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1. 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. 

 

2. Předpisy Evropské unie 

Od 1. 5. 2004 se postupuje podle předpisů Evropské unie a zákona č. 100/2004 Sb. Seznam 

předpisů EU k CITES je v příloze č. 2. 

Poněvadž hlavní předpisy EU k provádění CITES jsou nařízeními,1 platí v České republice 

od 1. 5. 2004 režim podle těchto předpisů EU. 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 (dále jen „nařízení č. 338/97“). Dalším důležitým předpisem 

je nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení 

Rady (ES) č. 338/97, ve znění podle nařízení Komise (ES) č. 100/2008, nařízení Komise (EU) 

č. 791/2012 a nařízení Komise (EU) 2015/56 (dále jen „nařízení č. 865/2006“. Další podrobnosti 

viz bod 5.15.). Formuláře dokladů CITES používaných v EU jsou stanoveny v prováděcím nařízení 

Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012,  ve znění podle prováděcího nařízení Komise (EU) 

2015/57 (dále jen „nařízení č. 792/2012“), kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a 

dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 

865/2006 Na základě rozhodnutí Rady (EU) č. 2015/451 z 3. března 2015 o přistoupení EU k 

úmluvě CITES se stala s účinností od 8. července 2015 Evropská unie jako celek smluvní stranou 

úmluvy CITES. 

 

3. Zákon č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy 

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 (implementaci) nařízení č. 338/97 v ČR. 

 

1. 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.). 

2. S účinností od 1. 1. 2010 byl zákon rozsáhle novelizován zákonem č. 346/2009 Sb., 

později ke změnám zákona došlo rovněž v souvislosti s některými jinými zákony2 

                                                 
1 Nařízení jsou předpisy EU, které jsou obecně závazné a bezprostředně účinné. Nařízení jsou tedy jakýmisi „zákony 

Evropské unie“, které zavazují nejen členské státy, nýbrž i fyzické a právnické osoby ve všech členských státech. 

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 porušování nařízení apod.). Národní soudy a státní správa se 

ve svých rozhodnutích řídí nařízeními obdobně jako ostatními právními předpisy. Je-li rozpor mezi nařízením EU 

a národním právním předpisem, musí se dát přednost ustanovení podle nařízení a členský stát musí kontroverzní domácí 

předpis nebo jeho část přizpůsobit. 
2 Jednalo se o zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, zákon č. 467/2011 Sb., kterým se mění 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 č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
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3. Zákon je národním implementačním předpisem k nařízení č. 338/97 a souvisejícím 

předpisům EU (viz kapitolu 2). 

4. Zákon stanoví povinnosti a kompetence českých úřadů k provádění jednotlivých 

ustanovení nařízení 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; kontrolními 

orgány jsou Generální ředitelství cel, celní úřady a Česká inspekce životního prostředí 

(ČIŽP), někdy ve spolupráci se Státní veterinární správou (SVS) a Ústředním kontrolním 

a zkušebním ústavem zemědělským (UKZÚZ). Dále je stanovena kompetence krajských 

úřadů (KÚ) při povolování vnitrounijního obchodu s exempláři CITES, kde to nařízení 

č. 338/97 vyžaduje (viz bod 5.5). Zákon určuje také kompetence UKZÚZ k vydávání 

potvrzení (namísto MŽP) pro uměle vypěstované rostliny, které jsou exempláři CITES, 

při vývozu z EU (viz bod 5.3 a 6.6). 

5. Zákon stanoví a upřesňuje provádění těch ustanovení nařízení č. 338/97 a č. 865/2006, 

kde je ponechána volnost členským státům, jestli je uplatní, či nikoliv.3 

6. Zákon stanoví povinnou registraci některých exemplářů CITES v České republice 

(viz bod 5.9), která napomáhá prosazování a vymáhání požadavků nařízení č. 338/97 na 

regulaci vnitrounijního obchodu s exempláři CITES. Původně byla registrace zavedena 

již v  zákoně č. 16/1997 Sb. s účinností od 1. 4. 1997. 

7. Zákon stanoví způsob kontroly a sankce za porušování příslušných předpisů EU 

a zákona, včetně zabavení exemplářů, a stanoví postup státních orgánů při nakládání 

se zabavenými exempláři. 

Předpisy EU (viz kap. 2) 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 EU mohou být některé části zákona nesrozumitelné. 

 

4. Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o obchodování s ohroženými druhy 

Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování 

s ohroženými druhy (dále jen „vyhláška“) s účinností od 10. 7. 2010 zrušila a nahradila předchozí 

vyhlášku č. 227/2004 Sb. Vyhláška stanoví další podrobnosti k provádění zákona, jako např: 

1. formuláře žádostí o doklady CITES, evidenční karty, registračního listu a dokladů CITES, 

pokud nejsou stanoveny nařízením č. 865/2006 (viz též přílohu 4); 

2. evidence žadatelů o doklad CITES; 

3. záznamy o nakládání s kaviárem, značení nádob s kaviárem a přidělování evidenčního 

kódu balíren kaviáru (bod 6.12); 

4. vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení (bod 6.5); 

5. podrobnosti a upřesnění k povinné registraci některých exemplářů CITES (bod 5.9); 

6. povinné informace spojené s převodem exempláře, dokládání původu exemplářů, 

záznamy o obchodu s exempláři a záznamy o chovu živých exemplářů a seznamy druhů, 

na které se nevztahuje povinnost vedení záznamů nebo povinnost předávat doklady 

CITES při převodu (bod 5.6); 

7. značení a identifikace exemplářů, registr kroužků a jiných značek pro označování 

exemplářů (bod 5.14). 

                                                                                                                                                                  
o Celní správě České republiky, zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním 

a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění 

zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony . 
3 Jde např. o možnost nahrazení vývozních dokladů CITES rostlinolékařskými osvědčeními vydávanými pro vývoz 

uměle vypěstovaných rostlin příslušnými orgány rostlinolékařské péče (podrobnosti viz body 5.3 a 6.6) a další 

fakultativní ustanovení podle nařízení č. 865/2006 (viz bod 5.15). 
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5. Režim obchodu aj. nakládání s exempláři CITES podle předpisů EU 

a ČR 

5.1. Definice „obchodu“ 

Cílem nařízení č. 338/97 je chránit druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

a zaručit jejich zachování regulováním 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 v rámci EU, včetně případů uvnitř jednoho členského státu [čl. 2 písm. u) nařízení 

č. 338/97]4. Nařízení č. 338/97 zavádí požadavky vyplývající z Úmluvy CITES jednotným 

způsobem ve všech členských státech EU, jeho záběr je však širší mj. i v tom, že reguluje také 

vnitrostátní (vnitrounijní) obchod. 

 

5.2. Seznamy chráněných druhů živočichů a rostlin v přílohách A, B, C a D k nařízení č. 338/97 

(namísto CITES I, II a III) 

V celé EU platí seznamy druhů podle příloh A, B, C a D k nařízení č. 338/1997 (dále jen 

„příloha A, B, C a D“). Příloha A zhruba odpovídá příloze I k CITES (druhy přímo ohrožené 

vyhynutím nebo vyhubením), B příloze II a C příloze III. Prakticky však legislativa EU zařazuje 

velké množství druhů do přísnější kategorie než CITES. Podrobnosti viz čl. 3 nařízení č. 338/97 

a platné přílohy A, B a C. 

V příloze D je seznam druhů, pro něž platí podle čl. 4 odst. 4 nařízení 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. 

 

5.3. Obchod s třetími zeměmi (dovoz, vývoz a zpětný vývoz přes vnější hranice EU) 

Pokud legislativa EU 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. 

Přehled dokladů CITES při obchodu s třetími zeměmi, tj. dokladů, které dovozci nebo 

vývozci exemplářů předkládají na hraničním celním úřadě EU je v příloze č. 9. V ČR tyto 

doklady vydává Ministerstvo životního prostředí (MŽP)5. Za normálních okolností platí, 

že dovozce nebo vývozce si musí doklady CITES opatřit před vlastním dovozem nebo vývozem 

exemplářů. Doklady se zpětnou platností pro exempláře, které byly již vyvezeny anebo dovezeny, 

lze vydat jen výjimečně za podmínek podle článku 15 nařízení č. 865/2006. 

Doklady pro vývoz a dovoz („permity CITES“) jsou vydávány na formulářích podle 

legislativy EU k CITES. Tyto doklady musí vývozci nebo dovozci předkládat příslušným celním 

orgánům podle ustanovení legislativy EU. 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. Každý členský stát EU stanovil celnice (hraniční 

přechody) určené pro vývoz nebo dovoz exemplářů CITES. Seznam těchto určených míst dovozu 

a vývozu je zveřejněn v Úředním věstníku EU (viz předpis 1d v příloze č. 2) a aktuálně na < 

http://ec.europa.eu/environment/cites/info_entry_points.htm > (pro ČR viz též přílohu č. 3). 

Všechny státní orgány (včetně celníků) všech členských států uznávají doklady vydané výkonnými 

orgány CITES členských států podle nařízení č. 338/976. 

                                                 
4 Úmluva CITES si pojem „obchod“ definuje pro své účely jen jako mezinárodní obchod, zatímco nařízení č. 338/97 

reguluje i vnitrostátní (vnitrounijní) obchod. 
5 V případě dovozu se o doklady EU žádá u výkonného orgánu členského státu určení (cílový členský stát), tj. státu EU, 

který je uveden jako „země dovozu“ v dokumentu ("permitu CITES") třetí země. [čl. 2 písm. h), čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení 

č. 338/97; čl. 20 odst. 2 nařízení č. 865/2006] 

V případě vývozu a zpětného vývozu se o doklady EU žádá u výkonného orgánu členského státu EU, ve kterém se 

exemplář nachází. [čl. 5 odst. 1 a č nařízení č. 338/97; čl. 26 odst. 2 nařízení č. 865/2006] 
6 Avšak podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení č. 338/97 je za neplatný považován doklad, u kterého bylo konstatováno, 

že byl vydán na základě mylného předpokladu, že podmínky pro jeho vydání byly splněny. 
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Základní podmínky pro dovoz do EU jsou stanoveny v článku 4 nařízení č. 338/97 a pro 

vývoz nebo zpětný vývoz v článku 5 nařízení č. 338/97. Dovoz nebo vývoz exemplářů původem 

z přírody, pokud jde o druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením (příloha A), je možné 

povolit jen výjimečně za přísných podmínek, tj. v podstatě jen k ochranářským a nezbytným 

vědeckým nebo biomedicínským účelům, a v žádném případě ne k převážně komerčním účelům. 

