TRŽNÍ ŘÁD
Čl. 1. Tento tržní řád stanovuje mimo jiné i hygienické a veterinární podmínky prodeje zvířat a
živočišných produktů a zboží,které je zakázáno prodávat u nás na trhu
Čl. 2. Vymezení základních pojmů.
Provozovatel:

REDE s.r.o., Na Beránce 57/2, Praha 6, IČO : 28923014
Provozovna: Ředhošť 38 , 411 20 Mšené-lázně

Prodejce:

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která uskutečňuje prodej zboží nebo poskytuje
služby a je povinna respektovat tento tržní řád a příslušné obecně závazné právní
předpisy. Fyzická osoba starší 18-ti let, právnická nebo fyzicky podnikající osoba,
která uskutečňuje prodej zboží nebo poskytuje služby s povinností respektovat tento
tržní řád a příslušné obecně závazné právní předpisy.

Tržiště – volná plocha: ohraničené, veřejně přístupné prostranství pouze v uvedené dny a hodiny, určené
k prodeji zboží a poskytování
služeb na vymezených prodejních místech pro právnické a fyzické osoby.
Doba prodeje:

Čl. 3.

každou neděli od 6:00 do 14:00 hod. počínaje první nedělí v březnu až do poslední
neděle před svátky vánočními. Každou sobotu od 6:00 do 14:00 hodin počínaje třetí
sobotou v březnu až do poslední soboty v červnu (pouze na pozemcích „Na poli“ a na
návsi).

Podmínky prodeje zboží a poskytování služeb

- prodejci všech živých zvířat jsou povinni zaregistrovat se v den prodeje před započetím
prodeje u provozovatele tržiště a předložit příslušná potvrzení o zdravotním stavu
zvířete ne starší 3 dnů. Registrace prodejců probíhá od 6 00 do 8 00 hodin v kanceláři
Tržiště „Na poli“.
provozovatelé a prodejci jsou povinni zajišťovat a dodržovat hygienické podmínky prodeje zvířat
a živočišných produktů stanovené zvláštními předpisy, zejména:
- NEPR (ES) č. 852/2004, příloha II, kapitola III, o hygieně potravin.
- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární
zákon), jak vyplývá z pozdějších změn .
- Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Po celou dobu prodeje jsou prodejci povinni mít na místě k dispozici průkaz totožnosti. Právnické a
fyzicky podnikající osoby jsou dále povinny mít k dispozici kopii živnostenského oprávnění nebo
výpisu z obchodního rejstříku, zdravotní průkaz a další doklady, které se vztahují k jejich činnosti.
b) veškerý odpad živočišného původu jsou prodejci povinni shromažďovat na určeném místě,
provozovatel určí a označí nádobu vyhrazenou na vedlejší živočišné produkty (VŽP),
určenou pouze pro tento odpad ,
c) prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho bezprostřední okolí v čistotě průběžným úklidem a
odstraňováním odpadu a obalů na určená místa i po ukončení prodeje na tržišti. V případě nedodržení
může být prodejce vyloučen z prodeje,
a)

Čl.4.

Veterinárně-hygienické podmínky prodeje potravin a surovin živočišného původu

a) v tržnicích a na tržištích [§ 46 písm. a) zákona č. 166/1999Sb., v platném znění] , kde byl povolen
prodej zvířat a živočišných produktů, lze prodávat jen zdravá zvířata,
b) podle charakteru prodávaných potravin živočišného původu musí být prodejní místo vybaveno
zařízením požadovaným zvláštními předpisy ( § 11 zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění , § 25
zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, v platném znění).

živočišné produkty musí být uchovávány při teplotách stanovených platnými vyhl. (např. vyhl. č.
326/2001 Sb., v platném znění) nebo teplotách deklarovaných výrobcem,
d) prodejci zabezpečí, aby při přepravě a prodeji živočišných produktů měli k dispozici: doklad o původu
zboží (dodací list), na kterém musí být, mimo jiné, uvedeno : datum použitelnosti resp. datum
minimální trvanlivosti, není – li uvedeno přímo na výrobku, a teplota skladování u nebalených
výrobků,
e) med pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množství v tržnici ,a to
přímo konečnému spotřebiteli, musí být označen celým jménem a místem trvalého pobytu chovatele,
druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti,
f) při prodeji vajec musí být zajištěna teplota skladování od 5°C do 18°C a vejce musí být řádně označena
(orazítkována).
c)

Čl.5.

Veterinární podmínky prodeje živých zvířat – stanoveny v souladu se zákonem č. 166/1999Sb., o
veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) , v platném znění a
jeho prováděcích vyhlášek, Nařízení KVSU 5/2008 ze dne 20.10. 2008
Zakazuje se prodej skotu a prasat všech kategorií a stáří.

-

Jehňata a kůzlata mladší 3 měsíců budou doprovázena potvrzením o beznákazové situaci v chovu
původu a budou respektována ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) označování turů,
koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců a vyhlášky č. 136/2004 Sb. kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským zákonem.
- při prodeji přesunech přežvýkavců budou respektována ustanovení nařízení 5/2008 s ohledem na
katarální horečku ovcí - vždy zdravotní potvrzení

-

-

ZAKAZUJE SE PRODEJ A PŘEDVÁDÉNÍ PSŮ S KUPÍROVANÝMA UŠIMA.

