Návrh
Vyhláška
ze dne ….. 2008,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. , o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Ministerstvo stanoví podle § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 16, § 16a, § 16b odst. 7,
§ 17, § 23 odst. 1, 3 a 8 a odst. 9, § 23a odst. 6, § 23c, § 23d, § 25 odst. 2, § 34a odst. 8 zákona
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon
o obchodování s ohroženými druhy) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. xxx/2009 Sb.
(dále jen „zákon“):
§1
Formuláře žádostí a doklady CITES
[K § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 23 odst. 3 a 8 § 25 odst. 2 písm. m) a § 34a
odst. 8 zákona]
(1) V případě žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného
vývozu exempláře (§ 3 odst. 2 zákona) včetně žádosti o potvrzení o osobním vlastnictví
exempláře a žádosti o potvrzení o souboru vzorků (§ 3 odst. 5 zákona) vyplňuje žadatel list 5
„Žádost“ příslušného formuláře1).
(2) V případě žádosti o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného
druhu přímo ohroženého vyhynutím (§ 3 odst. 2 zákona) vyplňuje žadatel list 3 „Žádost“
příslušného formuláře.2)
(3) V případě žádosti o potvrzení o putovní výstavě (§ 3 odst. 5 zákona) vyplňuje žadatel list
3 „Žádost“ příslušného formuláře.2a)
(4) V případě žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností s exemplářem (§ 3 odst. 3
zákona) vyplňuje žadatel list 3 „Žádost“ příslušného formuláře.2)
(5) Žádosti uvedené v odstavci 1 až 4 se podávají na příslušném formuláři vytištěném v
kterémkoliv úředním jazyce Evropských společenství. Žádost se vyplňuje v českém jazyce.
(6) Vzor evidenční karty (§ 3 odst. 7 zákona), která se podává spolu s žádostí podle odstavce
1 až 3, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(7) Vzor registračního listu exempláře, který vydává příslušný registrační úřad podle § 23
odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 2.
(8) Vzor potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 8 a § 34a odst. 8 zákona),
které vydává ministerstvo, je uveden v příloze č. 2.
§2
Registrace obchodníků, vědců, vědeckých institucí a dalších osob
(K § 16 zákona)
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(1) Žádost o registraci pěstírny rostlin pro účely odchylky pro obchod s uměle vypěstovanými
rostlinami podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů3) se zasílá písemně
ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo
zpětného vývozu exempláře (§ 1 odst. 1) a evidenční kartu (§ 1 odst. 6) a k žádosti se dále přiloží:
a) seznam druhů exemplářů rostlin v pěstírně, které jsou předmětem žádosti, s uvedením
původu kultur těchto rostlin,
b) krátký popis způsobu pěstování rostlin a
c) odhad předpokládané produkce exemplářů určených pro obchod.
(2) Žádost o registraci vědce nebo vědecké instituce pro účely odchylky pro případ
neobchodních zápůjček, darů nebo výměn exemplářů mezi vědci a vědeckými institucemi (dále jen
„výměna“) podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů4) podává vědec nebo
vědecká instituce písemně ministerstvu. Součástí žádosti je evidenční karta (§ 1 odst. 6) a k žádosti
vědec nebo vědecká instituce dále přiloží:
a)
stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými
vědci a vědeckými institucemi,
b)

jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet,

c)
s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých zemích se předpokládá
výměna sbírkových exemplářů.
§3
Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a značení nádob s kaviárem
(K § 16 a 16b odst. 7 zákona)

(1) Formulář žádosti o licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru je stanoven v příloze č. 4 k této
vyhlášce.
(2) Záznamy o kaviáru (§ 16b odst. 6 a 7 zákona) se vedou v listinné nebo v elektronické
podobě s možností tisku.
(3) Jednotlivé záznamy jsou označeny pořadovými čísly počínaje „1“ a každý záznam o kaviáru
obsahuje:
a) pořadové číslo a datum záznamu,
b) kód druhu jesetera podle přílohy č. 5,
c) datum příchodu (získání) kaviáru (vyplňuje se pro získaný kaviár),
d) jméno a adresa dodavatele kaviáru (vyplňuje se pro získaný kaviár),
e) množství (čistá hmotnost) získaného kaviáru (vyplňuje se pro získaný kaviár),
f) čísla příslušných dokladů o původu kaviáru (např. vývozní povolení CITES země vývozu,
dovozní povolení CITES členského státu EU, faktura anebo obdobný doklad dodavatele),
jejichž kopie se přikládají k záznamu (vyplňuje se pro získaný kaviár),
g) identifikační informace z původních štítků nádob s kaviárem, nejsou-li uvedeny na kopiích
dokladů přiložených k záznamu (vyplňuje se pro získaný kaviár),
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h) datum odchodu (odeslání) kaviáru (vyplňuje se pro odeslaný kaviár),
i) množství (čistá hmotnost) odeslaného kaviáru (vyplňuje se pro odeslaný kaviár),
j) jméno a adresa odběratele kaviáru (vyplňuje se pro odeslaný kaviár),