Pro povolení obchodu s druhy z přílohy B je hlavní podmínkou dodržení dlouhodobé udržitelnosti 

odběru exemplářů z přírody, k čemuž se vyjadřují vědecké orgány.7 Pro přílohu C platí stejná 

kritéria jako pro přílohu B v případě obchodu se státy, které daný druh zařadily do přílohy C. 

V případě jiných států se pro exempláře z přílohy C vydává jen potvrzení o původu, z něhož by 

mělo být zřejmé, že exemplář nepochází ze státu, který daný druh zařadil do přílohy C. Při dovozu 

exemplářů druhů z přílohy C dovozce musí také vyplnit a předložit na hraničním celním úřadě 

předepsané oznámení o dovozu. Dovoz exemplářů druhů z přílohy D se pouze monitoruje 

na základě oznámení o dovozu předkládaných dovozci a vývoz se nereguluje. 

Podle předpisů EU a § 22 odst. 2 zákona se prokazuje povolený dovoz kopií dokladu CITES8, 

která byla potvrzena příslušným celním úřadem EU postupem podle článku 23 nebo 25 nařízení 

č. 865/2006, anebo, v případě rozdělení zásilky dovezených exemplářů, potvrzení nahrazující 

formulář č. 2 „Kopie pro držitele“ dovozního povolení podle článku 51 odst. 1 a 2 nařízení 

č. 865/2006 a § 24 odst. 5 zákona. Viz též body 5.6, 6.1 a 6.10. 

Podle nařízení č. 338/97 platí pro dovoz exemplářů druhů z přílohy B povinnost mít předem 

dovozní povolení příslušného výkonného orgánu EU. To jsou přísnější podmínky dovozu než podle 

Úmluvy CITES pro exempláře CITES II.9 

Čl. 4 odst. 6 nařízení č. 338/97 zmocňuje Evropskou komisi k vyhlášení omezení dovozu 

exemplářů druhů z přílohy A nebo B buď obecně, anebo pro určitý typ exemplářů nebo z určitých 

zemí. Podmínky, za jakých může být dovoz omezen, jsou definovány v nařízení č. 338/97 a jsou 

motivovány ochranou dotčených druhů v zemích původu, welfare živých exemplářů anebo prevencí 

zavlečení nepůvodních invazních druhů. 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 5 

v příloze č. 2. Takové exempláře se nesmějí do EU dovážet ani v případě, že Úmluva CITES 

obchod umožňuje a příslušné orgány třetích zemí vývoz povolí. Podobně může být zamítnuta žádost 

o dovoz do EU podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) nařízení č. 338/97, jestliže příslušný 

vědecký orgán vydá negativní stanovisko. Všechny ostatní členské státy jsou pak vázány tímto 

negativním stanoviskem vědeckého orgánu jednoho členského státu, tzn. že nesmějí povolovat 

dovoz dotčených druhů z dotčené země do doby, než Vědecká prověřovací skupina CITES při 

Evropské komisi (SRG) toto stanovisko po přezkoumání nezruší. 

Předpisy EU stanoví v některých přesně vymezených případech mírnější režim dovozu nebo 

vývozu předmětů, které jsou exempláři osobního nebo rodinného charakteru (viz dále body 5.12 

a 5.13). 

Členské státy mohou zavést další zjednodušení pro obchod s biologickými vzorky 

a s některými neživými exempláři (článek 18 a 19 nařízení č. 865/2006 a § 16a zákona – viz bod 

6.4) a pro vzorky dočasně dovážené a vyvážené s ATA karnety (potvrzení o souboru vzorků - 

kapitola VIIIa nařízení č. 865/2006 a § 15b zákona – viz bod 6.2). V určitých speciálních případech 

je také možné nahradit jednorázová povolení doklady, které lze používat opakovaně až po dobu tří 

                                                 
7 Podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení č. 338/97 musí vědecký orgán potvrdit, že dovoz do EU, 

odchyt či sběr exemplářů ve volné přírodě nebo vývoz z EU nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo 

na rozsah území, na kterém se vyskytuje příslušná populace daného druhu, vzhledem k současnému nebo 

předpokládanému objemu obchodu. 
8 Při dovozu exemplářů z přílohy A nebo B jde nejčastěji o originální žlutou kopii (formulář č. 2 - KOPIE pro držitele), 

kterou dovozce dostal od příslušného výkonného orgánu CITES (v ČR MŽP) spolu s originálem (formulář č. 1) 

povolení dovozu. V dalších případech může jít o žlutou kopii (formulář č. 2 - KOPIE pro dovozce) oznámení o dovozu, 

kterou dovozce vyplní na celnici EU podle čl. 24 nařízení (ES) č. 865/2006. Formuláře těchto dokladů stanoví čl. 2 odst. 

1 a 2 nařízení (ES) č. 792/2012. 
9 Podle CITES by stačil pouze vývozní doklad (permit CITES) třetí země. Obdobné ustanovení o povinných dovozních 

povoleních pro CITES II však platilo v ČR podle zákona č. 16/1997 Sb. již od 1.4.1997. 
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let10, jako jsou potvrzení o putovní výstavě (kapitola VII nařízení č. 865/2006 a § 15b zákona – viz 

bod 6.2),  potvrzení o osobním vlastnictví (kapitola VIII nařízení č. 865/2006 a § 15c zákona – viz 

bod 6.3) a potvrzení o hudebním nástroji (kapitola VIIIb nařízení č. 865/2006 – viz bod 6.2.  

Zjednodušena je též výměna exemplářů pro vědecké účely (čl. 7 odst. 4 nařízení č. 338/97 a § 16 

zákona – viz bod 6.15). 

Pro vývoz uměle vypěstovaných rostlin druhů z přílohy B a hybridů rostlin z přílohy A 

umožňují předpisy EU používat rostlinolékařská osvědčení namísto vývozních dokladů CITES. 

V ČR vydává takové doklady Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (viz dále bod 6.5). 

Zvláštním případem je obchod se státy, které nejsou smluvními stranami Úmluvy CITES. 

Článek X úmluvy říká, že "děje-li se vývoz nebo reexport do státu nebo dovoz ze státu, který není 

stranou této úmluvy, mohou strany místo povolení a potvrzení požadovaných touto úmluvou uznat 

podobné dokumenty, vydané kompetentními orgány dotyčného státu, pokud v zásadě odpovídají 

požadavkům této úmluvy". Podrobnější podmínky jsou v usnesení konference smluvních stran 

CITES č. Conf. 9.5 (Rev. CoP15), kde je mj. stanoveno, že smluvní strany mohou akceptovat 

"podobné dokumenty" nesmluvních států pouze od orgánů, které jsou na seznamu vedeném 

Sekretariátem CITES.11 ČR, jakož i ostatní členské státy EU tedy akceptují pouze doklady 

od orgánů na seznamu Sekretariátu. Pokud nesmluvní stát nespolupracuje a nenahlásil Sekretariátu 

CITES potřebné údaje o kompetentních úřadech, nelze v podstatě pro takový stát vydat doklady 

CITES, takže obchod s exempláři je s tímto státem prakticky nemožný. MŽP také doporučuje všem 

potencionálním dovozcům exemplářů CITES z nesmluvních států, aby si ověřili předem u MŽP, 

jestli lze doklad nesmluvního státu akceptovat pro dovoz do EU. Často se totiž stává, že nesmluvní 

státy vydávají doklady CITES v rozporu s Úmluvou CITES anebo předpisy EU. V případě dovozu 

exempláře s takovým neověřeným dokladem pak dovozce riskuje postih anebo i zabavení 

exempláře ze strany celních a kontrolních orgánů EU. 

 

5.4. Vnitrostátní a vnitrounijní obchod 

Česká republika je od 1. 5. 2004 součástí společného trhu umožňujícího volný pohyb zboží 

uvnitř hranic Evropské unie. Prakticky není rozdíl mezi vnitrostátním obchodem a obchodem 

s ostatními členskými státy EU. Vnitrounijní obchod s exempláři CITES upravuje jednotným 

způsobem zejména čl. 8 a 9 nařízení č. 338/97. Členské státy však mohou mít přísnější opatření, je-

li to v souladu se základními smlouvami o EU a zejména, pokud jde o držení exemplářů CITES 

na základě předpisů o ochraně přírody (v ČR zákon č. 114/1992 Sb. a zákon) anebo předpisů 

o ochraně zdraví a života lidí a zvířat a ochraně rostlin (např. veterinární a rostlinolékařské 

předpisy). 

 

5.5. Zákaz komerčního využívání exemplářů z přílohy A (tj. druhů přímo ohrožených 

vyhynutím nebo vyhubením) v EU 

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení 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.12 „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 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 nařízení 

                                                 
10 Normální doklady („permity“) CITES jsou jednorázové, tj. vydávají se pouze pro jeden dovoz nebo vývoz, a jejich 

platnost je omezena na maximálně 6 měsíců v případě vývozních povolení nebo 12 měsíců u dovozních povolení. 
11 Seznam kompetentních orgánů CITES smluvních i nesmluvních států je zveřejněn na portálu Sekretariátu CITES 

http://www.cites.org/cms/index.php/lang-en/component/ncd/ 
12 V ČR platil již od 1. dubna 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. 

http://www.cites.org/cms/index.php/lang-en/component/ncd/


 9 

č. 338/97. V ČR tyto výjimky vydávají krajské úřady a magistrát hl.m. Prahy (dále jen "KÚ"). 