-

Psi, kočky, fretky - musí mít platné očkování proti vzteklině. Za platné očkování proti vzteklině
se považuje základní očkování po 21 dnech ode dne jeho provedení a Dále se považuje za platné
přeočkování během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.
Psi, kočky , fretky – starší 3 měsíců musí mít provedené očkování proti vzteklině a mít o tom doklad
(viz níže).

-

Psi - všichni musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata,
očkovacím průkazem nebo veterinárním potvrzením se záznamem o provedené vakcinaci proti psince,
hepatitidě, parvoviroze (vzteklina u starších 3 měsíců). Všichni psi musí být odčervení – záznam
v očkovacím průkaze, pase nebo veterinárním potvrzení. Doprovodné doklady a potvrzení budou
předány novým majitelům.

-

Kočky, fretky - všechny musí být klinicky zdravé a musí být doprovázeny platným pasem pro malá
zvířata, očkovacím průkazem nebo veterinárním potvrzením se záznamem o platné vakcinaci proti
vzteklině (starší 3 měsíců). Všechny kočky, fretky musí být odčervené – záznam v očkovacím
průkaze, pase nebo veterinárním potvrzení. Doprovodné doklady a potvrzení budou předány novým
majitelům.

-

Štěňata se smí nabízet k prodeji nejdříve ve stáří 50 dní.

-

Koťata se smí nabízet k prodeji nejdříve ve stáří 70 dní.

-

Hrabavá drůbež starší 18 týdnů - musí být doprovázena potvrzením, že v období 6 měsíců před
konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného
výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo
vakcíny).

-

Mláďata , která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace musí být doprovázena potvrzením o
provedení vakcinace v rodičovském hejnu..

-

Vodní drůbež - starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá.

-

Holubi - musí být doprovázeni potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním
vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny
(v potvrzení musí být uvedeno - datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).
Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena potvrzením o
provedení vakcinace rodičů.

-

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

-

Papouškovití - musí mít potvrzení, že pocházejí z chovů, ve kterých se v posledních 45 dnech
nevyskytla psitakóza.

Ve všech případech, kdy se hovoří o „POTVRZENÍ“, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen
soukromým veterinárním lékařem a je podmínkou pro umožnění prodeje na tržišti.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění - zakazuje se týrání zvířat a
všechny formy propagace týrání zvířat.
Prodejce živých zvířat zajistí :
a)
b)
c)
d)

zvířata musí mít zajištěný stín při slunečném počasí v letním období
zvířata musí mít zajištěno napájení (nádoby s pitnou vodou nebo přenosné napájení)
zvířata musí mít v klecích dostatek prostoru k otočení, ulehnutí a odpočinku
zvířata nesmí být týrána ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb.
Za týrání se dle považuje zejména :

- nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a
prokazatelně překračují jeho síly,
- podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno
s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat
zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
- omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení,
- podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak
poškozují,
- omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo
utrpení zvířete,
- podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo
vzhled,
- používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné
poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy
nebo jiných orgánových systémů zvířat,
- vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické
povahy,
- chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
- zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest,
utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
- používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo
lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,
- usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
Za propagaci týrání se považuje zejména
- vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok za účelem změny
vzhledu zvířete, uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,

Čl. 6. Provozovatel je mimo jiné povinen:
a) kontrolovat dodržování tohoto tržního řádu ,
b) vyžadovat okamžitou nápravu, podle okolností omezit nebo ukončit prodej zboží nebo poskytování
služeb fyzickými nebo právnickými osobami v případě porušení tohoto tržního řádu nebo dalších
obecně závazných předpisů,
c) vést aktuální seznam osob, které v tržnici prodávají zvířata nebo živočišné produkty, který musí
obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, místo podnikání, liší - li se od místa trvalého
pobytu nebo název obchodní firmy, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky,
jde-li o právnickou osobu,
d) seznámit prodejce s tímto tržním řádem,
e) dle potřeby zajistit neškodné odstranění a likvidaci vedlejších živočišných produktů (SAP Mimoň,
spol. s. r.o., Ralsko – Boreček 30, 471 24 Mimoň, tel.: +420 487 883 888, fax: +420 487 862 861).
Čl. 7

Zákaz prodeje
Na tržišti je zakázáno prodávat a provozovat:
-lihoviny,tabák a tabákové výrobky
-pyrotechnické výrobky,zbraně a střelivo
-jakékoliv hazardní hry

Čl. 8. Závěrečná ustanovení
a) Tržiště není vybaveno pro zabíjení, stahování, porcování a prodej masa jatečních zvířat.
b) Umístění pitné vody, WC a umyvárny musí být na tržišti viditelně a zřetelně
označeno.
c) Počet prodejních míst a kapacit ( viz příloha č. 1 k Nařízení obce č. 1/2006).

1. 8. 2011

Štěpánka Nevolina
jednatel
REDE s.r.o., Na Beránce 57/2, Praha 6