k) čísla příslušných dokladů vystavených na odeslaný kaviár (např. vývozní povolení CITES
ministerstva, faktura anebo obdobný doklad vystavený pro odběratele), jejichž kopie se
přikládají k záznamu. Dále identifikační informace (čísla) z vlastních štítků nádob s kaviárem,
nejsou-li uvedena na kopiích dokladů přiložených k záznamu (vyplňuje se pro odeslaný kaviár),
l) příslušné pořadové číslo a datum vlastního záznamu, vztahujícího se ke získání kaviáru
(vyplňuje se pro odeslaný kaviár)
(4) Nestanoví-li právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 10) jinak, označují
balírny kaviáru v České republice prvotní nádoby s kaviárem jednotlivě pomocí jednorázových
štítků, které jsou připevněny (přilepeny) k nádobě. Prvotní nádobou se rozumí všechny plechovky,
krabice, sklenice nebo jakékoli jiné nádoby, do kterých je kaviár přímo plněn bez ohledu na jejich
velikost a bez ohledu na to, jestli místo jejich určení je na vnitrostátním nebo mezinárodním trhu.
Za prvotní nádobu se nepovažuje nádobí, na kterém je kaviár servírován k přímé spotřebě
v restauracích a podobných zařízeních. Jednorázový štítek je vytištěn způsobem a obsahuje
bezpečnostní prvky znesnadňující jeho padělání. Jednorázový štítek je nalepen balírnou kaviáru na
prvotní nádobu. Údaje uvedené na štítku jsou obsaženy ve vývozním povolení CITES nebo
v jeho příloze. Používají se dva typy štítků podle toho, zda je kaviár plněn balírnou v zemi původu
kaviáru (kde byla jeseterovitá ryba ulovena) nebo je přebalován v jiné zemi.
(5) Štítek na nádobu s kaviárem, která je naplněna balírnou v zemi původu kaviáru, obsahuje
následující identifikační čísla v následujícím pořadí:
a) standardizovaný kód druhu ryby podle přílohy č. 5 k této vyhlášce
b) kód pro vyznačení původu jeseterovité ryby podle přílohy IX k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
Např. „W“ pro jesetery ulovené ve volné přírodě, nebo „C“ pro jesetery z akvakultury,
c) dvoupísmenný kód země původu jeseterů podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d) rok sklizně (lovu),
e) oficiální evidenční kód balírny kaviáru,
f) identifikační výrobní číslo šarže kaviáru přidělené balírnou.
(6) Štítek na nádobu s kaviárem, který je přebalován v jiné než zemi původu kaviáru, obsahuje
následující identifikační čísla v následujícím pořadí:
a) standardizovaný kód druhu ryby podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
b) kód pro vyznačení původu jeseterovité ryby podle přílohy IX k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
Např. „W“ pro jesetery ulovené ve volné přírodě, nebo „C“ pro jesetery z akvakultury,
c) dvoupísmenný kód země původu jeseterů podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d) rok přebalování kaviáru,
e) oficiální evidenční kód balírny kaviáru,
f) identifikační výrobní číslo šarže kaviáru přidělené balírnou nebo číslo vývozního povolení nebo
potvrzení o zpětném vývozu CITES.
(7) Evidenční kód balírny kaviáru v České republice podle odst. 5 písm. e) a odst. 6 písm. e)
sestává z písmen „CZ“ a individuálního pořadového čísla balírny kaviáru přiděleného
ministerstvem v rozhodnutí o licenci.
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(8) Nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy4a) jinak, označují balírny
kaviáru v České republice druhotné nebo další obaly, do kterých jsou baleny prvotní nádoby
s kaviárem, štítkem nebo potiskem s informací v češtině a angličtině „kaviár jeseterovitých/
sturgeon caviar“ a s uvedením přesného množství (čisté hmotnosti) kaviáru obsaženého v balení.

§4
Vývoz exempláře rostlinného druhu
na základě rostlinolékařského osvědčení
(K § 17 zákona)
V souladu s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy5) se povolení ministerstva
k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu nahrazuje rostlinolékařským
osvědčením vydaným podle zvláštního zákona.6)
§5
Seznam druhů,
na které se nevztahuje povinnost registrace
(K § 23 odst. 1 písm. a) zákona)
Povinnost registrace se nevztahuje na ty exempláře druhů živočichů a rostlin, které jsou
zvláště chráněné podle obecného právního předpisu o ochraně přírody a krajiny 7), druhy volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě v České
republice, a exempláře druhů, pro něž Evropská komise stanovila všeobecně platnou odchylku a
které jsou specifikovány v nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy8). Seznam dalších
druhů živočichů a rostlin, na jejichž exempláře se nevztahuje povinnost registrace, je stanoven
v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§6
Seznam jiných druhů,
na něž se vztahuje povinnost registrace
(K § 23 odst. 1 písm. b) zákona)
Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na jejichž exempláře se
vztahuje povinnost registrace, je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
§7
Značení a identifikace exemplářů
(K § 23c zákona)
(1) Značení exemplářů se provádí v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9)
(2) Fotografická dokumentace podle § 23c odst. 4 zákona se provádí následujícím způsobem:
jedna fotografie individuálního rozlišovacího znaku exempláře bude u těchto exemplářů vždy
přílohou registračního listu; druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u
registračního orgánu. Pokud se vydá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bude třetí
stejná fotografie přílohou tohoto potvrzení. V odůvodněných případech může registrační orgán od
doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na
registračním listu.
(3) Na fotografii podle odst. 2 musí být zřetelně identifikovatelné měřítko; fotografie musí být
dostatečně velká (minimálně 10 x 15 cm, přičemž alespoň jeden rozměr fotografovaného objektu
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přesahuje polovinu delšího rozměru fotografie) a technicky kvalitní (ostrá, barevně věrná, bez retuší
a úprav), aby se na ní daly rozlišit detailní identifikační znaky exempláře. V případě potřeby se
připojí více fotografií různých částí jednoho exempláře. Fotografie budou nalepeny na formuláři
podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a v rozích orazítkovány úředním razítkem s přesahem na

formulář, s výjimkou případu, kdy bude fotografie na formuláři přímo vytištěna. Zároveň se na
originálu dokladu uvede, že nedílnou součástí dokladu je příloha s fotografií popř. fotografiemi
exempláře, a vyznačí se počet stran příloh.
(4) Pozdější termín pro označení exempláře podle § 23c odst. 3 uvede registrační úřad v kolonce
č. 18 registračního listu a případně též v potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností.
§8
Registr vyrobených nebo distribuovaných kroužků a jiných značek a obsah písemné
informace o kroužcích a jiných značkách
(K § 23d odst. 2, 5 a 8 zákona)
(1) Registr vyrobených nebo distribuovaných kroužků a jiných značek podle § 23d odstavce 5
zákona vede výrobce nebo distributor kroužků nebo jiných značek v samostatné knize
s očíslovanými stranami nebo elektronicky v samostatné databázi s možností tisku. V případě
elektronické databáze se všechny nové záznamy vytisknou minimálně jednou měsíčně, stránky se
průběžně očíslují a připojí se k předchozím vytištěným záznamům obdobně jako v knize.
(2) Zvlášť se vedou záznamy o kroužcích a značkách přijatých na sklad a zvlášť záznamy o
kroužcích a značkách použitých nebo distribuovaných jiným osobám. Jednotlivé záznamy v knize
nebo databázi jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“.
(3) Záznam o kroužcích a značkách přijatých na sklad obsahuje
a) pořadové číslo záznamu,
b) datum záznamu,
c) typ kroužku nebo značky,
d) datum přijetí na sklad,
e) odkud (jméno a adresa dodavatele, vlastní výroba),
f) počet kusů,
g) čísla značek (pokud jsou značky číslovány v posloupnosti, stačí uvést rozsah),
h) další poznámky a dodatečné záznamy.
(4) Záznam o kroužcích a značkách použitých nebo distribuovaných jiným osobám:
a) pořadové číslo záznamu,
b) datum záznamu,
c) typ kroužku nebo značky,
d) datum vyskladnění (datum použití značky, např. pro označení vlastních odchovů, nebo datum
prodeje, odeslání či přenechání značky jiné osobě),
e) kam (jméno a adresa odběratele, pro vlastní potřebu),
f) počet kusů,
g) čísla značek (pokud jsou značky číslovány v posloupnosti, stačí uvést rozsah)
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h) další poznámky a dodatečné záznamy.