Výjimky se vydávají na formulářích podle nařízení č. 792/2012 („potvrzení pro komerční použití“, 

někdy označované jako „potvrzení EU o výjimce“, „žlutý certifikát EU“, „výjimka komerce“ apod.) 

a platí v celé EU. Tato potvrzení pro komerční použití jsou dvojího druhu: 

(1) Potvrzení specifické pro transakci [čl. 1 odst. 7 nařízení č. 865/2006] má omezenou platnost jako 

výjimka pouze pro jednu či více specifikovaných transakcí (tj. zakázaných obchodních činností 

vyjmenovaných v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97). Takové potvrzení se obvykle vydává 

za zvláštních okolností, např. není-li exemplář označen předepsaným způsobem a přesto jsou 

důvody pro vydání výjimky (čl. 11 odst. 3 a čl. 66 odst. 4 nařízení č. 865/2006 a bod 5.14 této 

informace). Podle čl. 11 odst. 3 třetího pododstavce nařízení č. 865/2006 je třeba rozlišovat defacto 

dva typy těchto potvrzení: 

a. Potvrzení specifické pro více opakovaných transakcí a platné jen na území 

vydávajícího členského státu. Členský stát může vydat potvrzení specifické pro transakci 

s cílem povolit více transakcí (např. opakované prodeje exempláře), avšak v tom případě 

bude potvrzení platné jen na území vydávajícího členského státu.13 

b. Potvrzení specifické pro jednu transakci použitelné i v jiném členském státě. Pokud 

mají být potvrzení specifická pro transakci použita i v jiném členském státě, než který je 

vydal, mohou být vydána potvrzení jen pro jedinou transakci (např. pro jeden prodej) 

a doba jejich platnosti musí být omezena na dobu trvání této transakce. Takové potvrzení 

platí pouze pro žadatele, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na potvrzení v kolonce č. 1 

(Držitel).14 

(2) Potvrzení specifické pro exemplář [čl. 1 odst. 8 nařízení č. 865/2006] má „neomezenou“ platnost 

a vydává se, pokud exemplář splní předepsané podmínky k udělení výjimky, je náležitě označen 

a identifikován popisem na potvrzení [popis exempláře v kolonce č. 4 musí odrážet skutečný stav – 

viz čl. 11 odst. 2 písm. d) nařízení č. 865/2006 a bod 5.14 této informace] a není žádný jiný důvod 

pro omezení platnosti výjimky, jako např. podle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce nařízení 

č. 865/2006. Čl. 61 odst. 1 nařízení č. 865/2006 stanoví, že pro exemplář krytý potvrzením 

specifickým pro exemplář neplatí zákaz nákupu, nabízení k nákupu nebo získání pro komerční 

účely a že se nevydávají žádná další potvrzení pro komerční použití „případ od případu“. Jinými 

slovy zde nehraje změna vlastníka nebo držitele roli a výjimka platí po celou dobu existence 

(života) exempláře. Jakmile byla výjimka pro exemplář udělena a na základě toho bylo vydáno 

potvrzení specifické pro exemplář, nemusí žádný další vlastník nebo držitel znovu žádat o výjimku, 

pokud má i originál platného potvrzení.15 

Všeobecně platné odchylky z výše uvedeného zákazu komerčního využívání exemplářů 

z přílohy A v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 338/97, kdy se nevyžadují žádná potvrzení, jsou 

specifikovány v článku 62 nařízení č. 865/2006 a platí pro: 

i. živé exempláře živočichů narozených a odchovaných v zajetí, náležející ke druhům 

uvedeným v příloze X k nařízení č. 865/2006 (viz též přílohu 5 a bod 5.11 této 

informace). Na tomto seznamu jsou živočichové z přílohy A, které se v EU běžně 

odchovávají v zajetí a obchod s jedinci z volné přírody je z hlediska ochrany druhů 

zanedbatelný; 

                                                 
13 V praxi to znamená, že např. pro želvy neoznačené předepsaných mikročipem a identifikovatelné jiným způsobem 

(fotografie) může být vydáno potvrzení pro vícenásobný opakovaný prodej v ČR. Dokud bude želva rozpoznatelná 

podle fotografie a prodej bude na území ČR, tak nebudou muset další obchodníci žádat o novou výjimku. Výkonný 

orgán však může omezit časovou platnost potvrzení. 
14 Např. český obchodník může želvu neoznačenou předepsaných mikročipem a identifikovatelnou jiným způsobem 

(fotografie) prodat na základě potvrzení specifického pro transakci také v jiném členském státě než v ČR. Tím však 

české potvrzení přestane platit a pro další prodej želvy v cizině je nezbytné požádat o novou výjimku u výkonného 

orgánu členského státu, kam byla želva prodána. Jako důkaz o legálnosti želvy bude třeba předložit původní české 

potvrzení. 
15 Potvrzení specifické pro exemplář je tedy jakýmsi pasem, který potvrzuje udělení výjimky pro exemplář. Potvrzení je 

nepřenosné na jiný exemplář ale je přenosné na jiného vlastníka nebo držitele exempláře. Jméno a adresa držitele 

potvrzení v kolonce č. 1 v tomto případě nehraje roli. 
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ii. uměle vypěstované exempláře rostlin [z toho důvodu se pro tyto exempláře nevydávají 

(resp. není třeba vydávat) potvrzení o výjimce podle článku 8 odst. 3 písm. d) nařízení 

č. 338/97; viz též bod 5.11]; 

iii. starožitnosti, respektive „zpracované exempláře získané před více než 50 lety“, 

jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení č. 338/97 [z toho důvodu se pro tyto exempláře 

nevydávají (resp. není třeba vydávat) potvrzení o výjimce podle článku 8 odst. 3 

písm. b) nařízení č. 338/97]. Obecně jde o exempláře získané a zpracované před 

3. 3. 1947, tj. 50 let před vstupem v platnost nařízení č. 338/97;16 

iv. neživé exempláře z krokodýlů uvedených v příloze A s kódem původu D, 

tj. z krokodýlích farem registrovaných u Sekretariátu CITES, za předpokladu, že jsou 

označeny nebo identifikovány jiným způsobem v souladu s čl. 64 bod 1 písm. e), čl. 65 

odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení č. 865/2006; 

v. kaviár jesetera krátkorypého (Acipenser brevirostrum) a jeho hybridů s kódem původu 

D, tj. z akvakultur registrovaných u Sekretariátu CITES, za předpokladu, že je obsažen 

v nádobě označené v souladu s čl. 64 bod 1 písm. g), čl. 65 odst. 3 a čl. 66 odst. 6 a 7 

nařízení č. 865/2006. 

Nařízení č. 865/2006 ve svém článku 48 odst. 2 také stanovilo, že za určitých okolností 

nahrazuje dovozní povolení CITES vydané příslušným výkonným orgánem EU pro dovoz 

exempláře A do EU současně také výjimku z výše uvedeného zákazu komerčního využívání 

exemplářů. Na dovozním povolení musí být výslovně uvedeno, že „exempláře jsou osvobozeny 

od jednoho nebo více zákazů v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 3 

nařízení (ES) č. 338/97“. Držitel dovezeného exempláře prokazuje udělení výjimky „originální“ 

kopií č. 2 (žlutá) příslušného dovozního povolení CITES, která musí být náležitě vyplněna 

a potvrzena celními orgány EU (viz též body 5.3 a 5.6). Obdobně nahrazují výjimku ze zákazu 

komerčního využívání pro dočasně dovezené exempláře také potvrzení o putovní výstavě (čl. 31 

odst. 3 nařízení č. 865/2006 – viz bod 6.2) a potvrzení o souboru vzorků (čl. 44b odst. 3 nařízení 

č. 865/2006 – viz bod 6.2). 

Je třeba také zdůraznit, že zákaz komerčního využívání se vztahuje i na „neživé“ 

exempláře druhů z přílohy A, jako jsou např. slonovina a výrobky z kůže slonů, rohy a trofeje 

nosorožců, kožešiny a kůže medvěda hnědého, vlka obecného, kočky divoké, rysa ostrovida, tygrů, 

gepardů, levhartů, jaguárů aj. šelem, maso aj. výrobky z kytovců, peří, vejce a vycpaní evropští 

draví ptáci a sovy, jeřáb popelavý, drop velký a malý, krunýře, želvovina a želví polévky 

z mořských želv atd. 

 

5.6. Povinnost držitele prokazovat zákonný původ exemplářů CITES a povinnosti 

obchodníků 

V rámci EU se mohou exempláře CITES volně převážet a obchodovat s nimi 

za předpokladu, že byly získány legálně. V bodech 5.5 a 5.7 je přehled nutných dokladů 

a základních podmínek pro obchod nebo přemísťování exemplářů druhů z přílohy A. Podle čl. 8 

odst. 5 nařízení č. 338/97 se zákaz komerčního využívání podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 

(viz bod 5.5) 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 EU a národních předpisů). Čl. 9 odst. 1 

nařízení č. 338/97 vyžaduje v určitých případech přemisťování živého exempláře druhu z přílohy A 

úřední potvrzení o přemístění (viz bod 5.7) a v jiných případech přemístění živých exemplářů 

(tj. z přílohy A, kde není nutné povolení k přemístění, a všech živých exemplářů z příloh B až D) 

musí být osoba zodpovědná za přemístění exempláře schopna, pokud je třeba, předložit doklad 

o legálním původu exempláře. 

Další podmínky a podrobnosti při prokazování původu exemplářů stanoví § 24 zákona 

a pro naše zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin navíc platí obdobné ustanovení o prokazování 

                                                 
16 Bez ohledu na to, že případě ČR začalo nařízení č. 338/97 platit až od 1.5.2004 (vstup ČR do EU). 
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původu podle § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. § 24 odst. 1 zákona stanoví, 

že  

„…(1) Kdo drží, chová, pěstuje, přepravuje, veřejně vystavuje, prodává, vyměňuje, nabízí 

za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, 

výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu, je povinen na výzvu inspekce nebo celních orgánů 

prokázat jejich původ. Bez tohoto prokázání původu je zakázáno exemplář, jiného jedince, 

výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu držet, chovat, pěstovat, 

přepravovat, veřejně vystavovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny 

nebo zpracovávat.“ 

V podstatě to znamená, že legálně nakládat lze jen s takovými exempláři, pro které je momentální 

držitel schopen prokázat zákonný původ z hlediska předpisů ochrany přírody a CITES. Při obchodu 

s exempláři CITES uvnitř EU by měl držitel exemplářů počítat s tím, že může být kontrolován 

příslušnými orgány (v ČR např. Českou inspekcí životního prostředí nebo celními orgány) a že 

na výzvu těchto orgánů musí být schopen prokázat zákonný původ exemplářů. 

Podle § 22 odst. 2 zákona platí, že původ exempláře dovezeného podle nařízení č. 338/97 je 

možné prokázat žlutou "originální" kopií dokladu CITES, která byla potvrzena celním orgánem při 

dovozu exempláře (bod 5.3), anebo potvrzenou kopií dokladu CITES vydanou KÚ podle § 24 odst. 

5 zákona (bod 5.3, 6.1 a 6.11). Podle § 24 odst. 4 zákona dále platí, že vlastník nebo dlouhodobý 

držitel dovezeného exempláře je povinen při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či 

nájmu exempláře předat novému držiteli originál příslušného dokladu CITES (tj. nejčastěji žlutou 

"originální" kopii) nebo obdobného dokladu o dovozu. Dalšími úředními doklady o původu 

exempláře jsou např. platná potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků (body 5.3 

a 6.2), potvrzení o osobním vlastnictví (body 5.3 a 6.3), potvrzení o hudebním nástroji (body 5.3 a 

6.2), výjimka (potvrzení pro komerční použití) ze zákazů obchodních činností s exempláři druhů z 

přílohy A (body 5.5 a 6.8) a potvrzení MŽP o původu zabaveného exempláře podle § 23 odst. 8 a § 

34a odst. 8 zákona a § 3 odst. 2 vyhlášky. 

