CITES

Legislatíva EÚ
• Nariadenie Rady (ES) č. 338/1997
zo dňa 9. decembra 1996 o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi
• Nariadenie Komisie (ES) č. 101/2012
zo dňa 6. februára 2012, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/1997
(obsahuje prílohy A-D)

Legislatíva SR
• Zákon 15/2015 Z. z. (o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
• Vyhláška 110/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ochrane
druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Okresný úrad
(§ 17 zákona 15/2005 Z. z.)
• vydáva preukaz o pôvode exemplára živočícha,
potvrdenie o registrácii a určuje pôvod exemplára
• uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o
pôvode, kníh chovu, potvrdení o registrácii a
druhových kariet,
• je výkonný orgán na úseku dohľadu nad
nezameniteľným označovaním exemplárov a
posudzovania vhodnosti metódy označenia
exemplárov

Evidencia exemplárov
(§ 9 zákona 15/2005 Z. z.)
• Ten, kto má v držbe exempláre druhov prílohy A - D
(držiteľ exemplára), je povinný viesť o nich evidenciu
• Vedenie evidencie o exemplároch sa považuje za jej
vedenie podľa zákona, iba ak sú v nej uvedené úplné a
pravdivé údaje
• Držiteľ exemplára bez trvalého pobytu v SR zdržuje do 6
mesiacov evidenciu nie je povinný viesť.
• Povinnosť držiteľa exemplára je uchovávať evidenciu o
exemplároch, ktoré mal v držbe, po dobu 5 rokov od
vykonania posledného zápisu.

Evidencia exemplárov rastlín
(§ 10 zákona 15/2005 Z. z.)
• Evidenčný zoznam
-

živé exempláre rastlín z prílohy I CITES
držiteľ predkladá na OÚ raz ročne do 31.1. na overenie a potvrdenie, každá
strana je opečiatkovaná a očíslovaná
zmeny držiteľ zapisuje v deň zmeny (predaj, úhyn, vývoz,...)
vedie za každý rod (prípadne druh) zvlášť
súčasťou sú aj doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia
vzor v prílohe č. 4 vyhlášky 110/2015 Z. z.

• Písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín
-

ostatné exempláre rastlín (živé, neživé, príloha A-D)

-

obsahuje údaje § 10 ods. 1 písm. b) bod 1-6 zákona 15/2005 Z. z.

Evidencia exemplárov živočíchov
(§ 11 zákona 15/2005 Z. z.)
1. Druhová karta exemplára živočícha (DK)
- živé exempláre plazov, vtákov a cicavcov druhov prílohy A – C
- okrem exemplárov druhov v prílohe č. 6 vyhlášky 110/2005 Z. z.
- držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A oznamuje písomne
alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte okresnému
úradu doručením kópie časti DK s vyznačenou zmenou do 30 dní
odo dňa zápisu zmeny .
- Exempláre zapíše/vyradí držiteľ exemplára do/z druhovej karty v
deň narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia/predaja,
vývozu, úhynu, iný dôvod vyradenia
- podnikateľ vedie druhovú kartu na obchodné účely zvlášť “obchod“
- vzor v prílohe č. 5 vyhlášky 110/2015 Z. z.

Evidencia exemplárov živočíchov
(§ 11 zákona 15/2005 Z. z.)
2. Kniha chovu a držby exemplára živočícha
-

-

3.
-

živé exempláre bezstavovcov, rýb a obojživelníkov druhov prílohy A – C
okrem exemplárov druhov v prílohe č. 6 vyhlášky 110/2005 Z. z.
do knihy chovu držiteľ zapisuje údaje podľa § 11 ods. 8 písm. a) až g)
podnikateľ vedie knihu chovu na obchodné účely zvlášť “obchod“
okresný úrad overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej
pečiatkou úradu, podpisom a dátumom

Písomný doklad
preukazujúci spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov
exempláre neživých živočíchov druhov uvedených v prílohe A-C
exempláre živých živočíchov druhov uvedených v prílohe č. 6
vyhlášky
- obsahuje údaje § 11 ods. 2 písm. a) až g) zákona 15/2005 Z. z.

Príloha č. 6 vyhlášky 110/2005 Z. z.
• Zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne
neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť
evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa
nevydáva preukaz o pôvode a ktoré
nepodliehajú registrácii
• Druhy zaradené do prílohy D
• Druhy uvedené v prílohe X nariadenia
865/2006
• Vybrané druhy vtákov a plazov

Certifikát („žltý CITES“)
§ 12 ods. 21 zákona 15/2005 Z. z.
- Povinnosť preukazovať pôvod exemplára
preukazom o pôvode a spôsob nadobudnutia
exemplára potvrdením o registrácii sa
nevzťahuje na exempláre skupiny A, ktorých
držiteľ má platné potvrdenie o pôvode podľa
nariadenia 338/1997 na exempláre skupiny B,
ktoré boli nadobudnuté v súlade s nariadením
338/1997.

Nezameniteľné označenie exemplárov
§ 13 zákona 15/2005 Z. z., § 11 vyhlášky 110/2005 Z. z.
Držiteľ živých exemplárov vybraných druhov živočíchov je povinný zabezpečiť ich
nezameniteľné označenie: čl. 66 nariadenia 865/2006
• živé stavovce druh v prílohe A
pod dohľadom zamestnanca OÚ
• iné druhy
pod dohľadom zamestnanca OÚ alebo ním poverenej organizácie
ochrany prírody a krajiny (napr. živé exempláre vtákov prílohy B narodených a
odchovaných v ľudskej opatere, živé exempláre vtákov druhov prílohy C
narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere s potvrdením o
registrácii, ...)
• povinnosť
nevzťahuje na exempláre stavovcov skupiny B okrem vtákov
narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere, kt. sa označujú
jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom.
-

z nezameniteľného označenia sa vyhotoví záznam
náklady na nezameniteľné označenie exemplárov znáša držiteľ exemplára
pri strate alebo znehodnotení bez zbytočného odkladu písomne informovať OÚ
označenie sa nesmie znovu použiť, s výnimkou dermoplastického preparátu
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