(4) Písemná informace o kroužcích a jiných značkách podle § 23d odstavce 2 písm. b) zákona
obsahuje zejména
a) údaje o výrobci kroužků nebo jiných značek, je-li odlišný od žadatele o licenci pro výrobce
nebo distributora,
b) použitý materiál na výrobu kroužků nebo jiných značek,
c) velikosti a typy kroužků nebo jiných značek,
d) druhy, velikosti a stáří živočichů, pro které budou kroužky nebo jiné značky určeny,
e) veterinární nebo jiné atesty kroužků a jiných značek, jsou-li k dispozici,
f) návody a informace pro odběratele značek.
Způsob vyplnění registračního listu a způsob provádění změn v registraci exemplářů
podléhajících povinnosti označení
(K § 23 a §23a)
§9
Základní pokyny pro držitele k vyplňování registračního listu a kódy registračních úřadů
jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 10
Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna vlastníka nebo
dlouhodobého držitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka nebo dlouhodobého držitele
exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný registrační úřad v
kolonce č. 20 registračního listu. V případě nedostatku místa se zde uvede, že záznamy
pokračují v příloze a připojí se další list s kopií kolonky č. 20, kde se jako první záznam uvede,
že jde o přílohu k registračnímu listu, a uvede se číslo, datum vydání registračního listu a název
úřadu, který registrační list vydal.
§ 11
Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře
se v kolonce č. 21 registračního listu uvede datum prodeje či změny, jméno, příjmení a adresa
trvalého bydliště, příp. název a sídlo nového vlastníka nebo dlouhodobého držitele a původní
vlastník nebo dlouhodobý držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři.
Povinné informace spojené s převodem exempláře
(K § 23b odst. 5 zákona)
§ 12
Obsah povinných informací spojených s převodem exempláře a vzor odkazu na povinné
informace zveřejněné ministerstvem je v příloze č. 10.
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§ 13
Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a
regulovaných kožešin, u kterých se nevyžadují povinnosti podle § 24 odst. 2 a 4 až 7
zákona
(1) Seznam druhů, na které se nevztahují povinnosti vedení písemných záznamů o obchodu
s exempláři a o chovu živých exemplářů živočišného druhu podle § 24 odst. 2 a 7 zákona, je
uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Povinnosti předávat u dovezených věcí doklady CITES a obdobné doklady o legálnosti
dovozu při převodu, výpůjčce či nájmu podle § 24 odst. 4 zákona se nevztahují na
a) exempláře druhů vyjmenovaných v příloze D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 a
b) regulované kožešiny definované v § 2 písm. e) zákona.
§ 14
Náležitosti záznamů, způsob jejich vedení a dokumenty o původu exemplářů
(K § 24 odst. 2 a 7 zákona)
(1) Záznamy podle § 24 odst. 2 zákona (dále jen „záznamy o obchodu“) a záznamy podle § 24
odst. 7 zákona (dále jen „záznamy o chovu“) se vedou v samostatné knize s očíslovanými stranami.
Jednotlivé záznamy v knize jsou označeny pořadovými čísly počínaje „1“.
(2) Záznamy o obchodu a záznam o chovu obsahují
a) pořadová čísla záznamů,
b) datum záznamu (některé další položky, které nejsou při prvním záznamu zřejmé, jako např.
pohlaví exempláře, mohou být doplněny dodatečně a datum dodatečného záznamu bude vyznačeno
v položce „další poznámky“),
c) český a vědecký (latinský) název druhu,
d) popis exempláře (popř. exemplářů) důležitý pro jeho identifikaci (např. pohlaví, datum narození,
způsob označení a číslo značky, charakteristické individuální znaky, číslo fotografie přiložené k
záznamu apod.) nebo číslo registračního listu,
e) datum získání nebo narození exempláře,
f) odkud exemplář pochází, t.j. jméno a adresa dodavatele anebo se, v případě vlastního odchovu,
uvede „vlastní odchov“ a stručná identifikace rodičů, např. pořadová čísla vlastních záznamů pro
matku a otce, lze-li matku a otce stanovit,
g) datum převodu vlastnictví k exempláři nebo jeho úhynu, popř. ztráty; v případě převodu
vlastnictví k exempláři se uvede jméno a adresa odběratele exempláře
h) další poznámky a dodatečné záznamy (např. specifikace a čísla příslušných dokladů CITES,
registračního listu a dalších. relevantních dokladů k exempláři, jejichž originály nebo kopie se
přikládají k záznamu, datum a typ pozdějšího záznamu o exempláři, záznam kontrolního orgánu o
provedené kontrole s uvedením data provedení kontroly apod.).
(3) Vzor záznamů o obchodu a vzor záznamů o chovu je uveden v příloze X k této vyhlášce.
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(4) Při kontrole záznamů podle § 24 odst. 7 a § 30 zákona, při prokazování původu podle § 24
odst. 1 zákona a při podání žádosti o vystavení dokladu CITES nebo registračního listu se předkládá
kniha záznamů. Kontrolní orgán označí listy s kontrolovanými záznamy nebo jednotlivé
kontrolované záznamy razítkem a datem kontroly.
§ 15
Potvrzování fotokopií kopie pro držitele dovozního povolení
(K § 24 odst. 5 zákona)
(1) Registrační úřad na zadní stranu fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení1),
kterou žadateli vydá na základě žádosti, vytiskne v českém i anglickém jazyce text potvrzení,
fotokopie očísluje. Správnost fotokopií stvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné
úřední osoby.
(2) Text potvrzení podle odstavce 1 zní:
„POTVRZENÍ / CERTIFICATE
Tímto se potvrzuje, že originál dokladu CITES o dovozu, jehož kopie je předmětem tohoto
potvrzení,, byl odebrán tímto úřadem na základě žádosti o vydání potvrzení pro dovezené
exempláře jednotlivě. / This is to certify that the original import CITES permit, which copy of is
object of this certificate, has been retained by this office on the basis of an application for
issuing certificates for imported specimens individually.
Toto potvrzení platí pouze pro jeden exemplář jako doklad o tom, že byl dovezen na základě
uvedeného dokladu CITES o dovozu. / This certificate is valid for one specimen only as a proof
that the specimen has been imported on the basis of the mentioned import CITES permit.
Toto potvrzení se vydává pro účely prokazování původu exempláře podle nařízení Rady
(ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy. / This
certificate is issued for the purpose of proving the origin of a specimen imported according to
the Council Regulation (EC) No 338/97 on the Protection of Species of Wild Fauna and Flora by
Regulating Trade Therein, and the Act No. 100/2004 Coll. on Trade in Endangered Species.
Popis a identifikace exempláře / Description and identification of specimen:
Název a adresa výkonného orgánu, který vydal toto potvrzení / Name and address of the
issuing management authority:
Číslo potvrzení / No. of the certificate:
Místo a datum vydání /Place and date of issue:
Jméno vydávajícího úředníka / Name of issuing official:
Podpis a úřední razítko / Signature and official stamp:“
§ 17
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdější předpisů, ve znění vyhlášky č.
264/1998 Sb., vyhlášky č. 16/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb.
(2) Zrušuje se vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
100/2004 Sb. , o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon
o obchodování s ohroženými druhy).
§ 18
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
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Poznámky pod čarou:
1
) Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi.
2
) Příloha V k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
2a
) Příloha III k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
3
) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
3a
) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
4
) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
4a
) Čl. 64 odst. 1 písm. g), čl. 64 odst. 2, čl. 65 odst. 3 a čl. 66 odst. 6 a 7 nařízení Komise (ES)
č. 865/2006.
4b
) Čl. 66 odst. 7 druhý pododst. nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
4c
) Čl. 69 odst. 5 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
5
) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97 a čl. 17 nařízení Komise (ES) č.
865/2006.
6
) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb.
7
) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření
Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č.
161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a
zákona č. 320/2002 Sb.
8
) Čl. 62 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
9
) Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
10
) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. xxx/2009 Sb.
EVIDENČNÍ KARTA
k žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu
nebo potvrzení potřebného k přemístění exemplářů chráněných živočichů a rostlin
(zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, a nařízení (ES) č. 338/97)