Kromě úředních dokladů podle předpisů EU a zákona stanovil novelizovaný zákon s účinností 

od 1. 1. 2010 i jiné neúřední doklady o původu exemplářů. Podle § 24 odst. 3, 4 a 6 zákona je 

převod exempláře (koupě, prodej, darování, směna nebo jiný převod vlastnictví) možný jen 

s písemným dokladem původního vlastníka nebo držitele (například stvrzenkou nebo fakturou 

prodejce, nájemní smlouvou, smlouvou o půjčce, směnnou smlouvou, darovací smlouvou, které 

mají listinnou podobu), na nichž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení 

a podrobnosti o původu těchto exemplářů. Původ exempláře se prokazuje údaji a dokumenty 

osvědčujícími nabytí exempláře podle požadavků nařízení č. 338/97 a zákona, zejména uvedením 

kdy a kde byl exemplář odebrán z přírody, nebo zda, kdy a kde se narodil v zajetí nebo byl uměle 

vypěstován, nebo kdy, z kterého státu a na základě jakých dokladů CITES byl exemplář dovezen. 

Veškeré doklady vztahující se k původu exempláře musí vlastník nebo dlouhodobý držitel uschovat 

pro případnou kontrolu po celou dobu držby takového exempláře. Původní držitel je povinen 

uschovat kopie těchto dokladů alespoň 24 měsíců od doby převodu nebo po celou dobu zapůjčení 

nebo pronajmutí exempláře (§ 24 odst. 6 zákona). Ustanovení § 17 odst. 3 vyhlášky upřesňuje, kdy 

není třeba předávat doklady při převodu exempláře.17 Náležitosti, respektive jaké údaje obsahují 

doklady původního vlastníka o původu exemplářů, upřesňuje § 16 vyhlášky a bližší podrobnosti 

jsou v samostatné informaci (příloha č. 11 k této informaci). 

Novelizovaný zákon zavedl také s účinností od 1. 1. 2010 povinnost vedení chovatelských 

záznamů u exemplářů druhů z příloh A a B (§ 24 odst. 7 zákona) a povinnost pro obchodníky 

vést záznamy o obchodu s exempláři (§ 24 odst. 2 zákona). Tyto záznamy je třeba předkládat při 

případné kontrole anebo zpřístupnit jako podklad k žádosti o úřední doklady CITES. Seznam druhů 

                                                 
17 Povinnost předávat doklady CITES a obdobné doklady o legálnosti dovozu při převodu, výpůjčce či nájmu podle § 24 

odst. 4 zákona se nevztahuje na exempláře druhů vyjmenovaných v příloze D k nařízení č. 338/97. Tato povinnost se 

nevztahuje také na případy, kdy vlastník nebo držitel nemá příslušné [úřední] doklady a na místo toho vydá novému 

držiteli doklad původního vlastníka o původu exempláře podle § 24 odst. 3 zákona a § 16 vyhlášky, ve kterém zdůvodní, 

proč vyžadované doklady chybí. 
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a exemplářů, u kterých se tato povinnost nevyžaduje, a další náležitosti upřesňuje § 17 a přílohy č. 9 

a 10 vyhlášky (přílohy č. 6 a 7 k této informaci). Náležitosti, respektive jaké údaje obsahují 

záznamy o obchodu a záznamy o chovu exemplářů, upřesňuje § 15 vyhlášky a bližší podrobnosti 

jsou v samostatné informaci "Chovatelské záznamy, záznamy o obchodu s exempláři a doklad 

původního vlastníka o původu exempláře CITES" (příloha č. 11 k této informaci). 

Dlužno ovšem upozornit, že podmínky a upřesnění prokazování původu exemplářů podle § 24 

zákona platí jen v České republice a že jiné členské státy EU mohou mít odlišná pravidla, 

a to především u exemplářů druhů z přílohy B pocházejících z EU (např. zvířata narozená 

a odchovaná v zajetí nebo uměle vypěstované rostliny), pro které předpisy EU sice stanoví obecnou 

povinnost prokázat legální původ (viz výše) ale dále již nestanoví žádná předepsaná potvrzení 

o původu, a je tak na držitelích, jakým způsobem jsou schopni legální původ exemplářů prokázat, 

případně to může být upraveno národní legislativou. Pro exempláře získávané z jiných členských 

států, pokud nemají nějaký úřední doklad CITES o původu (viz výše), by si měl český dovozce 

vyžádat písemný doklad od původního vlastníka nebo držitele v intencích § 24 odst. 3 zákona. 

Naopak před přemístěním exempláře z ČR do jiného členského státu se doporučuje informovat se 

o tamních pravidlech. 

Prodejci povinně registrovaných exemplářů (bod 5.9) nebo exemplářů z přílohy A, kterých se 

týká zákaz komerčního využívání (bod 5.5), mají podle § 23b zákona povinnost informovat 

kupujícího nebo potencionálního zájemce. Tato povinnost se vztahuje i na toho, kdo jenom 

exemplář nabízí k prodeji, včetně inzerátu v tisku, reklamě nebo na internetu. Prodejce musí opatřit 

exemplář písemným upozorněním „CITES – povinné doklady“. V příloze č. 7 k vyhlášce (viz 

přílohu 8 k této informaci) a v elektronické podobě na portálu MŽP (http://www.mzp.cz/cites) jsou 

zveřejněny tzv. povinné informace spojené s převodem exempláře, které jsou určeny hlavně pro 

veřejnost, respektive kupujícím nebo zájemcům o exempláře CITES, a jejichž obsahem jsou 

základní informace o potřebných dokladech a povinnostech při nakládání s exempláři. 

Při obchodování na veřejnosti přístupných místech (obchody, trhy, "burzy" s exempláři), nebo při 

provozování prostředků komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo 

prodávají exempláře (inzertní časopisy aj. inzerce, internetové obchody apod.), je provozovatel 

takového místa nebo prostředku povinen zajistit, aby byly povinné informace spojené s převodem 

exempláře zveřejněny na viditelném místě. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je 

povinen zajistit zveřejnění těchto informací i při inzerci nebo internetovém prodeji exemplářů; 

za zveřejnění povinné informace se v tomto případě považuje i odkaz na povinné informace 

zveřejněné ministerstvem. Podle přílohy č. 7 k vyhlášce může provozovatel prostředku komunikace 

na dálku zveřejnit na svém hlavním portálu pouze hlavičku této informace s jejím názvem a logem 

Ministerstva životního prostředí a CITES, kterou elektronicky propojí na URL této informace 

na portálu MŽP (http://www.mzp.cz/cites). Se stejnými informacemi bude elektronicky propojeno 

i každé upozornění „CITES – povinné doklady“, které je povinnou součástí inzerátu podle § 23b 

odst. 3 zákona. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je dále povinen na výzvu inspekce 

neprodleně odstranit inzerát, který je v rozporu se zákonem nebo zákazem obchodních činností 

podle bodu 5.5. 

 

5.7. Zvláštní předpisy pro přemisťování živých exemplářů CITES 

Čl. 9 nařízení č. 338/97 stanoví podmínky přemisťování živých exemplářů CITES uvnitř EU. 

Pro přemisťování živých exemplářů druhů z přílohy A je někdy vyžadováno povolení příslušného 

úřadu, kterým je v ČR Ministerstvo životního prostředí. Bližší podrobnosti jsou v čl. 9 odst. 1 až 3 

nařízení č. 338/97. Týká se to však jen takových exemplářů, pro něž bylo již dříve úředně stanoveno 

místo určení na nějakém dokladu vydaném podle nařízení č. 338/97, jako např. při výjimečném 

povolení dovozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím nebo vyhubením (příloha A) 

z volné přírody. Viz též bod 6.7. 

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 č. 338/97]. 

http://www.mzp.cz/cites
http://www.mzp.cz/cites
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Čl. 9 odst. 4 a 5 nařízení č. 338/97 dále stanoví povinnost držitele pečovat o pohodu (welfare) 

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.18 

Za určitých specifických podmínek, kdy je nutná pro exemplář současně výjimka ze zákazu 

komerčního využívání podle čl. 8 odst. 3 i potvrzení o přemístění podle čl. 9 odst. 1 nařízení č. 

338/97, lze podle nařízení č. 865/2006 vydat společné potvrzení o přemístění a výjimce ze zákazu 

obchodních činností. V takových případech je kompetentním orgánem k vydání takového dokladu 

podle § 15a zákona č. 100/2004 Sb. KÚ. 

 

5.8. Obchod s primáty19 

Podle § 3 odst. 2 a 3 zákona je žadatel povinen doložit k žádostem o doklady CITES na živé 

primáty (dovozní povolení do EU, které uděluje MŽP – body 5.3 a 6.1, a výjimky ze zákazu 

obchodních činností, které udělují KÚ – body 5.5 a 6.8), že splnil podmínky stanovené 

veterinárními předpisy. Všechny živočišné druhy primátů jsou na seznamech ohrožených druhů 

v příloze A nebo B a tudíž nelze vydávat doklady CITES pro obchod s primáty, pokud není splněna 

veterinární legislativa. Podle ustanovení evropských (Směrnice Rady 92/65/EHS o veterinárních 

předpisech pro obchod se zvířaty) i vnitrostátních veterinárních předpisů platí tyto podmínky: 

- V případě dovozu primátů ze třetích zemí (mimo EU) je kompetentním orgánem pro vydání 

veterinárního potvrzení Státní veterinární správa ČR (SVS). Dovoz je možný pouze 

do zařízení veterinárně schválených pro obchod s primáty. 

- Při vývozech primátů do třetích zemí vydávají místně příslušné krajské veterinární správy 

(KVS) veterinární osvědčení pro vývoz, ve kterém je uvedeno, že byly splněny veterinární 

podmínky k vývozu zvířete (např. předvývozní karanténa, veterinární vyšetření zvířete). 

Tento doklad je však vystavován v okamžiku vývozu zvířete. Proto by bylo vhodné, 

aby žadatel již při podání žádosti o doklad CITES předložil "předběžné" vyjádření KVS 

k vývozu primátů. Vývoz se může uskutečnit pouze ze schváleného zařízení pro 

obchodování s primáty do veterinárně schváleného zařízení ve třetí zemi. 

- Obchod s primáty mezi ČR a jinými členskými státy EU je možný pouze mezi schválenými 

zařízeními podle veterinárních předpisů a v odůvodněných případech může veterinární orgán 

souhlasit, aby byl obchod umožněn směrem od soukromého chovatele, ale pouze opět 

do schváleného zařízení. V ČR schvaluje zařízení pro primáty příslušná KVS. Seznam 

schválených zařízení ČR pro obchodování s primáty lze nalézt na webu SVS ČR 

<www.svscr.cz>; seznamy schválených zařízení ostatních členských států by měly být 

k dispozici na webových stránkách veterinární správ jednotlivých členských zemí. 

