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DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT:

PODMÍNKY OCHRANY KOČEK
V OBCHODECH SE ZVÍŘATY
Ústřední komise pro ochranu zvířat zásadně nedoporučuje prodávat kočky v obchodech
se zvířaty podle § 13a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Období po odstavu od matky je v životě koťat velmi důležité. Je to období takzvané rané
socializace, kdy se koťata učí soužití s člověkem. Právě v tomto období se rozhoduje, zda z
kotěte vyroste dobrý společník či problematický tvor, s nímž je soužití těžké. Koťata v tomto
období potřebují co nejčastější podněty v podobě hry s člověkem, nebo hlazení a klidného
spočinutí na klíně, aby si navykla na běžnou péči a chod domácnosti. Takovouto individuální
péči není schopen personál v obchodě se zvířaty ani při nejlepší vůli poskytnout. U kotěte,
která pobývalo nějaký čas v obchodě se zvířaty, je velké riziko, že se u něj projeví některá z
poruch chování, jako je nečistotnost, získaná averze ke kočičí toaletě, strach nejen z cizích
lidí, ale i z členů domácnosti, žvýkání a cucání látkových předmětů, zvláště u koťat předčasně
odstavených, nadměrné olizování a vytrhávání srsti, vedoucí až ke zdravotním poruchám.
Proti prodeji koťat v obchodech hovoří ještě jeden faktor. Z hlediska kotěte je velmi důležitý
přechod od chovatele k novému nabyvateli. Kotě je stresováno oddělením od matky a
sourozenců, dostává se do nového prostředí, a leckdy se musí vyrovnávat se změnou typu
krmení. To, jak dobře či špatně se aklimatizuje, má velký vliv např. na přijímání potravy,
imunitní odezvu na očkování, vyrovnávání se s případnými chorobami a následně pak na jeho
fyzický i psychický vývoj. Jde-li kotě k nabyvateli prostřednictvím obchodu, znamená to dvojí
aklimatizaci, tedy dvojí nadměrnou zátěž pro nehotový a rostoucí organismus.
Ústřední komise pro ochranu zvířat proto doporučuje obchodům se zvířaty, aby nabízely
kočky pouze zprostředkovaně, např. pomocí katalogu. Ideální je, pokud jsou kočky předány
novému nabyvateli přímo chovatelem nebo předchozím majitelem. Pokud přechází k novému
nabyvateli prostřednictvím prodeje v obchodech, musí být během jejich pobytu v obchodě
dodrženy následující minimální podmínky:
1. Minimální věk při umístění do prodeje je 12 týdnů.
2. Maximální věk pro nabízení koček je 4 měsíce.

3. Velikost kotců musí umožňovat zvířeti bez potíží zaujmout jakoukoli fyziologickou polohu
(stání, sed, leh) a přiměřenou možnost volného pohybu v kotci. Minimální světlá výška
prostoru je 1,8 m. Kočkám je nutno umožnit horizontální i vertikální pohyb a minimálně dvě
výškové úrovně.
4. Zajistit společný kotec pro jeden vrh koťat.
5. Všechno vybavení kotců (misky na krmení a napájení, pelíšky na odpočinek, vhodné
hračky, individuální odpočívadla, šplhadla) je nutné pravidelně čistit a dezinfikovat
přípravkem účinným také proti plísním.
6. Prostředí kotců je nutné trvale udržovat v čistotě, průběžně uklízet zbytky krmiva, moč a
exkrementy. Materiály pro kotce a jejich vybavení použít takové, aby byla minimalizována
možnost zranění.
7. Zoohygienické podmínky: teplota - pokojová mezi 18 a 22 °C, klimatizace - zajištění
přívodu čerstvého vzduchu přiměřené vlhkosti, osvětlení - denní světlo nebo umělé světlo
odpovídající intenzitě a zabarvení denního světla, v nočních hodinách tlumené světlo.
8. Krmení: 4x denně kvalitní kompletní krmnou směsí pro koťata, na každá 3 koťata
minimálně 1 miska.
9. Napájení zajistit trvalým přístupem k dostatečnému množství nezávadné vody.
10. Zajistit vakcinaci proti panleukopenii, calciviru, herpesviru. Vakcinaci provést minimálně
14 dnů před přijetím do prodeje a dále dle příbalového letáku použité vakcíny.
11. Odčervit kombinovaným prostředkem (oblí i ploší červi) při příjmu do prodeje a dále
1x měsíčně.
12. Prodávat je možno pouze identifikovatelná zvířata v souladu s odst. 3 § 13a zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, označená
čipem, s očkovacím průkazem.
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