Předkládá žadatel spolu s žádostí o výše uvedené povolení nebo potvrzení. Vyplnit strojem nebo
hůlkovým písmem.
1.1. Žadatel - fyzická osoba
Jméno a příjmení:
Fyzická osoba – podnikatel – uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.2. Žadatel - právnická osoba
Název právnické osoby:
Jméno osoby zmocněné k vyřízení žádosti:
Sídlo:

PSČ:

Telefon:

1.3. Datum narození fyzických osob:

Fax (e-mail):
1.4. IČO, bylo-li přiděleno, a číslo živnostenského oprávnění, je-li žadatel jeho
držitelem:

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

2.1. Týká-li se žádost jedinců zvláště chráněných živočichů nebo rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
přiložte kopii udělené výjimky, případně uveďte, že výjimka nebyla udělena a proč:

2.2. Týká-li se žádost exemplářů, na něž se vztahuje registrační povinnost podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy,
přiložte příslušný registrační list, případně uveďte, že registrační list nebyl vydán a proč:

2.3. Týká-li se žádost exemplářů, pro které bylo vydáno potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností podle článku 8
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, přiložte toto potvrzení nebo jeho kopii, případně uveďte, že potvrzení nebylo vydáno a proč:
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3. Znamená plánovaný vývoz, zpětný vývoz, dovoz nebo přemístění exempláře změnu majitele exempláře?
ANO
NE
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4. Pro případ žádosti o povolení přemístění exempláře v rámci ČR nebo EU, uveďte podrobnosti a zdůvodnění pro nové místo
určení exempláře:

5.1. Předpokládaná přeprava zásilky exemplářů přes vnější hranice EU (pro vývoz, zpětný vývoz nebo dovoz).
Použitý dopravní prostředek:
Hraniční přechod (celnice, členský stát EU):
Datum:
5.2. Předpokládaná přeprava zásilky exemplářů v ČR nebo EU (pro přemístění exempláře v rámci EU).
Použitý dopravní prostředek:
V případě žádosti o přemístění exempláře z ČR do jiného členského státu EU, místo přechodu hranice ČR:
Datum:
6. Osoby nebo organizace, které mohou potvrdit Vámi uvedené údaje. Např. úřad, kde jste registrován, zájmová organizace,
obchodní organizace, které dodáváte své produkty, apod. Uveďte adresu, telefon, fax, e-mail apod.

7. K žádosti a této evidenční kartě jsou připojeny následující dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit
zpět.):

8. Vyřízené povolení nebo potvrzení (nehodící se škrtne)
vyzvednu osobně
chci zaslat poštou na adresu:

9. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce:

místo

datum

podpis (razítko)

10. Vyjádření vědeckého orgánu CITES (pokud je předepsáno právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů anebo
zákonem):
Souhlas (nehodící se škrtne):
Transakce nebude mít škodlivý účinek na stav zachování dotčeného druhu ani na rozsah území, na kterém se příslušná populace
daného druhu vyskytuje.
Nejsou známy žádné další okolnosti týkající se zachování dotčeného druhu, které mluví proti vydání povolení nebo potvrzení.
Nesouhlas se zdůvodněním:

Stanovisko přiloženo zvlášť.

datum
podpis
razítko
 Místo určení, kde má být živý exemplář umístěn, je vybaveno tak, že umožňuje ochranu exempláře a řádnou péči o něj.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č xxx/2009 Sb.
REGISTRAČNÍ LIST / POTVRZENÍ O PŮVODU *) exempláře ohroženého druhu živočicha nebo rostliny
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o
změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Není určeno k používání 2.
mimo Českou republiku.
Not for use outside
the Czech Republic.

1. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře (jméno
a adresa)

3.

Vydávající úřad (název a adresa)

4.

5.

Čistá hmotnost (kg)

7.

Příloha
CITES

Popis exempláře (včetně značek, pohlaví, data
narození živých zvířat)

8.

6.

Číslo

Množství

Příloha ES

9.

Původ

10. Země původu

11. Povolení č.

16. Vědecký název druhu

12. Datum vydání

13. Členský stát dovozu

17. Český název druhu

14. Doklad č.

15. Datum vydání

18. Zvláštní podmínky platnosti dokladu a další údaje vydávajícího úřadu: *)
1. Tímto se potvrzuje, že původ výše uvedeného exempláře je v souladu s údaji v kolonce č. 4 a 9 až 15. Toto potvrzení
nenahrazuje registrační list pro povinně registrovaný exemplář. (Platí pouze pro potvrzení o původu).
2. Tímto se potvrzuje, že výše uvedený exemplář byl registrován podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy.
Tento registrační list se vydává pouze za účelem registrace exemplářů ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy. Registrační list není potvrzením o zákonném
původu exempláře. Popis exempláře a údaje o původu exempláře (kolonky č. 4, 5, 9 až 15) jsou uvedeny podle údajů
poskytnutých vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem exempláře, který nese plnou odpovědnost za jejich správnost a
pravdivost. (Platí pro registrační list).
3. Tento registrační list je platný jen, je-li vyplněno a podepsáno prohlášení vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře
v kolonce č. 19. (Platí pro registrační list).
4. Další podmínky a údaje:

Jméno vydávajícího úředníka

Místo a datum vydání

14

Podpis a razítko

19. Vyplní vlastník nebo dlouhodobý držitel, který exemplář zaregistroval. Vyplňuje se pouze pro registrační list.
Potvrzuji, že údaje o exempláři uvedené na tomto registračním listě jsou správné a pravdivé.

Místo a datum

Podpis (razítko) vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře

20. Pozdější záznamy registračních úřadů a dalších orgánů ochrany přírody **).
Datum:

Účel záznamu, vyjádření nebo stanovisko:

Název, adresa, podpis (razítko) orgánu ochrany přírody:

21. Vyplní vlastník nebo dlouhodobý držitel při přenechání exempláře jiné osobě **).
Jméno a adresa nového vlastníka/dlouhodobého držitele *)
(dále jen „nový držitel“):
Potvrzuji, že jsem exemplář, na nějž se vztahuje tento registrační list/potvrzení, přenechal uvedenému novému držiteli.
Potvrzuji, že jsem nového držitele informoval o ubytování, vybavení a postupech potřebných k zajištění řádné péče o
exemplář (platí pouze pro živý exemplář) *).
Datum a podpis (razítko) původního vlastníka nebo dlouhodobého držitele:
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*) Nehodící se škrtne anebo se vytiskne jen to, co platí.
**) V případě nedostatku místa se přiloží další list s kopií kolonky č. 20 nebo 21 včetně předtištěného textu.
Registrační list se vyplňuje podle pokynů ve vyhlášce č. 227/2004 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. xxx/2009 Sb.
Vzor formuláře přílohy k registračnímu listu aj. dokladu CITES k nalepení fotografie exempláře
POTVRZENÍ / CERTIFICATE
REGISTRAČNÍ LIST *)

Vydávající výkonný orgán / Issuing Management Authority

Č. / No.

PŘÍLOHA č. / ANNEX No. 1 **)

razítko

razítko

Fotografie exempláře ***).

razítko

razítko

Tato příloha je nedílnou součástí a platí jen s autorizovaným originálem příslušného potvrzení / registračního listu.
This annex is an integral part of and is valid with the authorized original of the relevant certificate only.

Jméno vydávajícího úředníka
Name of issuing official

Místa a datum
Place and date

Podpis a razítko
Signature and stamp

*) Nehodící se škrtne anebo se vytiskne jen to, co platí. V případě přílohy k registračnímu listu se neuvádí text
v angličtině.
**) Pořadové číslo přílohy počínaje „1“.
***) Možno přilepit i více fotografií vedle sebe.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/2009 Sb.
Žádost o licenci pro balírny kaviáru jeseterovitých ryb
pro účely čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
a § 16b zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Předkládá žadatel o licenci. Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem.
1.1. Žadatel - fyzická osoba
Jméno a příjmení:
Fyzická osoba – podnikatel – uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení:
Adresa trvalého pobytu (je-li odlišná od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.2. Žadatel - právnická osoba
Název právnické osoby:
Jméno osoby zmocněné k vyřízení žádosti:
Sídlo (je-li odlišné od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

1.3. Datum narození fyzických osob:

Fax (e-mail):
1.4. IČO, bylo-li přiděleno, a číslo živnostenského oprávnění, je-li žadatel jeho
držitelem, nebo obdobný údaj:

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu:
Adresa (je-li odlišná od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

2.1. (Předpokládaný) způsob získávání kaviáru (z akvakultury v ČR, nákupem z jiných členských států EU a z kterých, dovozem
ze třetích zemích a z kterých apod.) včetně potenciálních dodavatelů (při nedostatku místa připojte přílohu):

2.2. Kde (adresa provozovny a identifikace vlastníka, není-li jím žadatel) a jakým způsobem bude kaviár v ČR zpracováván a
uskladňován (při nedostatku místa připojte přílohu):
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2.3. jakým způsobem a kým [jméno, adresa, kontaktní telefon a e-mail (je-li k dispozici)] budou vedeny záznamy o množství
dováženého, vyváženého nebo zpětně vyváženého kaviáru, kaviáru zpracovaném na místě nebo uskladněném kaviáru ve
smyslu čl. 66 odst. 7 druhý pododst. nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (při nedostatku místa připojte přílohu):