- Jestliže dochází k obchodu s primáty v rámci ČR, nemusí mít prodejce ani kupující 

schválené zařízení pro obchodování s primáty, oba subjekty však musí mít ze strany KVS 

povolení pro chov zvířat vyžadující zvláštní péči podle zákona č. 246/1992 Sb. Seznam 

chovatelů primátů s povoleným chovem zvířat vyžadujících zvláštní péči vede SVS. 

Ve veterinárně schválených zařízeních pro obchod s primáty v EU mají být primáti držení 

jen ke třem účelům: 

1. výstava těchto zvířat a poučení veřejnosti (tj. pro oficiální zoologické zahrady), 

2. zachování druhu (tj. pro programy ochrany přírody), 

3. základní nebo aplikovaný vědecký výzkum nebo šlechtění zvířat pro účely takového 

výzkumu. 

Při obchodu s primáty v rámci EU se doporučuje informovat se o pravidlech v jiných 

členských státech, poněvadž v některých z nich je chov primátů v zajetí omezen nebo zakázán. 

 

                                                 
18 Podmínky pro pohodu zvířat podrobně stanoví veterinární předpisy a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání. 
19 PRIMATES spp., tj. všechny druhy poloopic (makiové, lemuři, ksukolové, outloni atd.), kosmanovitých (drápkaté 

opice), opic a lidoopů. 

http://www.svscr.cz/
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5.9. Povinná registrace exemplářů CITES na území ČR (§ 23, 23a a 23b zákona) 

Povinná registrace některých exemplářů CITES je podle § 23 odst. 1 zákona zaměřena 

především na exempláře exotických20 druhů z přílohy A, a to zejména na živé savce, ptáky a plazy. 

MŽP může vyhláškou zúžit povinnost registrace, a to na základě doporučení vědeckého orgánu. 

Tento seznam dalších druhů, na jejichž exempláře se nevztahuje povinnost registrace, je stanoven 

v § 9 a příloze č. 6 vyhlášky.21 Od 1. 1. 2010 je tedy druhový rozsah registrace upraven takto 

(povinnost registrace se vztahuje na): 

1) Živé exempláře savců, ptáků a plazů druhů z přílohy A s výjimkou: 

a) druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně 

v přírodě České republiky, včetně druhů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., 

zákon o ochraně přírody a krajiny (bod 5.10), 

b) exemplářů druhů, pro něž Evropská komise stanovila všeobecné výjimky ze zákazů 

v čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení č. 338/97 a které jsou specifikovány v čl. 62 nařízení č. 865/2006 

(seznam je v příloze č. 5 k této informaci), a 

c) následujících druhů (příloha č. 6 k vyhlášce): dikobraz obecný (Hystrix cristata), činčila 

(Chinchilla spp.), křepel virginský (Colinus virginianus), kakariki chathamský 

(Cyanoramphus forbesi, synonymum Cyanoramphus auriceps forbesi), sovice sněžní 

(Nyctea scandiaca), pštros dvouprstý (Struthio camelus), hroznýš Dumérilův (Acrantophis 

dumerili), chameleon obecný (Chamaeleo chamaeleon), felzuma Guentherova (Phelsuma 

guentheri) a krajta tygrovitá světlá (Python molurus molurus). 

2) Živé exempláře jiných druhů než z přílohy A22, které jsou vyjmenovány v příloze č. 2 k zákonu, 

tj. všechny druhy čeledi slonovitých (Elephantidae spp.), všechny druhy čeledi kočkovitých 

(Felidae spp.) s výjimkou domestikované formy „kočka domácí“, všechny druhy z řádu 

primátů (Primates spp.), všechny druhy čeledi nosorožcovití (Rhinocerotidae spp.), orel 

stepní (Aquila nipalensis) a orel okrový (Aquila rapax). 

Registraci provádějí KÚ. Povinná registrace platí pouze na území České republiky 

a nenahrazuje (!) potvrzení EU pro komerční použití exempláře (viz výše bod 5.5). Povinnosti 

související s registrací jsou stanoveny v § 23, 23a a 23b zákona a v § 9 a přílohách č. 3 a 6 vyhlášky. 

V praxi to znamená, že exempláře musí zaregistrovat každý vlastník nebo tzv. „dlouhodobý 

držitel“23, bez ohledu na to, zda exemplář využívá ke komerčním aktivitám. O registraci je třeba 

požádat do 30 dnů od nabytí exempláře; tato lhůta je prodloužena pro cizince s dočasným pobytem 

v ČR24 a v případě registrace mláďat ve vlastním chovu25. Pokud současně prokáže splnění 

podmínek podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 338/97, dostane vlastník nebo dlouhodobý držitel 

exempláře od registračního úřadu i potvrzení EU o výjimce (viz výše body 5.5 a 6.8). Vlastník nebo 

                                                 
20 Ochrana tuzemské fauny a flóry je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Viz bod 5.10. 
21 Oproti stavu před 1. 5. 2004 (§ 23 tehdy platného zákona č. 16/1997 Sb.) došlo ke zmenšení druhového rozsahu 

registrace. K další změně došlo od 1. 1. 2010 podle zákona č. 346/2009 Sb., kdy byla dále omezena registrace "méně 

ohrožených" druhů z přílohy B k nařízení č. 338/97. Seznam několika málo registrovaných druhů nad rámec přílohy A 

je přímo v příloze č. 2 zákona. Před 1. 1. 2010 byly povinně registrované druhy z přílohy B stanovené vyhláškou 

č. 227/2004 Sb. 
22 Defacto jde jen o druhy z přílohy B k nařízení č. 338/97. 
23 Podle § 15a odst. 1 zákona je "dlouhodobým držitelem" právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář 

buď na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář oprávněně drží 

v případě, že exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám. 
24 Viz § 23 odst. 2 zákona: exemplář dovezen dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů (pro rezidenty EU 

dvanáct měsíců) od dovozu. 
25 Viz § 23 odst. 6 zákona: 

V případě narození nebo vylíhnutí mláďat ve vlastním chovu, jejichž odchov vlastník nebo dlouhodobý držitel 

zaznamená v chovatelských záznamech podle § 24 odst. 7 zákona, se lhůta pro registraci exempláře prodlužuje o dobu, 

po kterou si mláďata vlastník nebo dlouhodobý držitel ponechá, a to 

a) u mláďat savců po dobu kojení, nejdéle však do 6 měsíců stáří mláděte, 

b) u vajec a mláďat ptáků nebo plazů po dobu, kdy zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, nejdéle však do 3 měsíců 

stáří mláděte, 

c) u vajec, jiker, zárodečných stádií a mláďat jiných než podle písmene a) nebo b) nejdéle do 3 měsíců stáří mláděte 

od vylíhnutí anebo, v případě vývoje přes zárodečná stádia, do 15 dnů od dosažení posledního vývojového stádia. 
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dlouhodobý držitel exempláře je dále povinen hlásit registračnímu úřadu změny týkající se 

registrovaného exempláře, jimiž jsou úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři, 

dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky. Registrovaný exemplář musí 

být také označen předepsaným způsobem (bod 5.14). 

 

5.10. Obchod s živočichy a rostlinami chráněnými podle zákona č. 114/1992 Sb., zákon 

o ochraně přírody a krajiny 

Paralelně k regulaci obchodu podle nařízení č. 338/97 platí i nadále zákazy a další omezení 

a podmínky, pokud jde o jedince zvláště chráněných tuzemských druhů podle § 48 až 57 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zvláště chráněné druhy jsou vyjmenovány 

ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Řada našich zvláště chráněných druhů je současně i v příloze A, takže 

pro jejich exempláře platí také zákaz komerčního využívání podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 

(viz bod 5.5). V případě exemplářů druhů z přílohy A, které jsou současně chráněny podle zákona 

č. 114/1992 Sb., nelze vydat výjimku ze zákazu obchodních aktivit podle čl. 8 odst. 1 nařízení 

č. 338/97, aniž by byly splněny všechny podmínky podle zákona č. 114/1992 Sb. 

Přísná ochrana se vztahuje zejména na jedince živočichů a rostlin původem z přírody, včetně 

mrtvých těl, částí a výrobků z nich. Pro obchod a další činnosti zakázané u zvláště chráněných 

rostlin (§ 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) nebo živočichů (§ 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) 

je nutná výjimka udělená příslušným orgánem ochrany přírody podle § 56 odst. 1 a 4 zákona 

č. 114/1992 Sb.26 Tato výjimka však nenahrazuje výjimku ze zákazů podle čl. 8 odst. 1 nařízení 

č. 338/97 (viz předchozí odstavec a bod 5.5) a naopak. 

Pro tzv. živočichy odchované v lidské péči [§ 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.] 

se namísto výjimky pro zvláště chráněné živočichy vydává osvědčení podle § 54 odst. 4 a 5 zákona 

č. 114/1992 Sb.27 Podle § 54 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. však platí, že potvrzení o výjimce 

ze zákazů podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 (viz předchozí odstavec a body 5.5 a 6.8) vydané pro 

exemplář narozený a odchovaný v zajetí v souladu s článkem 8 odst. 3 písm. d) nařízení č. 338/97 

nahrazuje osvědčení pro živočichy odchované v lidské péči. Má-li tedy chovatel zvláště chráněného 

živočicha takovou výjimku, ať už vydanou v ČR nebo jiném členském státě EU, nemusí mít 

osvědčení ani výjimku ze zákazů podle zákona č. 114/1992 Sb. 

Podle § 50 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a § 16 odst. 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb. je 

stanoveno, že preparovat zvláště chráněné druhy živočichů lze pouze na základě výjimky 

udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Orgán, který výjimku uděluje, 

v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího 

využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy 

záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal. Ani výjimka 

                                                 
26 Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů udělují tyto úřady: 

Krajský úřad: Mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná pásma (OP) a mimo vojenské 

újezdy a objekty důležité pro obranu státu. V přírodní rezervaci (PR) a přírodní památce (PP) 

a jejich OP mimo chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní parky (NP) a jejich OP mimo 

vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu. 

Správy NP a CHKO: V NP, CHKO, včetně všech národních PR a národních PP a jejich OP mimo vojenské újezdy 

a objekty důležité pro obranu státu. 

Újezdní úřady: Na území vojenských újezdů. 

 
27 Osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vydávají tyto úřady: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (pro 

ptáky) a krajský úřad (ostatní živočichové): 

Mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná pásma 

(OP) a mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu. 

Krajský úřad: V přírodní rezervaci (PR) a přírodní památce (PP) a jejich OP mimo 

chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní parky (NP) a jejich OP 

mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu. 

Správy NP a CHKO: V NP, CHKO, včetně všech národních PR a národních PP a jejich 

OP mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu. 

