Chovatelia exemplárov CITES – informácia k nezameniteľnému označovaniu
exemplárov
V nadväznosti na opakujúce sa prípady nesprávnej aplikácie ustanovenia § 13 ods. 1
zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), si dovoľujeme informovať chovateľov a držiteľov exemplárov
CITES, v súlade s usmernením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
o nasledovných skutočnostiach:
Podľa § 13 ods. 1 zákona je držiteľ živých exemplárov vybraných druhov živočíchov
povinný zabezpečiť ich nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa osobitného
predpisu (Kapitola XVI nariadenia (ES) 865/2006 v platnom znení). Držiteľ exemplára je
povinný zabezpečiť označenie exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného
predpisu (Nariadenie Rady (ES) č. 338/97) pod dohľadom zamestnanca okresného úradu
alebo ním poverenej organizácie ochrane prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak.
Prítomný zamestnanec okresného úradu alebo ním poverená organizácia vyhotoví z označenia
záznam. Náklady na nezameniteľné označenie exemplárov znáša držiteľ exemplára.
V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9.
decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu
s nimi v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady“), nezameniteľné označenie exemplárov
živočíchov sa vykonáva vždy pod dohľadom zamestnanca okresného úradu.
V prípade exemplárov iných druhov (t.j. aj v prípade exemplárov uvedených v prílohe B
nariadenia Rady), nezameniteľné označenie exemplárov živočíchov sa vykonáva pod
dohľadom zamestnanca okresného úradu alebo ním poverenej organizácie ochrany
prírody a krajiny (napr. Štátna ochrana prírody SR), ak okresný úrad neurčí inak.
Prítomný zamestnanec okresného úradu, alebo ním poverená organizácia ochrany prírody
a krajiny vyhotoví záznam z označenia.
V praxi sa často stáva, že držiteľ exemplárov uvedených v prílohe A nariadenia Rady
nezameniteľne označí exempláre sám, bez prítomnosti zamestnanca okresného úradu
a požiada okresný úrad už len o kontrolu nezameniteľného označenia. Uvedeným konaním sa
však dopúšťa protiprávneho konania a to tým, že nesplnil povinnosť podľa § 13 zákona.

