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Věc: Informace pro obchodníky, vývozce, dovozce, chovatele, pěstitele a další zájemce k provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
Verze 5a [051125_INFO pro obchod verze 5a.doc]. 
Stav před vstupem ČR do EU (28.5.1992 - 30. 4. 2004)
Úmluva CITES vstoupila v platnost pro Českou republiku (Československo) dne 28.5.1992. Nejdříve byla úmluva prováděna podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v období od 1.4.1997 do 30.4.2004 se postupovalo podle 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 podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., vyhlášky č. 216/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb.

Předpisy Evropských společenství (seznam předpisů k CITES je v příloze č. 2)
Od 1. 5. 2004 se postupuje podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 100/2004 Sb.
Poněvadž hlavní předpisy ES k provádění CITES jsou nařízeními Nařízení jsou předpisy ES, které jsou obecně závazné a bezprostředně účinné. Nařízení jsou tedy jakýmisi „evropskými zákony“, které zavazují nejen členské státy, nýbrž i fyzické a právnické osoby. Ve vztahu k právním řádům členských států proto platí, že ustanovení nařízení se do nich nepřebírají, členské státy pouze upraví náležitosti nezbytné pro bezkonfliktní aplikaci nařízení na jejich území (stanovení příslušných správních úřadů povolovacích i kontrolních, stanovení sankcí za porušení ustanovení nařízení apod.). Národní soudy a státní správa se ve svých rozhodnutích řídí nařízeními obdobně jako ostatními právními předpisy. Je-li rozpor mezi nařízením ES a národním právním předpisem, musí se dát přednost ustanovení podle nařízení a členský stát musí kontroverzní domácí předpis nebo jeho část přizpůsobit. (viz přílohu č. 2), platí v České republice od 1.5.2004 režim podle těchto předpisů ES. Základním předpisem je nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

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) (dále jen „zákon“) byl vydán především kvůli uplatňování (implementace) nařízení Rady (ES) č. 338/97 v ČR.
Tento zákon:
	nabyl účinnosti od data vstupu ČR do EU (tj. 1.5.2004) a zároveň zrušil ustanovení zákona č. 16/1997 Sb. týkající se CITES (tj. s výjimkou části osmé o změně zákona č. 114/1992 Sb.);
	je národním prováděcím předpisem k nařízení Rady (ES) č. 338/97 a dalším předpisům ES (předpisy 1, 2, 3, 4, 5, částečně i 7 a transpozice směrnice 6 – viz přílohu);
	stanoví povinnosti a kompetence českých úřadů k provádění jednotlivých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 338/97. Např. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uděluje povolení k vývozu a dovozu exemplářů ve vztahu ke třetím zemím, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je národním vědeckým orgánem CITES; kompetence kontrolních orgánů – celní orgány a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Státní veterinární správa (SVS) a Státní rostlinolékařská správa (SRS). Nově je stanovena kompetence krajských úřadů a správ chráněných krajinných oblastí a národních parků při povolování vnitrounijního obchodu s exempláři CITES, kde to nařízení Rady (ES) č. 338/97 vyžaduje (viz čl. 8 uvedeného nařízení) a dále kompetence SRS k vydávání potvrzení pro uměle vypěstované rostliny – exempláře CITES při vývozu z EU namísto MŽP (viz odst. 4);
	stanoví a upřesňuje provádění těch ustanovení nařízení Rady (ES) č. 338/97, kde je tímto nařízením ponechána volnost členským státům, jestli je uplatní, či nikoliv. Jde např. o možnost nahrazení vývozních dokladů CITES rostlinolékařskými osvědčeními vydávanými pro vývoz uměle vypěstovaných rostlin příslušnými orgány rostlinolékařské péče;
	z ustanovení zákona č. 16/1997 Sb. je převzat systém povinné registrace některých exemplářů CITES v České republice, který je dán do souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 338/97 na regulaci vnitrounijního obchodu s exempláři CITES (registrace se sjednocuje s vydáváním výjimek ze zákazu komerčních činností s některými exempláři podle čl. 8 uvedeného nařízení);
	stanoví způsob kontroly a sankce za porušování příslušných předpisů ES a zákona včetně zabavení exemplářů a stanoví postup státních orgánů při nakládání se zabavenými exempláři. Tato část je řešena obdobně jako v zákoně č. 16/1997 Sb. a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (§§ 181f, 181g, 181h).

V souvislosti se zákonem je třeba zdůraznit, že předpisy ES velmi podrobně upravují podmínky obchodu s exempláři CITES, takže je třeba vždy nahlížet do těchto předpisů, neboť zákon tyto podmínky neobsahuje a bez znalosti předpisů ES mohou být některé části zákona nesrozumitelné.

Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy (dále jen „vyhláška“):
Vyhláška stanoví další podrobnosti k provádění zákona:
	formuláře žádostí o doklady CITES;

registrace obchodníků a vědeckých institucí;
vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení;
podrobnosti a upřesnění k povinné registraci některých exemplářů CITES;
způsoby značení exemplářů.

Režim obchodu aj. nakládání s exempláři CITES po 1.5.2004 podle předpisů ES a ČR:
Definice „obchodu“.
„Obchodem” se rozumí dovoz do EU, včetně přivezení z moře, a vývoz či zpětný vývoz z EU, a také využívání, přemísťování a převod vlastnictví exemplářů podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 v rámci EU, včetně případů uvnitř jednoho členského státu [čl. 2 písm. u) nařízení Rady (ES) č. 338/97] Úmluva CITES si pojem „obchod“ definuje pro své účely jen jako mezinárodní obchod, zatímco nařízení Rady (ES) č. 338/97 reguluje i vnitrostátní (vnitrounijní) obchod..

Seznamy chráněných druhů živočichů a rostlin v přílohách A, B, C a D k nařízení 338/97 (namísto CITES I, II a III).
Od 1.5.2004 přestala platit vyhláška č. 82/1997 Sb. se seznamy druhů chráněných podle CITES (CITES I, II a III). Namísto toho platí seznamy druhů podle příloh A, B, C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/1997 (dále jen „příloha A, B, C a D“). Příloha A zhruba odpovídá příloze I k CITES (druhy přímo ohrožené vyhynutím), B příloze II a C příloze III. Prakticky však legislativa ES zařazuje velké množství druhů do přísnější kategorie než CITES. Podrobnosti viz čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a platné přílohy A, B a C (viz předpis č. 2 v příloze č. 2).
V příloze D je seznam druhů, pro něž platí podle čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97 povinnost dovozců hlásit dovoz celním orgánům EU vyplněním předepsaného oznámení o dovozu. S výjimkou několika málo druhů CITES III, vůči kterým mají členské státy EU výhradu, jsou v příloze D další druhy, které nejsou chráněny CITES.