Újezdní úřady: Na území vojenských újezdů. 
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k preparaci však nenahrazuje výjimku ze zákazů podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97, pokud je 

preparován exemplář z přílohy A k nařízení č. 338/97 a účelem preparace je komerční využívání 

exempláře (viz bod 5.5). 

V souladu se směrnicí Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků jsou v ČR přísně 

chráněni všichni volně žijící evropští ptáci podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. „Obchod“ s volně 

žijícími evropskými ptáky je zakázán podle § 5a odst. 2 tohoto zákona: „Prodej, přeprava 

za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo 

mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků jsou 

zakázány.“ S výjimkou některých druhů, které jsou v příloze A (řada ptáků je také zvláště chráněna 

v ČR - viz předchozí odstavce), však většina evropských volně žijících ptáků není na seznamech 

k nařízení č. 338/97, tj. nejsou exempláři CITES. 

Další podrobnosti a aktuální informace o legislativní ochraně živočichů a rostlin z přírody 

ČR podle zákona č. 114/1992 Sb. lze nalézt na portálu MŽP <www.mzp.cz/cz/ochrana_druhu>. 

 

http://www.mzp.cz/cz/ochrana_druhu
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5.11. Odchylky a výjimky pro živočichy odchované v zajetí a uměle vypěstované rostliny 

Přestože jak Úmluva CITES tak i nařízení č. 338/97 a potažmo zákon mají ve svém názvu 

„volně žijící živočichy“ a „planě rostoucí rostliny“, neznamená to, že se tyto předpisy nevztahují 

na živočichy narozené či odchované v zajetí nebo na člověkem vypěstované rostliny. Cílem ochrany 

jsou samozřejmě populace živočichů a rostlin v přírodě, v zájmu jejich ochrany se však kontroluje 

i obchod a jiné nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou „v péči člověka“, jestliže jde o druhy 

vyjmenované na seznamech v přílohách A až D. V řadě případů tedy musí mít exempláře v zajetí 

chovaných živočichů a člověkem pěstovaných rostlin předepsané doklady CITES (vývozní 

a dovozní povolení – viz 5.3; potvrzení pro komerční použití – viz 5.5), které lze však zpravidla 

získat za mírnějších podmínek, než pro exempláře odebrané z přírody. 

V článku 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 338/97 je stanovena odchylka, že „s výjimkou použití 

článku 828 se na exempláře druhů zařazených do přílohy A, které se narodily a byly odchovány 

v zajetí nebo které byly uměle vypěstovány, vztahují stejná ustanovení jako na exempláře druhů 

zařazených do přílohy B“. Obdobně lze podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení č. 338/97 udělit 

výjimku ze zákazu komerčního využívání exemplářů z přílohy A (viz bod 5.5), pokud se jedná 

o exempláře živočišných druhů narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované exempláře 

rostlinných druhů, případně pokud jde o části nebo odvozeniny takových exemplářů. Odchylku nebo 

výjimku lze uplatnit jen pro živočichy narozené a odchované v zajetí29 a pro rostliny uměle 

vypěstované30, které splňují podmínky podle kapitoly XIII nařízení č. 865/2006. Důležitou 

podmínkou je legální původ chovné skupiny nebo pěstované rodičovské kultury z hlediska právních 

předpisů v době založení chovu nebo kultury, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu 

ve volné přírodě. Chov nebo kultura musí být udržovány bez doplňování jedinců z přírody31, 

a to dlouhodobě, což se v případě živočichů podmiňuje dosažením alespoň druhé filiální generace 

v zajetí. Smyslem těchto kritérií je, aby nárok na výjimku a mírnější režim měli jen ti živočichové 

a rostliny, jejichž chov nebo pěstování neohrožuje v žádném směru populace v přírodě. 

 

                                                 
28 Tuto odchylku tedy nelze aplikovat na zákaz komerčních činností v EU podle článku 8 nařízení č. 338/97 (viz 5.4, 5.5 

a 5.6). 
29 „Živočich narozený a odchovaný v zajetí“, respektive „exemplář narozený a odchovaný v zajetí“ nebo „exemplář 

živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí“ jsou právní termíny používané v kontextu nařízení č. 338/97 

a souvisejících právních předpisů a pro tyto účely definované v čl. 54 nařízení č. 865/2006. 
30 „Uměle vypěstovaná rostlina“, respektive „exemplář uměle vypěstovaný“ nebo „exemplář rostlinného druhu uměle 

vypěstovaný“ jsou právní termíny používané v kontextu nařízení č. 338/97 a souvisejících právních předpisů a pro tyto 

účely definované v čl. 56 nařízení č. 865/2006. 
31 Příležitostně, kvůli omezení škodlivého vlivu příbuzenské plemenitby, je však možné „osvěžit“ krev legálně 

získanými exempláři z přírody, není-li to v rozporu s ochranou přírody. 
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5.11.1. Přehled hlavních odchylek a výjimek pro živočichy narozené a odchované v zajetí: 

Činnost Předepsané doklady CITES aj. podmínky Viz 

Vývoz/dovoz (ve styku 

s třetími zeměmi) 

  

- příloha A - vývoz - vývozní povolení EU jako pro B; nevyžadují se 

dovozní povolení třetí země ani podmínka 

nekomerčního využití 

body 5.3 a 6.1 

 - pro živé obratlovce se vyžaduje předepsané 

individuální označení nebo identifikace 

kapitola XVI 

nařízení 

č. 865/2006 

- příloha A - dovoz - vývozní povolení třetí země + dovozní povolení 

EU jako pro B; nevyžaduje se podmínka 

nekomerčního využití 

body 5.3 a 6.1 

 - pro živé obratlovce se vyžaduje předepsané 

individuální označení nebo identifikace 

kapitola XVI 

nařízení 

č. 865/2006 

 - za určitých okolností nahrazuje dovozní povolení 

EU současně také výjimku ze zákazu komerčního 

využívání exemplářů v EU 

bod 5.5; 

čl. 48 odst. 2 

nařízení 

č. 865/2006 

- příloha B 

 

- příloha A a B – 

opakované dočasné 

vývozy a dovozy 

- vývozní nebo dovozní povolení 

 

- možnost vydání potvrzení o putovní výstavě 

nebo potvrzení o osobním vlastnictví s platností až 

3 roky pro vícenásobné vývozy a dovozy 

body 5.3 a 6.1 

 

body 6.2 a 6.3 

Zákaz komerčního 

využívání exemplářů A 

v EU 

- výjimka ze zákazu, t.j potvrzení pro komerční 

použití, nebo „originální“ kopie č. 2 (žlutá) 

příslušného dovozního povolení CITES 

s potvrzením výjimky, nebo pro dočasně dovezené 

exempláře také potvrzení o putovní výstavě 

a potvrzení o souboru vzorků 

body 5.5 a 6.8 

nebo 6.1 

 - pro živé obratlovce se vyžaduje předepsané 

individuální označení nebo identifikace 

bod 5.14 a 

kapitola XVI 

nařízení 

č. 865/2006 

 

 

- živí živočichové druhů 

z přílohy X k nařízení 

č. 865/2006 

 

 

- žádný úřední doklad 

- pro narozené a odchované exempláře druhů, 

u kterých není poznámka v příloze X o povinném 

značení, se nevyžaduje povinnost individuální 

označení podle článku 66 nařízení č. 865/2006 

 

 

bod 5.5; 

příloha 5; 

článek 62 bod 1 

nařízení 

č. 865/2006 

Přemisťování živých 

exemplářů A v rámci EU 

- nevyžaduje se povolení k přemístění body 5.7 a 6.7 

 - pro živé obratlovce se vyžaduje předepsané 

individuální označení nebo identifikace 

bod 5.14 a 

kapitola XVI 

nařízení 

č. 865/2006 
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5.11.2. Přehled hlavních odchylek a výjimek pro uměle vypěstované rostliny: 

Činnost Předepsané doklady CITES aj. podmínky Viz 

Vývoz/dovoz (s třetími 

zeměmi) 

  

- příloha A - vývoz - vývozní povolení EU jako pro B; nevyžaduje se 

dovozní povolení třetí země a podmínka 

nekomerčního využití 

body 5.3 a 6.1 

- příloha A - dovoz - vývozní povolení třetí země + dovozní povolení 

EU jako pro B; nevyžaduje se podmínka 

nekomerčního využití 

body 5.3 a 6.1 

- vývoz rostlin B a hybridů 

A 

- rostlinolékařské osvědčení nahrazuje vývozní 

povolení 

body 5.3 a 6.5 

- dovoz rostlin B a hybridů 

A 

- rostlinolékařské osvědčení (nebo vývozní 

povolení) třetí země + dovozní povolení EU 

body 5.3 a 6.1 

- vývoz a dovoz některých 

kaktusů (B) 

(„supermarketové 

kaktusy“) 

- žádný doklad CITES se nevyžaduje pro některé 

hybridy nebo kultivary, které jsou vyňaty 

z působnosti nařízení č. 338/97 

platná příloha B 

k nařízení 

č. 338/97 

- vývoz a dovoz některých 

orchidejí (B) 

(„supermarketové 

orchideje“) 

- žádný doklad CITES se nevyžaduje pro některé 

hybridy, které jsou vyňaty z působnosti nařízení 

č. 338/97 

platná příloha B 

k nařízení 

č. 338/97 

- vývoz a dovoz 

bramboříků Cyclamen 

persicum (s výjimkou 

dormantních hlíz) 

- vývoz a dovoz některých 

taxonů rostlin z přílohy A 

nebo B 

- žádný doklad CITES se nevyžaduje pro 

kultivary, které jsou vyňaty z působnosti nařízení 

č. 338/97 

 

- žádný doklad CITES se nevyžaduje pro 

semenáčkové nebo tkáňové  kultury získané in 

vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, 

a přepravované ve sterilních nádobách 

platná příloha B 

k nařízení 

č. 338/97 

 

platné přílohy A 

a B k nařízení 

č. 338/97 

Zákaz komerčního 

využívání exemplářů A 

v EU 

Neplatí pro uměle vypěstované rostliny (žádný 

úřední doklad CITES) 

bod 5.5 a článek 

62 nařízení 

č. 865/2006 

Přemisťování živých 

exemplářů A v rámci EU 

- nevyžaduje se povolení k přemístění bod 5.7 
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5.12. 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 č. 338/97].32 Odchylky (obecné výjimky) pro dovoz 

a vývoz těchto exemplářů jsou upřesněny v kapitole XIV nařízení č. 865/2006. 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 prodeji33. Odchylky 

platí pouze pro exempláře, včetně loveckých trofejí, které jsou uloženy: 

a) v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze třetí země nebo jedoucích do třetí země, 

nebo 

b) v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze třetí země do EU nebo 

z EU do třetí země, nebo 

c) které jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil v třetí zemi, a jsou dováženy do EU 

později.34 

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, jsou možné následující způsoby vývozu 

a dovozu a odchylky pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru (obecné výjimky): 

