těchto druhů. Prodej 
prostřednictvím třetích osob je nepřípustný.  
Exempláře živočišných druhů z přílohy B smějí být prodávány pouze s dokladem o původu. 
Zapotřebí je doklad o prvopočátečním (originálním) původu zvířete (např. osvědčení 
chovatele, doklady o dovozu, stará osvědčení ES nebo CITES). Údaje předchozího vlastníka
samy o sobě nestačí.

Zda je nějaký živočišný druh zvláště chráněn, si můžete vyhledat na adrese 
www.wisia.de.



Osvědčení chovatele musí obsahovat tyto údaje: 
jméno a adresu chovatele, druh živočicha, identifikační označení, velikost, hmotnost, stáří, 
pohlaví, rozmožovací chov s dokladem – o jeho legálním nabytí.

Pokud je to vyžadováno, musejí být zvířata řádně označena.  

Kupujícímu musí být zároveň se zvířetem vydány originální doklady. Kupující musí být  
v daném případě upozorněn na ohlašovací povinnost podle § 7 odst. 2 Spolkového nařízení o 
ochraně volně žijících druhů živočichů a rostlin. Z důvodu kontroly řádného vedení 
záznamových knih, je nutné vzít si s sebou originální evidenční knihy, jako jsou knihy o 
příjmu a výdeji zvířat, pouze ve výjimečných případech to mohou být kopie. 

Krajský úřad (Regierungspräsidium) Tübingen umožňuje si tyto formuláře bezplatně 
stáhnout na adrese: http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1158517/index.html

Živočišné druhy Chelydra serpentina (kajmanka dravá) a Macroclemys temmincki (kajmanka 
supí) nesmějí být vystavovány a nabízeny. Python reticulatus (krajta mřížkovaná) pouze  
po udělení povolení od organizátora. 

Prodávat smějí pouze účastníci, kteří jsou u organizátora přihlášeni. 
Osoby, které nabízejí zvířata a které chtějí být u jednoho stánku ve dvou či ve větším počtu, 
se musejí jednotlivě přihlásit u registrace a také jednotlivě odevzdat vlastní seznam zvířat.  

Mějte prosím na mysli, že během konání burzy budou probíhat úřední kontroly. K tomu má 
oprávnění pouze Město Ulm a Krajský úřad (Regierungspräsidium) Tübingen.  

6. Schránky a boxy sloužící pro prodej živočichů musí být popsány.  

U každého nabízeného zvířete musí být napsány níže uvedené údaje tak, aby byly  
pro každého zájemce viditelně umístěny: 

- jméno nabízející osoby
- vědecký název  
- pohlaví: 1,0 / 0,1 / 0,0,1
- rozšíření  
- původ: odchyt volně žijících druhů živočichů / odchov 
- statut ochrany: Washingtonská úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými
druhy volně žijících živočichů a rostlin, přílohy I až III 
- Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijích živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, přílohy A/B  
- Spolkové nařízení o ochraně volně žijících druhů živočichů a rostlin 
(BartenSchV)
- očekávaná velikost 

7. Především třeba dbát na to, aby schránky pro zvířata nebyly příliš malé, či těsné.  
8. Umožnit zvířatům, aby měla podle svého druhu zachovány příslušné klimatické 

podmínky, a to tím, že je zásadně nutné mezi stůl a schránku pro zvíře položit deky 
nebo izolující podušky, resp. dát jim dostatek podestýlky. Terária u zvířat, která 
vyžadují vyšší okolní teplotu, musí být vyhřívána, současně je třeba samozřejmě dávat 
pozor na vlhkost vzduchu, v případě nutnosti musí být orosena. 



9. Po ukončení burzy musí být stánek čistě uklizen, krabice a odpadky je zapotřebí si odnést 
s sebou.

Orgánizátor burzy za nabízená zvířata, rostliny a ostatní předměty, hmotné škody, 
krádeže a úrazy, či poškození, která vznikla na parkovištích,  

neručí a ani za ně nepřebírá odpovědnost.

Právní ustanovení na ochranu zvířat

1. Jak pro dovoz, tak i pro odvoz, či dočasné umístění nevystavovaných exemplářů musí být 
použity tepelně stabilní schránky, např. ve formě polystyrénových boxů, které musejí být 
eventuálně temperovány pomocí termoakumulátorů, či termolahví.   

2. Schránky pro zvířata musí splňovat údaje uvedené v Posudku o minimálních požadavcích 
na chov reptilií z 10.01.1997 Spolkového ministerstva výživy, zemědělství a lesnictví. 
Dále je nutné dbát na to, aby zvířata měla : 

a) na dně vhodný substrát pro absorpci výměšků 
b) dostačující přívod vzduchu, tepla a osvětlení 
c) dostatečně velkou schránku umožňující jim se bez potíží otáčet, např. pro ještěrky 

nebo želvy by to měl být minimálně 1,5 násobek délky hlava-tělo, resp. u hadů 
každá boční délka minimálně 1/3 celkové délky zvířete. 

d) Pozorování zvířete smí být umožněno jen ze strany nebo přes víko.  
e) Všechna zvířata musí být umístěna jednotlivě, držení vícero zvířat v jedné 

schránce je striktně zakázáno. 
f) Skládání a vršení schránek pro zvířata na sebe není dovoleno. 

3. Schránky, v nichž se budou zvířata nacházet, musí být postaveny minimálně ve výšce 
stolu.

4. Pro každý chráněný druh živočicha je zapotřebí mít s sebou originální doklady   
a na požádání je předložit.  

5. Prodávající je povinen kupujícího upozornit, že musí chráněné živočichy ohlásit.  

6. Nabízení jedovatých zvířat je zakázáno. 

7. Vyjmout zvíře ze schránky je povoleno jen tehdy, pokud pro to existuje závažný důvod, a 
to výhradně v přítomnosti a se souhlasem majitele. 

8. Poklepávat na schránky se zvířaty a třepat jimi je zakázáno. 
9. Majitel je povinen vystavovaná zvířata neustále mít pod dohledem a v případě potřeby je 

povinen tímto pověřit jinou fundovanou osobu.  
10. Nabízet lze jen zdravá zvířata, která jsou v bezvadném stavu. Onemocnění zjištěná během 

konání burzy musí být ihned oznámena vedení burzy.
11. Dětem a mladistvým do dovršení 16 let smějí být zvířata dávána jen v přítomnosti a  

se souhlasem jejich zákonných zástupců.  
12. Po dobu konání burzy musí být nabízeným zvířatům sloužícím jako potrava pro ostatní 

zvířata neustále dodávána čerstvá pitná voda.  
13. Velikost schránek pro zvířata sloužící jako potrava jiným zvířatům, resp. hustota obsádky 

těchto zvířat musí být vyměřeny tak, aby každému ze zvířat byla poskytnuta přiměřená 
minimální základní plocha a výška.



14. Nabízeni smějí být též hlodavci již odstavení z rozmnožovacího chovu a schopní 
samostatného života. Je striktně zakázáno nabízet a prodávat živá mláďata myší a krys a 
jednodenní kuřata.  

15. Určení pohlaví za použití nástrojů smí provádět pouze veterinář Dr. Brames, který bude 
přítomen na burze.  

Vedení burzy je v den konání burzy k dosažení na tel. čísle 0173- 2418204 

„Vystavovatelé, kteří budou výrazně porušovat tento Burzovní řád, budou  z Burzy 
reptilií v Ulmu a  dalších výstav vyloučeni a poplatek za stánek jim nebude vrácen.“ 