2.4. Dosavadní zkušenosti se zpracováním a obchodem s kaviárem aj. exempláři jeseterovitých (maso, živé ryby aj.) (při
nedostatku místa připojte přílohu):

3. Podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou a popis a vzorky používaných jednorázových štítků na prvotní
nádoby s kaviárem ve smyslu čl. 64 odst. 1 písm. g), čl. 64 odst. 2, čl. 65 odst. 3 a čl. 66 odst. 6 a 7 nařízení Komise (ES) č.
865/2006 (při nedostatku místa připojte přílohu):

4. K žádosti jsou připojeny následující podpůrné dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit zpět.):

5. Vyřízenou žádost (nehodící se škrtne)
vyzvednu osobně
chci zaslat poštou na adresu (adresa pro doručování):

6. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce:
Souhlasím s tím, že Ministerstvo životního prostředí poskytne informaci o licencované balírně kaviáru žadatele uvedeného v kolonce
č. 1 Evropské komisi v rozsahu podle čl. 69 odst. 5 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a Sekretariátu CITES v rozsahu podle
usnesení konference smluvních stran Úmluvy CITES č. Conf.12.7 (Rev. CoP13).

Jméno žadatele

Podpis (razítko)
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Místo a datum

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
Standardizované kódy druhů jeseterovitých ryb
Vědecký název
Acipenser baerii
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser brevirostrum
Acipenser dabryanus
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser oxyrhynchus desotoi
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Acipenser transmontanus
Huso dauricus
Huso huso
Polyodon spathula
Psephurus gladius
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Scaphirhynchus albus
Scaphirhynchus platorynchus
Scaphirhynchus suttkusi

český název
jeseter sibiřský
jeseter sibiřský bajkalský
jeseter krátkorypý
jeseter jihočínský (Dabryův)
jeseter jezerní
jeseter ruský
jeseter sachalinský
jeseter severní
jeseter jadranský
jeseter hladký
jeseter ostrorypý
jeseter ostrorypý golfský
jeseter perský
jeseter malý
jeseter amurský
jeseter čínský
jeseter hvězdnatý
jeseter velký
jeseter bílý
vyza malá
vyza velká
veslonos americký
veslonos čínský
lopatonos Fedčenkův
lopatonos Hermannův
lopatonos Kaufmannův
lopatonos velký
lopatonos americký
lopatonos alabamský

kód
BAE
BAI
BVI
DAB
FUL
GUE
MED
MIK
NAC
NUD
OXY
DES
PER
RUT
SCH
SIN
STE
STU
TRA
DAU
HUS
SPA
GLA
FED
HER
KAU
ALB
PLA
SUS

směska druhů (výhradně pro označení „lisovaného“ kaviáru)

MIX

hybridní druhy (kde YYY je kód pro rodičovský druh samce a XXX kód pro
rodičovský druh samice)