Obchod s třetími zeměmi (dovoz, vývoz a zpětný vývoz přes vnější hranice EU).
Povolení k vývozu a dovozu exemplářů přes vnější hranice EU vydává pro české subjekty Ministerstvo životního prostředí O povolení se žádá u výkonného orgánu členského státu EU, ve kterém je exemplář umístěn.. Pokud legislativa ES k CITES hovoří o vývozu, zpětném vývozu a dovozu, má se na mysli pouze tento tzv. obchod s třetími zeměmi a nikoliv obchod uvnitř EU mezi členskými státy.
Doklady pro vývoz a dovoz jsou vydávány na formulářích podle legislativy ES k CITES. Tyto doklady musí vývozci nebo dovozci předkládat příslušným celním orgánům podle ustanovení legislativy ES. Většinou je třeba doklady předložit na vnějších hranicích EU. V praxi tedy často nastává situace, kdy jsou české doklady předkládány celním orgánům jiného členského státu, a naopak. Všechny státní orgány (včetně celníků) všech členských států uznávají doklady vydané výkonnými orgány CITES členských států podle nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Podle předpisů ES prokazuje dovozce povolený dovoz kopií č. 2 (žlutá) příslušného dovozního povolení CITES, která musí být náležitě vyplněna a potvrzena celními orgány EU Od 1.5.2004 přestalo MŽP vydávat potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu podle § 21 dřívějšího zákona č. 16/1997 Sb..
Podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 platí pro dovoz exemplářů druhů CITES II (respektive z přílohy B) přísnější ustanovení než podle CITES, a sice povinnost mít předem dovozní povolení příslušného výkonného orgánu EU Obdobné ustanovení platilo v ČR podle zákona č. 16/1997 Sb. již od 1.4.1997..
Čl. 4 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 338/97 zmocňuje Evropskou komisi k vyhlášení omezení dovozu exemplářů druhů z přílohy B buď obecně, anebo pro určitý typ exemplářů nebo z určitých zemí. Seznam druhů, pro něž platí tento dočasný zákaz dovozu do EU, se často mění a dnes je již značně rozsáhlý. Je zveřejněn v předpise citovaném pod 4 v příloze. Takové exempláře se nesmějí do EU dovážet ani v případě, že Úmluva CITES takový obchod umožňuje a příslušné orgány třetích zemí vývoz povolí.
Předpisy ES stanoví v některých přesně vymezených případech mírnější režim dovozu nebo vývozu předmětů, které jsou exempláři osobního nebo rodinného charakteru (viz dále a článek 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a kapitola IV nařízení Komise (ES) č. 1808/2001).
Předpisy ES umožňují používat rostlinolékařská osvědčení namísto vývozních dokladů CITES pro vývoz uměle vypěstovaných rostlin druhů z přílohy B a hybridů z přílohy A. V ČR vydává takové doklady Státní rostlinolékařská správa.

Vnitrostátní a vnitrounijní obchod.
Česká republika je od 1.5.2004 součástí společného trhu umožňujícího volný pohyb zboží uvnitř hranic Evropské unie. Do značné míry přestal být rozdíl mezi vnitrostátním obchodem a obchodem s ostatními členskými státy EU. Vnitrounijní obchod s exempláři CITES upravuje jednotným způsobem zejména čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97. Členské země však mohou mít přísnější opatření, zejména pokud jde o držení exemplářů CITES na základě předpisů o ochraně přírody (v ČR zákon č. 114/1992 Sb. a zákon č. 100/2004 Sb.) nebo zdraví obyvatel (veterinární a rostlinolékařské předpisy).

Zákaz komerčního využívání exemplářů z přílohy A (tj. druhů přímo ohrožených vyhynutím).
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 A. „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].
Příslušné orgány mohou případ od případu vydat výjimku z tohoto zákazu komerčního využívání exemplářů druhů z přílohy A, pokud jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení. V ČR tyto výjimky vydávají krajské úřady a správy. Výjimky se vydávají na formulářích podle legislativy ES (tzv. „potvrzení EU o výjimce“ či „certifikáty EU“) a platí v celé EU. Tato potvrzení o výjimce jsou dvojího druhu:
	Potvrzení o některé z výjimek podle článku 8 odst. 3 písm. a), d) a h) nařízení Rady (ES) č. 338/97 se vztahují ke konkrétnímu exempláři a potvrzují zákonný původ exempláře (exempláře získané před platností přísl. předpisů; exempláře narozené a odchované v zajetí; exempláře získané zákonným způsobem z přírody v EU). Pokud vydávající úřad neomezí platnost takového potvrzení a je-li exemplář jednoznačně identifikovatelný podle popisu a označení uvedeného na potvrzení, je toto potvrzení o výjimce platné po celou dobu existence exempláře. V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře není třeba žádat o novou výjimku, pokud má nový vlastník nebo držitel původní potvrzení o výjimce. (Poznámka: V ČR však platí povinnost registrace takového exempláře a povinnost hlásit změny, jako např. změnu vlastníka nebo držitele registračnímu úřadu – viz odst. 8 níže).
	Potvrzení o některé z výjimek podle článku 8 odst. 3 písm. c), e), f) a g) nařízení Rady (ES) č. 338/97 se vydávají pouze pro určitý a většinou jednorázový účel použití exempláře (věda a výzkum, chov z ochranářských důvodů, výchova a vzdělání). Takové potvrzení platí pouze pro konkrétního držitele uvedeného na potvrzení a opravňuje jen k povolenému využívání exempláře. Obvykle mají taková povolení i časově omezenou platnost.

Evropská komise vyhlásila některé všeobecně platné odchylky z výše uvedeného zákazu komerčního využívání exemplářů z přílohy A, a to v souladu s čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97. V těchto případech se nevyžadují žádná potvrzení. Tyto odchylky jsou specifikovány v článku 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 a platí pro:
	živé exempláře narozené a odchované v zajetí, náležející ke druhům uvedeným v příloze VIII k uvedenému nařízení (viz přílohu 5). Na tomto seznamu jsou druhy z přílohy A, které se v EU běžně chovají v zajetí a obchod s jedinci z volné přírody je z hlediska ochrany druhů zanedbatelný;
	uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů [z toho důvodu se pro tyto exempláře nevydávají potvrzení o výjimce podle článku 8 odst. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 338/97];

starožitnosti (tj. zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97 [z toho důvodu se nevydávají potvrzení o výjimce podle článku 8 odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 338/97].
[Poznámka: V ČR platil již od roku 1997 obdobný zákaz komerčního využívání exemplářů druhů CITES I podle § 8 dřívějšího zákona č. 16/1997 Sb. s některými obecnými výjimkami, pro které se však nevyžadovalo písemné úřední potvrzení.]