1) Žádné doklady CITES se nevyžadují pro vývoz nebo dovoz pro: 

a. exempláře druhů z přílohy C a D; 

b. kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) druhů z přílohy B do výše 125 gramů 

na osobu, v nádobách jednotlivě označených v souladu s čl. 66 odst. 6 nařízení 

č. 865/2006; 

c. dešťové hole (rainsticks)35 vyrobené z kaktusů (Cactaceae spp.) druhů z přílohy B 

do počtu tří na osobu; 

d. neživé zpracované exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia spp.)36 druhů z přílohy B 

do počtu čtyř na osobu (vyjma masa a loveckých trofejí); 

e. ulity křídlatce velkého (Strombus gigas)37 do počtu tří na osobu; 

f. mořští koníčci (Hippocampus spp.)38 do počtu čtyř neživých exemplářů na osobu; 

g. lastury zévovitých (Tridacnidae spp.)39 do počtu tří exemplářů na osobu 

nepřesahující dohromady celkovou hmotnost 3 kg, kde exemplářem může být jedna 

neporušená lastura, nebo dvě k sobě patřící poloviny (misky) lastury. 

h.  exempláře orlího dřeva (‚agarwood‘) (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) – až do 1 kg 

dřevní štěpky, 24 ml oleje a dvou sad korálků nebo růženců (či dvou náhrdelníků 

nebo náramků) na jednu osobu. 

2) První dovoz exempláře druhu z přílohy A osobou s obvyklým bydlištěm v EU40 nebo osobou, 

která se do EU stěhuje (zřizuje si v EU bydliště): 

Odchylka neplatí. Je třeba „normální“ dovozní povolení, tj. podat žádost podle bodu 6.1. 

                                                 
32 Exempláře CITES v osobním majetku, jako např. kožich a módní doplňky z kožešin a kůží živočichů chráněných 

CITES, kabelka, boty, pásek k hodinkám z krokodýlí kůže apod., ale za určitých okolností i prázdninové suvenýry 

a lovecké trofeje (viz též bod 5.13). 
33 Pro dovoz nebo vývoz exemplářů k těmto komerčním účelům musí být normální povolení k dovozu nebo vývozu 

podle bodu 6.1. této informace. Po dvou letech po dovozu je však možno obchodní činnosti s některými exempláři 

povolit – viz bod 5.12.1. 
34 Podrobnosti o dovozu loveckých trofejí jsou v bodě 5.13. 
35 Oblíbené suvenýry z Latinské Ameriky. Duté hole z odumřelých stromovitých kaktusů, které jsou naplněny štěrkem 

nebo jiným materiálem. Při pohybu dochází k přesýpání štěrku u hůl vydává „dešťový“ zvuk. 
36 Např. kabelky, boty, opasky, pásky k hodinkám. Jeden pár bot jsou 2 exempláře. 
37 Ulity křídlatce velkého se dovážejí jako suvenýry hlavně z Karibiku. Křídlatci se však loví hlavně pro maso a ulity 

jsou vedlejší produkt. 
38 Sušení nebo preparovaní koníčci jsou oblíbeným suvenýrem z tropických přímořských oblastí. 
39 Lastury zév jsou oblíbeným suvenýrem z tropických přímořských oblastí. 
40 „Osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství“ se rozumí osoba, která žije v EU nejméně 185 dnů v každém 

kalendářním roce z důvodu pracovních vazeb, nebo v případě osoby, která pracovní vazby nemá, z důvodu osobních 

vazeb, které vykazují těsné vztahy mezi touto osobou a místem, kde žije [čl. 1 odst. 5 nařízení č. 865/97]. 
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3) Dovoz exempláře druhu z přílohy A jinou osobou než podle bodu 2), tj. s obvyklým bydlištěm 

mimo EU, avšak nikoli osobou, která se do EU stěhuje (jde tedy o krátkodobý pobyt osoby 

ze třetí země v EU): 

Nevyžaduje se předložení dovozního povolení EU ani vývozního povolení třetí země celním 

orgánům.41 Tato osoba však musí být schopna prokázat legální původ exemplářů získaných 

mimo zemi svého bydliště, pokud je bude chtít legálně (zpětně) vyvézt z EU, neboť bude 

potřebovat potvrzení EU o zpětném vývozu (viz níže v bodě 8.2). 

4) První dovoz exempláře druhu z přílohy B osobou s obvyklým bydlištěm v 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 

(xeroxová) kopie. Celní orgány odeberou originál dokladu a dovozci vrátí orazítkovanou kopii. 

5) Dovoz exempláře druhu z přílohy B jinou osobou než podle bodu 4), tj. s obvyklým bydlištěm 

mimo EU: 

Nevyžadují se doklady CITES stejně jako pro exempláře z přílohy A podle 3). 

6) 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 

(a) celním úřadem potvrzená „kopie pro držitele” (formulář č. 2) dříve použitého dovozního 

nebo vývozního povolení EU nebo (b) celním úřadem EU orazítkované kopie dokladů třetí 

země podle bodu 4) nebo (c) jiný důkaz, že exempláře byly již dříve legálně získány v (nebo 

dovezeny do) EU. 

7) Vývoz exempláře z přílohy A nebo B, tj. první vývoz exempláře získaného v EU: 

Odchylka neplatí. Je třeba vývozní povolení, tj. podat žádost podle bodu 6.1. 

8) Zpětný vývoz exempláře z přílohy A nebo B, tj. exempláře, který byl předtím do EU dovezen: 

8.1) Osoby s obvyklým bydlištěm v EU nemusejí mít potvrzení EU o zpětném vývozu, jestliže 

celním orgánům předloží (a) celním úřadem potvrzenou „kopii pro držitele” (formulář č. 2) 

dříve použitého dovozního nebo vývozního povolení EU nebo (b) celním úřadem orazítkovanou 

kopii dokladů třetí země podle bodu 4) nebo (c) jiný důkaz, že exempláře byly již dříve legálně 

získány v (nebo dovezeny do) EU. Pokud tyto doklady nejsou, je třeba požádat o nové potvrzení 

EU o zpětném vývozu. 

Ustanovení se nepoužijí pro zpětný vývoz rohu nosorožce nebo slonoviny v exemplářích 

osobního nebo rodinného charakteru; u těchto exemplářů musí být celním orgánům předloženo 

potvrzení o zpětném vývozu. 

8.2) Ostatní osoby, tj. s obvyklým bydlištěm mimo EU, musejí předložit při (zpětném) vývozu 

exemplářů z přílohy A získaných mimo zemi svého bydliště, včetně osobních loveckých trofejí, 

potvrzení o zpětném vývozu (tj. permit vydaný výkonným orgánem členského státu EU, 

viz čl. 58 odst. 3a nařízení č. 865/97). Tentýž požadavek platí i pro zpětný vývoz exemplářů 

osobního nebo rodinného charakteru v případě rohu nosorožce nebo slonoviny, které pocházejí z 

populací uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97.  

8.3) Ostatní osoby, tj. s obvyklým bydlištěm mimo EU a vyvážející exempláře z přílohy A 

prokazatelně získané v zemi svého bydliště anebo exempláře z přílohy B, nemusejí mít doklady 

CITES [pokud jsou ovšem schopny na dotaz celních orgánů prokázat, že exempláře si do EU 

legálně dovezly (viz 3 a 5)]. 

 

5.12.1. Možnosti komerčního použití exemplářů osobního a rodinného charakteru v rámci EU 

Článek 58a nařízení č. 865/200642 stanovil, že výkonný orgán členského státu může povolit 

obchodní činnosti pro exempláře druhů uvedených v příloze B, které byly do Unie dovezeny jako 

                                                 
41 Zde je však třeba upozornit na to, že třetí země, ze kterých jsou exempláře do EU dováženy, mohou vyžadovat 

doklady CITES i pro takovýto vývoz. Doklady tedy mohou být vyžadovány na celním úřadě třetí země, i když nemusí 

být předloženy na celnici EU. 
42 Čl. 58a platí od novely nařízením č. 791/2012, tj. od 27. 9. 2012, dále novelizováno nařízením Komise (EU) 2015/56, 

platné od 5.2.2015. 
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exempláře osobního a rodinného charakteru v souladu s článkem 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 

(viz bod 5.12 této informace), a to za těchto podmínek: 

a) žadatel musí prokázat, že exemplář byl do Unie dovezen alespoň dva roky předtím, 

než smí být použit ke komerčním účelům, a 

b) výkonný orgán dotčeného členského státu ověřil, že daný exemplář mohl být dovezen 

ke komerčním účelům v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení č. 338/97 v době, kdy byl dovezen do Unie. 

Jakmile jsou tyto podmínky splněny, vydá výkonný orgán písemné prohlášení dokládající, že 

uvedený exemplář může být použit ke komerčním účelům. 

Pro exempláře druhů z přílohy A nebo u exemplářů druhů uvedených v příloze I úmluvy nebo 

v příloze C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 a dovezených na základě odchylky pro exempláře osobního 

a rodinného charakteru však tato možnost neplatí a jejich komerční využívání v EU je zakázáno. 

5.13. Lovecké trofeje43 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.12, platí za určitých podmínek mírnější režim pro dovoz 

a vývoz neživých exemplářů, které jsou loveckou trofejí ze zvířete vlastnoručně uloveného 

cestovatelem. Podle čl. 1 bodu 4b nařízení č. 865/2006 se „loveckou trofejí“ rozumí rozumí celý 

živočich nebo jeho snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina, která je uvedena na připojeném 

povolení nebo potvrzení CITES a která splňuje tyto podmínky: 

i) nachází se v surové, zpracované nebo vyrobené podobě, 

ii) lovec ji získal zákonným způsobem lovem k osobnímu využití, 

iii) je lovcem nebo jeho jménem v konečné fázi dovezena, vyvezena nebo zpětně 

vyvezena v rámci přepravy ze země jejího původu do země, v níž má lovec obvyklé bydliště.44 

Pokud je na dokladu CITES pro vývoz a dovoz vyznačen kód účelu transakce „H“ (hunting 

trophy), jsou takové lovecké trofeje považovány za „exempláře osobního charakteru“ lovce, jehož 

jméno a adresa jsou uvedeny na dokladu CITES. Dále je třeba dodržet podmínky podle prvního 

odstavce bodu 5.12, přičemž základním předpokladem je, že lovec nesmí takto získanou a do EU 

dovezenou trofej používat pro komerční zisk nebo ji prodat (s výjimkou podle bodu 5.12.1). 