YYY x XXX
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. xxx/2009 Sb.
Seznam dalších druhů,, na jejichž exempláře se nevztahuje povinnost registrace
Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona se nevztahuje na
a) druhy savců:
Hystrix cristata (dikobraz obecný)
Chinchilla spp. (činčila)
b) druhy ptáků:
Anas laysanensis (kachna laysanská)
Branta ruficollis (berneška rudokrká)
Branta sandvicensis (berneška havajská)
Carduelis cucullata (čížek ohnivý)
Catreus wallichii (bažant Wallichův)
Colinus virginianus (křepel virginský)
Columba livia (holub skalní)
Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský)
Crossoptilon harmani (bažant ušatý)
Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský)
Cyanoramphus forbesi (kakariky chathamský) [dříve uváděný jako Cyanoramphus auriceps
(kakariki žlutočelý)]
Cyanoramphus novaezealandiae (kakariki rudočelý)
Lophophorus impejanus (bažant lesklý)
Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)
Lophura swinhoii (bažant sedlatý)
Nyctea scandiaca (sovice sněžní)
Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)
Polyplectron emphanum (bažant palavanský)
Psephotus dissimilis (synonymum P. chrysopterygius dissimilis, papoušek žlutokřídlý)
Struthio camelus (pštros dvouprstý)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)
c) druhy plazů:
Acrantophis dumerili (hroznýš)
Chamaeleo chamaeleon (chameleon obecný)
Lacertidae spp. (všechny druhy ještěrkovitých)
Phelsuma guentheri (felzuma Guentherova)
Python molurus molurus (krajta tygrovitá světlá)
d) všechny druhy obojživelníků (Amphibia)
e) všechny druhy ryb (Pisces)
f) všechny druhy bezobratlých (jiné systematické skupiny než Chordata)
g) všechny druhy rostlin (Flora)
h) všechny neživé exempláře
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na jejichž exempláře se
vztahuje
povinnost registrace
S výjimkou exemplářů druhů, které jsou vyňaty z povinnosti registrace v § 5 a příloze č. 6 této
vyhlášky, se registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona vztahuje také na následující
jiné druhy než druhy přímo ohrožené vyhynutím:
a) živé exempláře následujících druhů savců:
Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých)
Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka
domácí“)
Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)
Rhinocerotidae spp. (všechny druhy čeledi nosorožcovití),
b) živé exempláře následujících druhů ptáků:
Amazona spp. (všechny druhy papoušků rodu Amazona, s výjimkou druhu Amazona aestiva,
amazoňan modročelý, na jehož exempláře se povinnost registrace nevztahuje)
Aquila nipalensis (orel okrový)
Aquila rapax (orel stepní)
Ara spp. (všechny druhy papoušků rodu Ara)
Callocephalon fimbriatum (kakadu přilbový)
Calyptorhynchus spp. (všechny druhy papoušků rodu Calyptorhynchus)
Deroptyus accipitrinus (amazoňan vějířový)
Diopsittaca spp. (všechny druhy papoušků rodu Diopsittaca)
Orthopsittaca spp. (všechny druhy papoušků rodu Orthopsittaca)
Primolius spp. (všechny druhy papoušků rodu Primolius)
Triclaria malachitacea (amazoňan modrobřichý)
c) živé exempláře následujících druhů plazů:
Testudinidae spp. (všechny druhy želv čeledi želvovitých)
Uromastyx spp. (všechny druhy tmorepů rodu Uromastyx)
Varanus spp. (všechny druhy varanů rodu Varanus, s výjimkou druhu Varanus
exanthematicus, varan stepní, na jehož exempláře se povinnost registrace nevztahuje)
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
Seznam druhů, na které se nevztahují povinnosti vedení písemných záznamů o obchodu s
exempláři a o chovu živých exemplářů podle § 24 odst. 2 a 7 zákona
Povinnosti vedení písemných záznamů o obchodu s exempláři podle § 24 odst. 2 zákona a o chovu
živých exemplářů podle § 24 odst. 7 zákona se nevztahují na:
a) druhy vyjmenované v přílohách C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97,
b) druhy z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, které jsou vyjmenované v příloze č. X k
nařízení (ES) č. 865/2006,
c) druhy savců (Mammalia) z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, které jsou
vyjmenované pod písmenem a) přílohy č. 6,
d) neživé exempláře1) druhů vyjmenovaných v příloze B k nařízení Rady (ES) č. 338/97
s výjimkou následujících druhů, na jejichž neživé exempláře 1) se tak vztahuje povinnost vedení
písemných záznamů o obchodu podle § 24 odst. 2 zákona:
- Canis lupus (vlk obecný),
- Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých),
- Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka
domácí“),
- Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů),
- Rhinocerotidae spp. (všechny druhy čeledi nosorožcovití),
- Ursidae spp. (všechny druhy čeledi medvědovití),
- Falconiformes spp. (všechny druhy řádu dravci),
- Strigiformes spp. (všechny druhy řádu sovy).
e) živé exempláře druhů vyjmenovaných v příloze B k nařízení Rady (ES) č. 338/97
s výjimkou následujících druhů, na jejichž živé exempláře se tak vztahuje povinnost vedení
písemných záznamů o obchodu podle § 24 odst. 2 zákona i záznamů o chovu exemplářů podle
§ 24 odst. 7 zákona:
- druhy, na které se vztahuje povinnost registrace a které jsou vyjmenované v příloze č. 7;
- následující druhy savců:
Ursidae spp. (všechny druhy čeledi medvědovití),
- následující druhy ptáků:
Falconiformes spp. (všechny druhy řádu dravci),
Strigiformes spp. (všechny druhy řádu sovy),
Psittacus erithacus (žako šedý),
- následující druhy plazů:
Cordylus spp. (všechny druhy kruhochvostů rodu Cordylus),
Crocodylia spp. (všechny druhy řádu krokodýlové),
Cuora spp. (všechny druhy želv rodu Cuora),
Dracaena spp. (všechny druhy tejů rodu Dracaena),
Phrynosoma coronatum (ropušník kalifornský),
Pseudocordylus spp. (všechny druhy pakruhochvostů rodu Pseudocordylus),
Testudinata spp. (všechny druhy želv)
Tupinambis spp. (všechny druhy tejů rodu Tupinambis) a
Varanus exanthematicus (varan stepní)._____
1)
Včetně částí, výrobků a odvozenin ve smyslu definice podle čl. 2 písm. t) nařízení (ES) č. 338/97.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. xxx/2009 Sb.
Pokyny k vyplňování registračního listu / potvrzení o původu
Kolonky č. 1 až 18 obsahují následující údaje a informace:
č. 1 – jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, příp. název a sídlo vlastníka nebo dlouhodobého
držitele exempláře,
b) č. 2 – úřední pořadové číslo registračního listu nebo potvrzení; registrační číslo se uvádí v podobě:kód
registračního úřadu pro účely této vyhlášky, uvedený na konci této přílohy/pořadové číslo vydávaného
registračního listu/rok vydání,
c) č. 3 – název a adresa vydávajícího úřadu,
d) č. 4 – popis exempláře má být co nejpřesnější a zahrnuje třípísmenný kód podle práva Evropských
společenství o ochraně ohrožených druhů 1). Popis exemplář jednoznačně identifikuje a odlišuje od
jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře,
způsob označení, číslo značky a další individuální znaky. Pokud je součástí registračního listu fotografie
exempláře, vyznačí se to zde. Kde je to možné, např. pro živočichy narozené v zajetí, se uvedou i
základní údaje o rodičích exempláře;
e) č. 5 – nepovinný údaj, pokud je stanoveno množství v kolonce 6. Použijí se jednotky čisté hmotnosti
podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů 1);
f) č. 7 – uvádí se číslo přílohy CITES, ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu;
g) č. 8 – uvádí se písmeno označující přílohu k předpisu práva Evropských společenství o ochraně
ohrožených druhů2), ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu;
h) č. 9 – pro případ registračního listu se nevyplňuje a kolonka se proškrtne nebo začerní. Pro případ
potvrzení o původu se použijí kódy pro vyznačení původu exempláře podle práva Evropských
společenství o ochraně ohrožených druhů3).;
i) č. 10 až 12 – země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a
odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány;
j) č. 13 až 15 – v případě, že exemplář je dovezen ze země mimo Evropskou unii je členským státem
dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře;
k) č. 16 – vědecký název je v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle práva Evropských
společenství o ochraně ohrožených druhů4);
l) č. 17 – směrodatný je vědecký název, český název druhu slouží pouze pro orientaci;
m) č. 18 – v případě registračního listu se neuvádí nebo se škrtne podmínka č. 1, která platí pro potvrzení o
původu.
a)

Kódy registračních úřadů
Registrační úřad
Magistrát hl. m. Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad kraje Vysočina
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
__________

Kód
PHA
STC
JHC
PLK
KVK
ULK
LBK
HKK
PAK
VYS
JHM
OLK
ZLK
MSK

1)

Příloha VII k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
Nařízení Rady (ES) č. 338/97.
3)
Příloha IX nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
4)
Příloha VIII k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
2)
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. xxx/2009 Sb.
Obsah povinných informací souvisejících s převodem exempláře a informace k vyvěšení nebo
zveřejnění
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
o povinných dokladech a podmínkách při obchodování
a jiném nakládání
s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES1),
a o povinné registraci exemplářů
podle zákona č. 100/2004 Sb.
http://www.env.cz/cites