Povinnost prokazovat zákonný původ exemplářů.
Podle čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97 se stejný zákaz komerčního využívání vztahuje i na exempláře druhů z přílohy B, s výjimkou případů, kdy lze příslušnému orgánu členského státu přesvědčivě prokázat, že exempláře byly získány, a pokud pocházejí z území mimo EU, že byly dovezeny v souladu s požadavky platných právních předpisů o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tj. předpisů ES a národních předpisů).
V podstatě to znamená, že při obchodu s exempláři druhů z přílohy B uvnitř EU by měl držitel exemplářů počítat s tím, že může být kontrolován příslušnými orgány (v ČR např. celními orgány nebo Českou inspekcí životního prostředí) a že na výzvu těchto orgánů musí být schopen prokázat zákonný původ exemplářů. Přitom doklady o původu exemplářů druhů z přílohy B stanoví předpisy ES jen pro dovezené exempláře, kde je třeba doložit kopii č. 2 (žlutá) příslušného dovozního povolení CITES, která musí být náležitě vyplněna a potvrzena celními orgány EU (viz odst. 3 výše). U exemplářů druhů z přílohy B pocházejících z EU (např. zvířata narozená a odchovaná v zajetí nebo uměle vypěstované rostliny) nestanoví předpisy ES žádná předepsaná potvrzení o původu a je tak na držitelích, jakým způsobem jsou schopni původ exemplářů prokázat.
V ČR navíc platí obdobné ustanovení o prokazování původu chráněných živočichů a rostlin podle § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se vztahuje také na všechny exempláře CITES, tj. druhů z přílohy A, B nebo C:
„     (1) Kdo drží, chová, pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů, je povinen na výzvu orgánu ochrany přírody prokázat jejich zákonný původ (povoleným dovozem, povoleným odebráním z přírody nebo sběrem, pěstováním v kultuře nebo  povoleným odchovem z jedinců s původem prokázaným podle tohoto ustanovení a podobně). Bez tohoto prokázání původu je zakázáno zvláště chráněnou rostlinu nebo živočicha nebo rostlinu a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů držet, chovat, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat a nabízet za účelem prodeje nebo výměny. U nezaměnitelně označených nebo identifikovatelných jedinců pravomocně odebraných podle § 89  nebo podle zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů, se za zákonný původ považuje pravomocné rozhodnutí o odebrání.
     (2) Kdo drží, nabízí k prodeji či zpracovává věc uvedenou v odstavci 1 nebo s ní jinak nakládá podle odstavce 1, je povinen na vyžádání orgánů ochrany přírody nebo stráže přírody (§ 81) prokázat svoji totožnost. 
___________
4a)	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).“

Zvláštní předpisy pro přemisťování živých exemplářů CITES.
Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 338/97 stanoví podmínky přemísťování živých exemplářů CITES uvnitř EU. Živé exempláře druhů z přílohy A mohou být přemísťovány pouze na základě povolení příslušného úřadu, kterým je v ČR Ministerstvo životního prostředí. Bližší podrobnosti jsou v čl. 9 odst. 1 až 3 uvedeného nařízení. Týká se to však jen takových exemplářů, pro něž bylo již dříve stanoveno místo určení, jako např. při výjimečném povolení dovozu exempláře z volné přírody.
Tyto zvláštní předpisy však obecně neplatí pro živočichy narozené a odchované v zajetí anebo rostliny uměle vypěstované, na které se v tomto případě vztahují podmínky jako pro druhy z přílohy B [viz čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97].
Čl. 4 a 5 dále stanoví povinnost držitele pečovat o pohodu převážených živých zvířat a povinnost, že při přemisťování živého exempláře druhu z přílohy B může držitel exemplář opustit teprve poté, co zajistil, aby zamýšlený příjemce byl odpovídajícím způsobem informován o ubytování, vybavení a postupech k zajištění řádné péče o exemplář.

Změny v povinné registraci exemplářů CITES na území ČR.
Povinná registrace některých exemplářů CITES je podle § 23 zákona zaměřena především na exempláře druhů z přílohy A, a to zejména na živé savce, ptáky a plazy. V praxi to znamená, že takové exempláře musí zaregistrovat každý vlastník nebo tzv. „dlouhodobý držitel“, bez ohledu na to, zda exemplář využívá ke komerčním aktivitám. Pokud současně prokáže splnění podmínek podle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, dostane vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře od registračního úřadu i potvrzení EU o výjimce (viz výše). MŽP může vyhláškou zúžit povinnost registrace nebo ji naopak rozšířit i na další druhy než z přílohy A, a to na základě doporučení vědeckého orgánu (viz § 4 a 5 vyhlášky; viz přílohy č. 6 a 7). Oproti stavu před 1.5.2004 (§ 23 dřívějšího zákona č. 16/1997 Sb.) došlo ke zmenšení druhového rozsahu registrace. Povinná registrace platí pouze na území České republiky.

Obchod s jedinci zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb.
Spolu s povinnou registrací platí i nadále zákazy a další omezení a podmínky, pokud jde o jedince zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Řada těchto druhů je současně i v příloze A, takže pro jejich exempláře začne nově platit také zákaz komerčního využívání podle legislativy ES (viz odst. 5 výše).

„Prováděcí“ nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 stanoví další podrobnosti k provádění nařízení Rady (ES) č. 338/1997 Sb.:
	Jsou zde uvedeny jednotné formuláře dokladů EU a stanoveny podmínky jejich používání.
	Je zde podrobná definice „exempláře narozeného a odchovaného v zajetí“ a „exempláře uměle vypěstovaného“ a upřesněny výjimky pro obchod s takovými exempláři.
	Jsou zde podrobně upraveny výjimky a odchylky pro nakládání s „exempláři osobního a rodinného charakteru“.
	Je zde stanovena povinnost a způsob značení exemplářů CITES.

Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 bude pravděpodobně v brzké době nahrazeno novým předpisem. Podle návrhu budou mít členské státy např. možnost ustanovit, že pro případy častého překračování hranic s určitým exemplářem budou vydávány dlouhodobě platné doklady, které budou moci být používány vícenásobně a opakovaně. Provádění takovýchto opatření v ČR však bude možné, pokud tak stanoví budoucí novela zákona o obchodování s ohroženými druhy.


Podávání žádostí o doklady CITES podle předpisů ES a zákona:
Dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu (obchod s třetími zeměmi mimo EU) podle článků 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a § 3 až 13 a § 25 odst. 2 písm. d) zákona:
Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity.
Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4):
	žádost podle EU [formulář „5 – žádost“ podle přílohy I k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001]
	evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
	Od 16.1.2005 se nově za žádosti o dovoz a vývoz exemplářů CITES platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti CITES“ v příloze 1.

Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení (obchod s třetími zeměmi mimo EU) podle článku 7 odst. 1 písm. b) odrážka i) nařízení Rady (ES) č. 338/97, článku 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, § 17 zákona a § 3 vyhlášky:
Žádosti se podávají příslušnému obvodnímu oddělení Státní rostlinolékařské správy (SRS), které vydává rostlinolékařská osvědčení pro vývoz nebo zpětný vývoz (reexport) rostlin z ČR.
Žádost se podává písemně podle pokynů SRS jako žádost o rostlinolékařské osvědčení pro vývoz. Pro potřeby CITES žadatel uvede stejné údaje, jako na formuláři „5 – žádost“ podle přílohy I k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, zejména:
	celé jméno a adresa vývozce v ČR;
	celé jméno a adresa dovozce v třetí zemi (mimo EU);
	země dovozu (třetí země mimo EU);
	vědecký a český název vyvážených rostlin na úrovni druhu v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. Pokud to není možné pro taxonomické jednotky zahrnuté jako čeleď do příloh k nařízení Rady (ES) č. 338/97, uvede se vědecký název alespoň na úrovni rodu. [Poznámka: Ustanovení čl. 8 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 umožňuje, že uměle vypěstované orchideje nebo kaktusy zahrnuté v příloze B mohou být uvedeny jako takové. Ministerstvo životního prostředí v této souvislosti upozorňuje, že některé třetí země tento způsob označování taxonů na úrovni čeledí na dokladech CITES neuznávají a vyžadují druhovou identifikaci. Z toho důvodu se doporučuje uvádět tam, kde je to možné, vědecké názvy na úrovni druhu. V ostatních případech, např. pro uměle vypěstované hybridy, se doporučuje uvádět alespoň označení rodu a vyhýbat se označení na úrovni čeledi];
	pro každý druh (taxon) rostlin se uvede množství exemplářů, popis a typ včetně kódu podle přílohy V k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, jako např. kód „LIV“ pro živé rostliny, kód „DPL“ pro sušené rostliny a herbářové exempláře, kód „FLO“ pro květy, kód „ROO“ pro kořeny, cibule, oddenky, bulvy nebo hlízy, apod.;
	pro každý druh (taxon) rostlin se uvede příloha k nařízení Rady (ES) č. 338/97 („A“, „B“ nebo „C“) a příloha k Úmluvě CITES („I“, „II“ nebo „III“), ve které je taxon zahrnut;
	V případě tzv. zpětného vývozu, tj. vývozu exemplářů, které byly předtím dovezeny do EU [viz článek 2 písm. n) NR 338/97], musí žadatel o rostlinolékařská osvědčení uvést zemi původu rostlin a prokázat, že dovoz do EU se uskutečnil s příslušnými doklady CITES, kterými mohou být též v případě některých třetích zemí i cizí rostlinolékařská osvědčení. Pro rostliny druhů z přílohy A a B se jako doklad o legálnosti dovozu používá žlutá „2 – kopie pro držitele“ dovozního povolení CITES podle vzoru v příloze I k NK 1808/2001, je-li tato kopie potvrzena celním úřadem EU v kolonce č. 27.
	prohlášení žadatele, že jde o uměle vypěstované exempláře rostlin a že byly splněny podmínky podle článku 26 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. Pro takové rostliny se používá kód pro původ „A“ podle přílohy VII odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, který značí rostliny uměle vypěstované.
[Poznámka: Podle § 17 zákona lze rostlinolékařská osvědčení použít jako doklady CITES pouze pro vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů uměle vypěstovaných rostlin druhů zařazených do příloh B a C a uměle vypěstovaných hybridů získaných z druhů zařazených do přílohy A. Vývozem se rozumí vývoz z EU, tj. že exempláře byl vypěstovány v České republice anebo v některém jiném členském státě EU. V ostatních případech, jako např. při vývozu exempláře druhu z přílohy A (s výjimkou uměle vypěstovaných hybridů) a vývozu exemplářů, které nejsou uměle vypěstovanými rostlinami (např. z volné přírody), je třeba požádat o příslušný doklad k vývozu Ministerstvo životního prostředí podle odst. 1.]
Potvrzení, že exemplář byl získán z volné přírody v České republice v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů, pro případ, kdy se žádá o vývoz tohoto exempláře v jiném členském státě Evropské unie, podle článku 5 odst. 2 a písm. b) nařízení Rady (ES) č. 338/97 a § 13 a § 25 odst. 2 písm. d) zákona:
Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity.
Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4):
	žádost podle EU [formulář „3 – žádost“ podle přílohy III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001] – v kolonce č. 19 se zaškrtne účel č. 1
evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
[Poznámka: Nejčastěji půjde o 2 typy exemplářů:
	Exemplář, který je zvláště chráněným druhem podle zákona č. 114/1992 Sb. V tom případě musí žadatel doložit splnění podmínek stanovených jmenovaným zákonem, zejména prokázat původ exempláře podle § 54 uvedeného zákona.

Exemplář, který pochází z volné přírody v České republice, ale nejde o zvláště chráněný druh podle odst. 1. Na takové exempláře se vztahují podmínky obecné ochrany rostlin a živočichů podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb.]
Povolení k přemístění (povolení přepravy) živého exempláře druhu z přílohy A v rámci ČR a Evropské unie podle článku 9 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a § 14, 15 a  25 odst. 2 písm. d) zákona:
Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity.
Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4):
	žádost podle EU [formulář „3 – žádost“ podle přílohy III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001] – v kolonce č. 19 se zaškrtne účel č. 3
evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
	Od 16.1.2005 se nově za žádosti o povolení k přemístění platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti CITES“ dále.

[Poznámka: Tato povolení se vyžadují pouze pro živé exempláře druhů zařazených do přílohy A a pouze pro ty případy, kdy bylo pro tyto exempláře již dříve stanoveno místo určení v příslušném dovozním povolení nebo jiném potvrzení vydaném výkonným orgánem, tj. v ČR Ministerstvem životního prostředí. Žádná povolení se nevyžadují pro exempláře narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované [viz výše odst. 7 předchozí kapitoly a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 338/97].]
Výjimka (potvrzení o výjimce) ze zákazů obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A podle článku 8 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97 [§ 3 odst. 2, 23 a  25 odst. 8 zákona]:
Žádosti se podávají příslušnému krajskému úřadu nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí příslušné správě NP nebo správě CHKO.
Žádost se podává na formuláři (viz přílohu 4c):
	žádost podle EU [formulář „3 – žádost“ podle přílohy III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001] – v kolonce č. 19 se zaškrtne účel č. 2.
[Poznámka: Tato potvrzení se vydávají pro účely obchodu v rámci EU včetně vnitrostátního obchodu v České republice a nesmějí být používána pro vývoz exemplářů z EU (viz též výše odst. 5 předchozí kapitoly). Nová výjimka (potvrzení o výjimce) se nevyžaduje, když jsou exempláře kryty dříve vydaným a platným potvrzením o výjimce a jsou používány v souladu s účelem uvedeným v kolonce č. 19 tohoto potvrzení. Žádná potvrzení se nevyžadují pro případy odchylek specifikovaných v článku 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, tj. pro:
	živé exempláře narozené a odchované v zajetí, náležející ke druhům uvedeným v příloze VIII k uvedenému nařízení;

uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů;
starožitnosti, tj. zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97.]
Registrace (registrační list) některých exemplářů v České republice podle a § 23 a  25 odst. 8 zákona:
Žádosti se podávají příslušnému krajskému úřadu nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí příslušné správě NP nebo správě CHKO.
Žádost se podává písemnou formou. Pokud se současně žádá o výjimku podle odst. 5, podává se žádost podle odst. 5.
[Poznámka: Registrační list platí pouze pro území České republiky a nelze ho použít namísto potvrzení o výjimce podle odst. 5 anebo jako jiné potvrzení původu exempláře. Registrační povinnost platí pro všechny vlastníky nebo dlouhodobé držitele exempláře v ČR (s výjimkami podle § 23 odst. 2 a 10 zákona), tzn. že se vydává i pro exempláře, pro které nebylo vydáno potvrzení o výjimce podle odst. 5. Registrační povinnost neplatí pro zvláště chráněné druhy živočichů nebo rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb., ani pro živočichy nebo rostliny druhů, které se přirozeně vyskytují v přírodě v České republice; pro tyto případy však musí být splněny podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb.]
Ostatní řízení (např. registrace vědců a vědeckých institucí a registrace chovných a pěstebních zařízení u Sekretariátu CITES) podle předpisů ES a zákona provádí Ministerstvo životního prostředí.
Dovoz exemplářů druhů z přílohy C a D do EU podle článku 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97:
formulář oznámení o dovozu podle přílohy II k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 zašle na požádání Ministerstvo životního prostředí v Praze, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity. Formuláře by měly být též k dispozici na příslušných celních úřadech.
Zvláštní ustanovení a výjimky pro vývoz a dovoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru:
„Exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ jsou neživé exempláře, jejich části nebo odvozeniny, které patří fyzické osobě a tvoří nebo mají tvořit součást jejího normálního osobního movitého majetku [článek 2 písm. j) nařízení Rady (ES) č. 338/97]. Odchylky (obecné výjimky) pro dovoz a vývoz těchto exemplářů jsou upřesněny v článku 27 a 28 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. Tyto odchylky neplatí pro exempláře, které jsou nebo budou užívány pro komerční zisk, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji. Odchylky platí pouze pro exempláře, včetně loveckých trofejí, které jsou uloženy:
	v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze třetí země nebo jedoucích do třetí země, nebo

v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze třetí země do EU nebo z EU do třetí země, nebo
	které jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil v třetí zemi, a jsou dováženy do EU později.
Pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru jsou možné následující způsoby vývozu a dovozu a odchylky:
První dovoz exempláře druhu z přílohy A osobou s obvyklým bydlištěm v EU nebo osobou, která se do EU stěhuje:
Je třeba dovozní povolení, tj. podat žádost podle odst. 1.
První dovoz exempláře druhu z přílohy A jinou osobou než podle písm. a), tj. jedná se v podstatě jen o dočasný dovoz do EU:
Není třeba dovozní povolení EU, pokud je celním orgánům předložen originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu vydané příslušným orgánem CITES třetí země a jeho (xeroxové) kopie. Celní orgány odeberou originál dokladu a dovozci vrátí orazítkovanou kopii.
První dovoz exempláře druhu z přílohy B:
Není třeba dovozní povolení EU, pokud je celním orgánům předložen originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu vydané příslušným orgánem CITES třetí země a jeho (xeroxové) kopie. Celní orgány odeberou originál dokladu a dovozci vrátí orazítkovanou kopii.
Zpětný dovoz exempláře z přílohy A nebo B, tj. exempláře, který byl předtím z EU vyvezen:
Nevyžaduje se předložení dovozního povolení EU celním orgánům v případě, kdy je předložena celnicí potvrzená „kopie pro držitele“ (formulář č. 2) dříve použitého povolení dovozu nebo vývozu do nebo z EU, orazítkované kopie dokladu podle písm. b) nebo c) nebo jiný důkaz, že exempláře byly získány v EU.
Vývoz exempláře z přílohy A nebo B, tj. první vývoz exempláře získaného v EU:
Je třeba vývozní povolení, tj. podat žádost podle odst. 1.
Zpětný vývoz exempláře z přílohy A nebo B, tj. exempláře, který byl předtím do EU dovezen:
Nevyžaduje se předložení potvrzení EU o zpětném vývozu celním orgánům, jestliže se předloží celním úřadem potvrzená „kopie pro držitele” (formulář č. 2) dříve použitého dovozního nebo vývozního povolení EU, orazítkované kopie podle písm. b) nebo c) nebo jiný důkaz, že exempláře byly získány v EU.
Žádné doklady EU se nevyžadují pro vývoz nebo dovoz následujících exemplářů:
druhy z přílohy C a D;
	kaviár druhu jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 250 gramů na osobu;
	dešťové hole (rainsticks) vyrobené z kaktusů (Cactaceae spp.) do počtu tří na osobu.

Seznam příloh
Informace o placení poplatků za žádosti CITES
	Přehled předpisů
	MÍSTA DOVOZU A VÝVOZU exemplářů CITES v ČR
Formuláře některých dokladů CITES
	žádost o povolení vývozu a dovozu
evidenční karta
žádost o potvrzení výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A
	Příloha VIII k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001
	Seznam druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, na jejichž exempláře se nevztahuje registrační povinnost v ČR podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.
	Seznam jiných druhů než z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, na jejichž exempláře se vztahuje registrační povinnost v ČR podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.

Příloha 1
Informace o placení poplatků za žádosti CITES

Dnem 16.1.2005 nabývá účinnosti novela Zákona o poplatcích č.634/2004 Sb. V souladu s položkou 61 připojeného „Sazebníku“ k tomuto zákonu se vybírají od žadatelů o vydání povolení k dovozu, vývozu, nebo přemístění exemplářů ohrožených druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin 
správní poplatek v hodnotě 1 000,- Kč
za jednu žádost.

Výňatek ze „Sazebníku“ :

Položka 61
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu 
    nebo přemístění exemplářů ohrožených druhů volně žijících 
    živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů
    nebo regulovaných kožešin						Kč	1 000

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu
     zvláště chráněných živočichů nebo rostlin 					Kč	1 000

Osvobození
Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno rozhodnutí k žádosti o vydání povolení
a)	k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem,
b)	k vývozu nebo dovozu exempláře určeného do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, 
c)	k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí,
d)	k vývozu nebo dovozu exempláře určeného k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a exempláře pocházejícího z nebo určeného do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí,
e)	k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž majitel cestuje na dobu ne delší než 3 měsíce dočasně z nebo na území České republiky.