1. Obchod a jiné nakládání s exempláři živočichů a rostlin druhů vyjmenovaných v přílohách
k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi podléhá regulaci a kontrole podle uvedeného nařízení,
dalších právních předpisů ES2) a zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými
druhy3). Jde o tzv. „exempláře CITES“. Tato informace uvádí základní, avšak nevyčerpávající
přehled nejdůležitějších povinností, které vyplývají z uvedených právních předpisů pro držitele
a obchodníky s exempláři CITES. Podrobnosti jsou přímo v uvedených právních předpisech
a další aktuální informace jsou na portálu Ministerstva životního prostředí (www.env.cz/cites).
Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A4)
2. Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání
pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk
a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje
exemplářů druhů zařazených do přílohy A4). „Prodejem” je jakákoli forma prodeje. Za prodej se
považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají být vykládány podobně [čl.
2 písm. p) nařízení Rady (ES) č. 338/97].
3. Výkonné orgány CITES členských států EU mohou vydat výjimku ze zákazu obchodních
činností s exempláři druhů z přílohy A4) (bod 2), pokud jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 3
nařízení Rady (ES) č. 338/97. V ČR tyto výjimky vydávají krajské úřady a Magistrát hl. m.
Prahy. Výjimky se vydávají na úředních formulářích podle nařízení Komise (ES) č. 865/20066)
(„potvrzení pro komerční použití“, někdy označované jako „potvrzení EU o výjimce“, „žlutý
certifikát EU“, „výjimka komerce“ apod.) a platí v celé EU. Bez takového potvrzení je
nezákonné exemplář prodat, nabízet k prodeji atd. (viz bod 2).
Povinná registrace některých exemplářů7) v České republice
podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.
4. Vlastníci a tzv. „dlouhodobí držitelé“ většiny živých savců, ptáků a plazů z přílohy A4)
a některých vybraných druhů z přílohy B5) mají za povinnost tyto exempláře zaregistrovat
na krajských úřadech anebo Magistrátu hl. m. Prahy, které jim vydají registrační list 8) pro každý
exemplář. Prodej nebo jakýkoli jiný převod povinně registrovaného exempláře 7) je možný jen
s registračním listem.
Povinnost prodávajících informovat kupujícího nebo zájemce o exemplář
5. Podle § 23b zákona č. 100/2004 Sb. je ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář
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podléhající registraci (bod 4) anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností
(body 2 a 3), povinen opatřit exemplář písemným upozorněním „CITES – povinné doklady“ a
prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem a případně i s potvrzením pro komerční
použití (bod 3). Rovněž je povinen písemně informovat kupujícího nebo zájemce o povinnosti
registrovat exemplář (bod 4) a o zákazech obchodních činnosti činností s exemplářem (body 2
a 3). To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu takového exempláře.
6. Při obchodování na veřejnosti přístupných místech (prodejny, burzy apod.), kde se nabízejí k
prodeji a prodávají exempláře, musí provozovatel takového místa nebo pořadatel burzy zajistit,
aby byly informace o povinných dokladech spojených s převodem vyvěšeny na viditelném
místě. Zveřejnění těchto informací je povinen zajistit i provozovatel prostředku komunikace na
dálku (např. portál internetu), jehož prostřednictvím se nabízejí k prodeji exempláře.
7. Povinnosti podle bodů 5 a 6 jsou splněny, jestliže je kopie této informace předána kupujícímu či
zájemci o exemplář anebo je veřejně vyvěšena na místě prodeje. Provozovatel prostředku
komunikace na dálku (bod 6) může namísto toho zveřejnit na svém hlavním portálu pouze
hlavičku a názvem této informace, kterou elektronicky propojí na text informace na portálu
Ministerstva životního prostředí (www.env.cz/cites).
Značení exemplářů CITES
8. Živí obratlovci z přílohy A4), kteří mají výjimku ze zákazu obchodních činností (bod 3) anebo
kteří jsou povinně registrováni v ČR (bod 4), musí být nezaměnitelně označeni předepsaným
způsobem podle kapitoly XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a § 23c zákona č. 100/2004 Sb.
Např. ptáci se označují nesnímatelnými, bezešvými kroužky s individuálním číslem a ostatní
obratlovci mikročipovými transpondéry. Výjimkou jsou případy, kdy fyzický nebo zdravotní
stav exempláře nedovoluje bezpečné použití těchto značek. V tom případě musí být exemplář
označen nebo identifikovatelný jiným způsobem, např. fotografií, která je přilepena na příloze
k příslušnému dokladu.
Vývoz exemplářů CITES z EU a dovoz do EU
9. V naprosté většině případů vývozu exemplářů z Evropské unie nebo dovozu do EU jsou
nezbytné doklady podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 a Úmluvy CITES1). Tyto doklady vydávají
jednotným způsobem výkonné orgány CITES členských států EU a předkládají se celním
orgánům toho členského státu, kde je vnější hranice EU. V ČR tyto doklady vydává
Ministerstvo životního prostředí.
1)

CITES je akronym pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
2)
Například nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy vydané
Evropskou komisí na základě nařízení Rady (ES) č. 338/97.
3)
Spolu s vyhláškou č. XXX/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.
4)
Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 zhruba odpovídá příloze I k Úmluvě CITES a obsahuje seznam druhů živočichů a rostlin,
které jsou přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením v přírodě. Z toho důvodu se na exempláře těchto druhů vztahuje nejpřísnější
zákonná ochrana.
5)
Příloha B k nařízení Rady (ES) č. 338/97 zhruba odpovídá příloze II k Úmluvě CITES a obsahuje seznam druhů živočichů a rostlin,
které by mohly být ohroženy, pokud by se nereguloval obchod s jejich exempláři odebranými z přírody.
6)
Vzor potvrzení pro komerční použití je v příloze č. V k nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
7)
Vymezení exemplářů, které je třeba povinně registrovat, je v § 23 odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb. a v § 5 a 6 a příloze č. 6 a 7
vyhlášky č. XXX/2009 Sb.
8)
Vzor registračního listu je v příloze č. 2 k vyhlášce č. XXX/2009 Sb.
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