MŽP jako správní úřad pověřený vybíráním poplatků za „přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu,dovozu, nebo přemístění exemplářů  ohrožených 
druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin“ bude od 16.1.2005 přijímat pouze žádosti doplněné:

Buď - potvrzením o zaplacení poplatku 1 000,- Kč prostřednictvím banky, nebo ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty na účet Ministerstva financí číslo:  3711-7628001/0710, variabilní symbol 631.
Žadatelům o dovozní a vývozní povolení, kteří žádají o povolení opakovaně, přidělí oddělení CITES MŽP k variabilnímu symbolu 631 jejich rozlišovací číslo. Ostatní vyplní variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uvedou své jméno.
Nebo – písemnou žádostí o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Bez těchto náležitostí nebude žádost přijata jako kompletní [§ 3 (4) zák. 100/2004 Sb.].

Jednou žádostí  se rozumí jeden vyplněný formulář „Žádosti“, včetně příloh vztahující se k jedné transakci (jedna zásilka od jednoho vývozce jednomu dovozci).

Příloha 2

Přehled předpisů Evropských společenství k CITES (stav k 22. 8. 2005): 

Název předpisu
č. Celex*)
Poznámka
 0
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
21973A0303(01)
Official Journal L 384 , 31/12/1982 p. 0007 - 0054
 1
nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
31997R0338
- „nařízení Rady“
- základní předpis;
- přílohy A až D se seznamy chráněných druhů byly již několikrát novelizovány (viz 2)
 2
nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
32005R1332

- novela předpisu 1;
- kompletní změna příloh A – D
- platnost od 22.8.2005
- nahradilo předchozí 32003R1497 a 32004R0834
 3
nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
32001R1808
- „nařízení Komise“
- hlavní prováděcí předpis k 1;
- v návrhu je nový předpis, který toto nařízení zruší a nahradí v průběhu 2005 (?)
 4
nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
32003R0349

- druhý prováděcí předpis k 1;
- seznam druhů z příloh A a B, jejichž dovoz do EU je dočasně pozastaven podle čl. 4 odst. 6 nařízení č. 338/97;
- tento předpis se často mění, obvykle vydáním nového nařízení
Viz 4a
 4a
nařízení Komise (ES) č. 252/2005 ze dne 14. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství
32005R0252
- novela předpisu 4 – nová příloha se seznamy druhů
- platnost od 18.2.2005
- nahradilo předchozí 32004R0776

Přehled dalších souvisejících předpisů Evropských společenství *):
 5
nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců
31981R0348

- „historický“ předpis, který sice stále platí, ale byl efektivně nahrazen předpisem nařízením č. 338/97, kde jsou stanoveny přísnější a podrobněji specifikované podmínky pro dovoz kytovců a výrobků z nich
- jde o dovoz „výrobků z kytovců“ ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 100/2004 Sb.
 6
směrnice Rady 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států
31983L0129

- směrnice je transponována zákonem č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy (§ 19)
- jde o „výrobky z tuleňů“ ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2004 Sb.
 7
nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí
31991R3254

- další související předpisy ES k nášlapným pastem jsou tyto:
31997R0035
31997D0602
31994R1771
31998D0596
31998D0142
21998A0214(01)
21998A0214(02)
31998D0487
21998A0807(01)
- jde o dovoz „regulovaných kožešin“ ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 100/2004 Sb.
 8
směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách
31999L0022
- směrnice je transponována zákonem č. 162/2003 Sb., zákon o zoologických zahradách
 9
směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků
31979L0409
- některé druhy chráněné podle této směrnice jsou uvedeny též v přílohách k nařízení č. 338/97;
- je transponováno novelou č. 218/2004 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
10
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
31992L0043
- některé druhy chráněné podle této směrnice jsou uvedeny též v přílohách k nařízení č. 338/97;
- je transponováno novelou č. 218/2004 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
*) Předpisy jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, řada L. Předpisy se čas od času mění, zejména nařízení Komise (ES) (2, 3, 4). Aktuální stav je třeba konzultovat podle Úředního věstníku EU (http://europa.eu.int/eur-lex/). Text předpisů a další informace lze získat na
http://europa.eu.int/comm/environment/cites/home_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=cs
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103020.html
http://www.eu-wildlifetrade.org/index.htm
http://www.wcmc.org.uk/species/trade/eu/database.htm

Příloha 3
Místa dovozu a vývozu určená členskými státy pro obchod s třetími zeměmi podle článku VIII (3) Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a podle článku 12 Nařízení Rady (ES) č.338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
Places of introduction and export designated by Member States for Trade with third countries in accordance with Article VIII (3) of the Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora and referred to in Article 12 of Council Regulation (EC) N° 338/97 of 9 December 1996, on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.

[Česká republika – Czech Republic]




živá zvířata
live animals
živé rostliny
live plants 
části a odvozeniny
parts & derivatives
Celní úřad Ruzyně – letiště Praha
(Customs office Ruzyně – International Airport Praha)

+

+

+
Vyclívací pošta Praha 120
(Exchange Post-office Praha 120)

-

+

+
Ostatní celní úřady
any other customs office
-
-
+

Poznámka: Ve většině případů je třeba předložit doklady CITES na určených celních úřadech na vnějších hranicích EU. V praxi tedy často nastává situace, kdy jsou české doklady předkládány celním orgánům jiného členského státu, a naopak. Všechny státní orgány (včetně celníků) všech členských států uznávají doklady vydané výkonnými orgány CITES členských států podle nařízení Rady (ES) č. 338/97.
http://europa.eu.int/comm/environment/cites/home_en.htm

Příloha 4

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ / EUROPEAN COMMUNITY
5
1. Vývozce / zpětný vývozce / Exporter / Re-exporter
POVOLENÍ / POTVRZENÍ
PERMIT / CERTIFICATE

DOVOZ / IMPORT


VÝVOZ / EXPORT


ZPĚTNÝ VÝVOZ / RE-EXPORT






ŽÁDOST / APPLICATION









file_4.jpg

file_5.wmf


Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

3. Dovozce / Importer




4. Země (zpětného) vývozu / Country of (re-)export



5. Země dovozu / Country of import


6. Povolené místo určení živých exemplářů druhů z přílohy A
Authorized location for specimens of Annex A species
7. Vydávající výkonný orgán / Issuing Management Authority
Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)
Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity (Department for International Conservation of Biodiversity)
Oddělení výkonného orgánu CITES (Unit for the CITES Management Authority)
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10
ČESKÁ REPUBLIKA – CZECH REPUBLIC
5


8. Popis exemplářů (včetně značek, pohlaví/data narození živých zvířat)
Description of specimens (incl. marks, sex/date of birth for live animals)
9. Čistá hmotnost (kg) / Net mass (kg)
10. Množství / Quantity


11. Příloha CITES / CITES Appendix

12. Příloha ES / EC Annex
13. Původ / Source
14. Účel / Purpose

15. Země původu / Country of origin


16. Povolení č. / Permit No.
17. Datum vydání / Date of issue


18. Země posledního zpětného vývozu / Country of last re-export


19. Potvrzení č. / Permit No.
20. Datum vydání / Date of issue

21. Vědecký název druhu / Scientific name of species

22. Obecný název druhu / Common  name of species

23. Tímto žádám o udělení výše uvedeného povolení / potvrzení. /  I hereby apply for the permit / certificate indicated above.
      Poznámky (např. k účelu dovozu, detaily ustájení živých exemplářů ap.) / Remarks (e.g. on purpose of introduction, details of accomodation for live specimens, etc.)

Přikládám nezbytné důkazní doklady a prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou správné podle mých nejlepších znalostí a přesvědčení. / I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct.
Prohlašuji, že žádost o udělení povolení / potvrzení na výše uvedené exempláře nebyla již dříve zamítnuta. / I declare that an application for a permit / certificate for the above specimens was not previously rejected.





Podpis / Signature


Živá zvířata budou přepravována v souladu s předpisy CITES pro přepravu a přípravu k přepravě živých zvířat nebo v případě letecké přepravy s předpisy pro živá zvířata vydanými Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA). / Live animals will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport, the Live Animals Regulations published by the International Air Transport Association (IATA)
Jméno žadatele / Name of applicant




Místo a datum / Place and date



Pokyny a vysvětlivky
1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce.
2. Nevyplňovat.
3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce.
6. Vyplňuje se v žádosti pouze pro případ živých exemplářů druhů z přílohy A, které byly odebrány z volné přírody.
9. / 10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
11. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.
12. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A nebo B), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.
13. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:
W	Exempláře odebrané z volné přírody
R	Exempláře pocházející z farem (ranching)
D	Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin
A	Rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin
C	Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin
F	Živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin
I	Zabavené nebo odebrané exempláře 1
O	Exemplář získaný před použitelností úmluvy 1
U	Neznámý původ (je třeba zdůvodnit)
14. Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:
B	chov v zajetí nebo umělé pěstování
E	výchova a vzdělání
G	botanické zahrady
H	lovecké trofeje
L	prosazování právních předpisů
M	biolékařský výzkum
N	znovuvysazení nebo vysazení do přírody
P	osobní účel
Q	cirkusy a putovní výstavy
S	vědecký účel
T	komerční účel
Z	zoologické zahrady
15. / 17. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející ze členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.
18. / 20.  Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.
21. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
23. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.

1 Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

Instructions and explanations
1. Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent.
2. Not applicable.
3. Full name and address of the actual importer, not of an agent. 
6. To be completed only on the application form in the case of live, wild-taken specimens of Annex A species.
8. Description must be as precise as possible and include a 3-letter code in accordance with Annex V to Commission Regulation (EC) No 1808/2001.
9. / 10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex V to Commission Regulation (EC) No 1808/2001.
11. Enter the number of the CITES appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.
12. Enter the letter of the Annex to Council Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.
13. Use one of the following codes to indicate the source:
W	Specimens taken from the wild
R	Specimens originating from a ranching operation
D	Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001, as well as parts and derivatives thereof
A	Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001, as well as parts and derivatives thereof
C	Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001, as well as parts and derivatives thereof
F	Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001 are not met, as well as parts and derivatives thereof
I	Confiscated or seized specimens 1
O	Pre-convention 1
U	Source unknown (must be justified)
 14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are to be (re-)exported/imported:
B	Breeding in captivity or artificial propagation
E	Educational
G	Botanical gardens
H	Hunting trophies
L	Enforcement
M	Bio-medical research
N	Reintroduction or introduction into the wild
P	Personal
Q	Circuses and travelling exhibitions
S	Scientific
T	Commercial
Z	Zoos
15. / 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating in a Member State of the Community are exported from another, only the name of the Member State of origin must be mentioned in box 15.
18. / 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the re-exporting third country from which the specimens were imported before being re-exported from the Community. In the case of an import permit, it is the re-exporting third country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export certificate.
21. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VI to Commission Regulation (EC) No 1808/2001.
23. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information required abov


1 To be used only in conjunction with another source code.
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
(§ 3 odst. 5 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy)

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:                                                    Fax (e-mail):

1.3. Datum narození fyzických osob:


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:




3. Znamená plánovaný vývoz, zpětný vývoz, dovoz nebo přemístění exempláře změnu majitele exempláře?

    ANO

    NE



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.

 Místo určení, kde má být živý exemplář umístěn, je vybaveno tak, že umožňuje ochranu exempláře a řádnou péči o něj.




 Nesouhlas se zdůvodněním:




 Stanovisko přiloženo zvlášť.



                               datum                                              podpis                                                        razítko
CITES-10



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ / EUROPEAN COMMUNITY


3
1. Držitel / Holder
POTVRZENÍ / CERTIFICATE
Není určeno k používání mimo Evropské společenství
Not for use outside the European Community
Č. / No.

ŽÁDOST / APPLICATION





Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Council Regulation (EC) No. 338/97 and Commission Regulation (EC) No. 1808/2001 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

2. Povolené místo určení živých exemplářů druhů z přílohy A
Authorized location for specimens of Annex A species
3. Vydávající výkonný orgán / Issuing Management Authority








4. Popis exemplářů (včetně značek, pohlaví/data narození živých zvířat)
Description of specimens (incl. marks, sex/date of birth for live animals)
5. Čistá hmotnost (kg) / Net mass (kg)
6. Množství / Quantity



7. Příloha CITES / CITES Appendix
8. Příloha ES / EC Annex
9. Původ / Source



10. Země původu / Country of origin



11. Povolení č. / Permit No.
12. Datum vydání / Date of issue

3
16. Vědecký název druhu / Scientific name of species

13. Členský stát dovozu / Member State of import 





17. Obecný název druhu / Common  name of species
14. Doklad č. / Document No.
15. Datum vydání / Date of issue

18. Tímto potvrzuji, že výše uvedené exempláře / I hereby certify that the specimens described above:
1 	byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy platnými ve vydávajícím členském státě.
	were taken from the wild in accordance with the legislation in force in the issuing Member State.
2 	jsou opuštěné nebo uniklé exempláře, které byly zachráněny v souladu s právními předpisy platnými ve vydávajícím členském státě.
	are abandoned or escaped specimens that were recovered in accordance with the legislation in force in the issuing Member State.
3 	jsou exempláře narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované.
	are captive born-and-bred or artificialy propagated specimens.
4 	byly získány nebo dovezeny do Společenství v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 338/97.
	were acquired in or introduced into the Community in compliance with the provisions of Regulation (EC) No. 338/97.
5 	byly získány nebo dovezeny do Společenství před 1. červnem 1997 v souladu s ustanoveními nařízení (EHS) č. 3626/82.
	were acquired in or introduced into the Community before 1 June 1997 in compliance with the provisions of Regulation (EC) No. 3626/82.
6 	byly získány nebo dovezeny do Společenství před 1. lednem 1984 v souladu s ustanoveními CITES.
	were acquired in or introduced into the Community before 1 January 1984 in compliance with the provisions of CITES.
7 	byly získány nebo dovezeny do vydávajícího členského státu předtím, než se na jeho území stala použitelnými ustanovení nařízení dle bodu 4 a 5 či CITES.
	were acquired in or introduced into the issuing Member State  before the provisions of the Regulation under paragraphs 4 and 5 or of CITES became applicable in this territory.
8 	mají být využity pro pokrok vědy / chov nebo rozmnožování / výzkum nebo vzdělávání či pro jiné neškodlivé účely.
	are to be used for the advancement of science / breeding or propagation / research or education or other non-detrimental purposes.

19. Žádám o doklad za účelem / I request a document for the purpose of:
1 	potvrzení toho, že exemplář určený k vývozu (zpětnému vývozu) byl získán v souladu s platnými právními předpisy o ochraně dotyčných druhů. 
	confirming that a specimen to be (re-)exported has been acquired in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question.
2 	vynětí exemplářů dle přílohy A ze zákazů týkajících se komerčních činností dle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97. 
	exempting Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activities listed in Article 8.1 of Regulation (EC) No. 338/97.
3 	povolení přepravy živého exempláře dle přílohy A ve Společenství. 
	authorising the movement within the Community of a live Annex A specimen from the location indicated in the import permit or in any certificate.

20. Poznámky /Remarks:
Přikládám nezbytné důkazní doklady a prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou správné podle mých nejlepších znalostí a přesvědčení. / I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct.
Prohlašuji, že žádost o udělení povolení / potvrzení na výše uvedené exempláře nebyla již dříve zamítnuta. / I declare that an application for a permit / certificate for the above specimens was not previously rejected.













Jméno žadatele / Name of applicant






Místo a datum / Place and date






Podpis / Signature



Pokyny a vysvětlivky
1. Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli zástupce.
2. Vyplnit pouze v případě, kdy dovozní povolení pro dotyčné exempláře určuje místo, kde budou exempláře drženy, nebo kdy je požadováno, aby exempláře odebrané z volné přírody v členském státě byly drženy na schválené adrese.
Jakýkoli přesun s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, kdy budou exempláře vráceny přímo do svého schváleného místa určení z uvedeného místa určení vyžaduje předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu (viz kolonka 19).
4. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
5. / 6. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
7. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.
8. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A nebo B), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.
9. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:
W	Exempláře odebrané z volné přírody
R	Exempláře pocházející z farem (ranching)
D	Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin
A	Rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin
C	Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin
F	Živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin
I	Zabavené nebo odebrané exempláře 1
O	Exemplář získaný před použitelností úmluvy 1
U	Neznámý původ (je třeba zdůvodnit)
 10. / 12. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. 
13. / 15. V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře. 
16. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
18. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


























1 Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.


Instructions and explanations
1. Full name and address of the applicant for the certicate, not of an agent.
2. Only to be completed in the case where the import permit for the specimens concerned prescribes the location at which they are to be kept, or where specimens that were taken from the wild in a Member State shall required to be kept at an authorised address.
Any movement, except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to their authorized location, from the location indicated shall then be subject to prior authorization from the competent management authority (see box 19).
4. Description must be as precise as possible and include a 3-letter code in accordance with Annex V to Commission Regulation (EC) No 1808/2001.
5. / 6. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex V to Commission Regulation (EC) No 1808/2001.
7. Enter the number of the CITES appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.
8. Enter the letter of the Annex to Council Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.
9. Use one of the following codes to indicate the source:
W	Specimens taken from the wild
R	Specimens originating from a ranching operation
D	Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001, as well as parts and derivatives thereof
A	Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001, as well as parts and derivatives thereof
C	Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001, as well as parts and derivatives thereof
F	Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter III of Commission Regulation (EC) No 1808/2001 are not met, as well as parts and derivatives thereof
I	Confiscated or seized specimens 1
O	Pre-convention 1
U	Source unknown (must be justified)
 10. / 12. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated.
13. / 15. The Member State of import is, where applicable, the Member State having issued the import permit for the specimens concerned.
16. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VI to Commission Regulation (EC) No 1808/2001.
18. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information required above.


























1 To be used only in conjunction with another source code.
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Příloha 5
Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
PŘÍLOHA VIII
ŽIVOČIŠNÉ DRUHY UVEDENÉ V ČL. 32 PÍSM. A
AVES
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
GALLIFORMES
Phasianidae
Catreus wallichi
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophurus impejanus
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron emphanum
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata

Příloha 6
Seznam druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, na jejichž exempláře se nevztahuje registrační povinnost v ČR podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Seznam dalších druhů a exemplářů, na které se nevztahuje povinnost registrace

Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona se nevztahuje na
a) následující druhy savců:
Hystrix cristata (dikobraz obecný)
Chinchilla spp. (činčila)
b) následující 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 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 černočapkový)
Struthio camelus (pštros dvouprstý)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)
c) následující druhy plazů:
Acrantophis dumerili (hroznýš)
Chamaeleo chamaeleon (chameleon obecný)
Lacertidae spp. (všechny druhy ještěrkovitých)
Phelsuma guentheri (felsuma)
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

Příloha 7
Seznam jiných druhů než z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, na jejichž exempláře se vztahuje registrační povinnost v ČR podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na něž se vztahuje
povinnost registrace

S výjimkou druhů a exemplářů, které jsou vyňaty z povinnosti registrace v § 4 a příloze č. 3 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)
Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)
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)
Ara spp. (všechny druhy papoušků rodu Ara)
Callocephalon fimbriatum (kakadu přilbový)
Calyptorhynchus spp. (všechny druhy papoušků rodu Calyptorhynchus)
Deroptyus accipitrinus (amazoňan vějířový)
Triclaria malachitacea (amazoňan modrobřichý)
Psittacus erithacus (žako šedý)
c) živé exempláře následujících druhů plazů:
Cordylus spp. (všechny druhy kruhochvostů rodu Cordylus)
Crocodylia spp. (všechny druhy řádu krokodýlové)
Dracaena spp. (všechny druhy tejů rodu Dracaena)
Phrynosoma coronatum (ropušník kalifornský)
Pseudocordylus spp. (všechny druhy pakruhochvostů rodu Pseudocordylus)
Testudinidae spp. (všechny druhy želv čeledi testudovitých)
Tupinambis spp. (všechny druhy tejů radu Tupinambis)
Uromastyx spp. (všechny druhy tmorepů rodu Uromastyx)
Varanus spp. (všechny druhy varanů rodu Varanus)