Na rozdíl od jiných exemplářů osobního nebo rodinného charakteru nemusejí být lovecké trofeje 

přímo v zavazadlech lovce při jeho návratu do EU, ale mohou být zaslány později. Je to hlavně 

kvůli veterinárním předpisům, které vyžadují, aby kůže aj. odvozeniny z mrtvých zvířat byly před 

dovozem preparovány. I v tom případě ale musí být z dokladů CITES patrné, že dovozcem je lovec, 

který zasílanou trofej ulovil. 

Pro dovoz loveckých trofejí ze zvířat z přílohy A je nutné jak vývozní povolení země, 

kde byl exemplář uloven, tak dovozní povolení EU, tj. je třeba podat žádost podle bodu 6.1. 

Přestože CITES normálně zakazuje pro druhy z přílohy A vývoz a dovoz exemplářů pocházejících 

z přírody, v případě lovu pro sportovní účely se uznává pozitivní přínos pro ochranu přírody, pokud 

je lov součástí národní strategie ochrany přírody rozumně řízeným a udržitelným obhospodařováním 

(managementem) populací lovných ohrožených druhů v přírodě. Státy, které povolují lov zvířat 

z přílohy A, jsou pod dohledem Úmluvy CITES, obvykle mají stanovené roční kvóty lovených 

a vyvážených zvířat a zisk z prodeje loveckých licencí musí být alespoň částečně investován zpět 

do ochrany přírody. Při dovozu loveckých trofejí je třeba mít také na paměti, že v příloze A podle 

                                                 
43 Loveckou trofejí ve smyslu CITES je trofej ze zvířete, které lovec vlastnoručně ulovil a trofej převáží přes hranice 

s permity CITES, které jsou obvykle vydány ve zjednodušeném řízení jako pro předměty osobního nebo rodinného 

charakteru. Na permitu pro loveckou trofej musí být kód účelu transakce „H“ a jako kód popisu exempláře „TRO“, 

„BOD“ nebo „SKI“. V příloze VII k nařízení č. 865/2006 – ve vysvětlivkách k popisu trofeje (kód „TRO“) je uvedeno: 

„trofej - všechny trofejní části z jednoho zvířete, pokud jsou vyváženy společně: například: rohy (2), lebka, kápě (kůže 

z lebky), hřbetní kůže, ocas a nohy (tj. 10 exemplářů) tvoří jednu trofej; avšak, jestliže na příklad lebka a rohy jsou 

jedinými vyváženými exempláři, pak mají být tyto položky uvedeny jako jedna trofej. Jinak musí být položky uvedeny 

odděleně. Celé preparované tělo se uvádí pod kódem BOD. Samotná kůže se uvádí pod kódem SKI“ 
44 Lovecké trofeje z exemplářů CITES, které vyváží nebo dováží jiná osoba než lovec anebo které jsou určeny pro 

komerční využití, musejí mít normální doklady CITES podle bodů 5.3 a 6.1. 
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EU mohou být i zvířata druhů CITES II45 (viz bod 5.2), takže lovec musí mít dovozní povolení 

do EU, i když Úmluva CITES takovou povinnost nestanoví. 

Při dovozu loveckých trofejí ze zvířat z přílohy B se postupuje podle možnosti 4) v bodu 

5.12. Na dokladu CITES třetí země musí být vyznačen kód účelu transakce „H“ (hunting trophy), 

jinak nebude pro dovážený exemplář platit odchylka a dovozce by pak musel mít i dovozní povolení 

do EU jako při normálním dovozu exemplářů z přílohy B podle bodů 5.3 a 6.1.  

Přísnější režim se při dovozu loveckých trofejí zvířat z přílohy B uplatňuje podle čl. 57 odst. 

3a nařízení č. 865/2006 v případě druhů nebo populací uvedených v příloze XIII46 nařízení č. 

865/2006, kdy k povolení dovozu lovecké trofeje nepostačuje pouze vývozní povolení, ale k dovozu 

je nutné jak vývozní povolení země, kde byl exemplář uloven, tak dovozní povolení EU, tj. je třeba 

podat žádost podle bodu 6.1.Speciálním případem je dovoz kůží nebo preparovaných krokodýlů, 

které mohou být buď loveckou trofejí s výše uvedenými pravidly dovozu, anebo jde o legální 

suvenýr, na který se může vztahovat odchylka pro neživé zpracované exempláře krokodýlů z přílohy 

B podle čl. 57 odst. 5 písm. c) nařízení č. 865/2006 [viz možnost 1)-d. ve výše uvedeném bodě 

5.12]. V praxi si tak dovozce preparovaného krokodýla může někdy rozhodnout, jestli si exemplář 

raději nedoveze jako suvenýr (a nikoli loveckou trofej) při svém návratu ve svém zavazadle, a pak 

do počtu 4 kusů na osobu nepotřebuje podle odchylky v článku 57 odst. 5 písm. c) nařízení č. 

865/2006 žádné doklady CITES.47 

 

5.14. Značení a identifikace exemplářů 

Předpisy EU a zákon stanoví případy, kdy je třeba exemplář nezaměnitelně označit a/nebo 

jinak individuálně identifikovat: 

 Dovoz a zpětný vývoz exemplářů, které pocházejí z chovných zařízení, které byly schváleny 

konferencí smluvních stran Úmluvy CITES [čl. 64 odst. 1 písm. a) a čl. 65 odst. 1 nařízení 

č. 865/2006]. 

 Dovoz a zpětný vývoz exemplářů, které pocházejí z farem s tzv. ranchingem48 schválených 

konferencí smluvních stran Úmluvy CITES [čl. 64 odst. 1 písm. b) a čl. 65 odst. 1 nařízení 

č. 865/2006]. 

 Dovoz a zpětný vývoz exempláře z populace druhu uvedeného v příloze I Úmluvy CITES, 

pro nějž byla konferencí smluvních stran schválena vývozní kvóta [čl. 64 odst. 1 písm. c) 

a čl. 65 odst. 1 nařízení č. 865/2006]. 

 Dovoz a zpětný vývoz neopracovaných surových klů slona afrického a řezané části těchto 

klů, které přesahují 20 cm délky a zároveň 1 kg hmotnosti [čl. 64 odst. 1 písm. d) a čl. 65 

odst. 1 nařízení č. 865/2006]49. 

                                                 
45 Mezi lovnými druhy z přílohy A, které jsou CITES II, jsou např. vlk obecný, medvěd hnědý, kočka divoká, v Evropě 

se vyskytující druhy dravců a sov aj. 
46 Platí od novely nařízením Komise (EU) č. 2015/56 s platností od 5.2.2015, příloha XIII zahrnuje následující druhy a 

populace: nosorožec tuponosý jižní (Ceratotherium simum simum), hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius), slon 

africký (Loxodonta africana), argali (Ovis ammon), lev (Panthera leo) a medvěd lední (Ursus maritimus). 
47 Tato odchylka je však spíše míněna pro „osobní“ předměty z kůží krokodýlů, jako jsou boty, pásky k hodinkám, 

opasky, kabelky aj. módní doplňky. Suvenýry z krokodýlů, které se prodávají legálně v některých turistických 

destinacích, také obvykle vypadají jinak než lovecké trofeje. Pro lov krokodýlů a vývoz trofejí navíc platí ve většině 

států zvláštní předpisy, které vyžadují lov a vývoz na základě licence a dokladu CITES pro loveckou trofej. V tom 

případě by byl vývoz trofeje z takové země jako „suvenýr“ bez dokladu CITES nezákonný. 
48 Exempláře z ranchingu mají na permitech CITES kód původu „R“ a jde o exempláře živočichů chovaných 

v kontrolovaném prostředí, odebrané z volné přírody jako vejce nebo mláďata v případech, kdy by jinak měli velmi 

nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti. Viz přílohu IX bod 2 nařízení č. 865/2006 a usnesení konference CITES 

„Ranching and trade in ranched specimens of species transferred from Appendix I to Appendix II“ č. Conf. 11.16 (Rev. 

CoP15). Farmy s ranchingem musí být registrovány u Sekretariátu CITES. Typickým příkladem jsou krokodýlí farmy, 

které odebírají vejce krokodýlů z přírody k následné inkubaci a odchovu na farmě. Farmy jsou pod kontrolou orgánů 

ochrany přírody a obvykle v rámci nějakého státního programu managementu krokodýlů se podílejí na reintrodukci části 

odchovaných krokodýlů zpět do přírody ve velikosti, kdy již nehrozí velká mortalita jako u vajec a mláďat. 
49 Mezinárodní obchod se slonovinou je však v současnosti zakázán s několika málo výjimkami např. pro lovecké trofeje 

z některých afrických zemí nebo pro starožitnosti. 
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 Dovoz a zpětný vývoz surových, vydělaných a/nebo zpracovaných krokodýlích kůží, boků, 

ocasů, krků, končetin, hřbetních částí a ostatních částí těl krokodýlů, které se vyvážejí 

do EU, a celých surových, vydělaných nebo zpracovaných krokodýlích kůží a boků, které 

se do EU zpětně vyvážejí [čl. 64 odst. 1 písm. e) a čl. 65 odst. 2 nařízení č. 865/2006]. 

 Vydání potvrzení o putovní výstavě a dovoz a zpětný vývoz živých obratlovců druhů 

uvedených v příloze A nařízení č. 338/97, kteří tvoří součást putovních výstav [čl. 33 odst. 

1 písm. c), čl. 64 odst. 1 písm. f) a čl. 65 odst. 1 nařízení č. 865/2006; viz též bod 6.2]. 

 Dovoz, vývoz a zpětný vývoz nádob s kaviárem jeseterovitých ryb (Acipenseriformes) 

včetně plechovek, sklenic nebo krabic, do kterých je takový kaviár přímo balen [čl. 64 

odst. 1 písm. g) a čl. 65 odst. 3 nařízení č. 865/2006; § 16b, § 25 odst. 2 písm. d) zákona 

a § 5 a 6 vyhlášky]. 

 Vývoz a výjimka ze zákazu komerčního využívání živých obratlovců druhů zařazených 

do přílohy A nařízení č. 338/97 [čl. 59 odst. 5 a čl. 65 odst. 4 nařízení č. 865/2006; viz též 

bod 5.5]. 

 Vydání potvrzení o osobním vlastnictví [čl. 40 odst. 1 písm. d) nařízení č. 865/2006]. 

 Exemplář podléhající registrační povinnosti v ČR podle § 23 zákona [§ 23a odst. 2, 4 a 6 

a § 23c zákona a § 12 až 14 vyhlášky; viz bod 6.9 této informace]. 

Způsoby a podrobnosti ke značení exemplářů jsou stanoveny v článku 66 nařízení 

č. 865/2006, § 23c a 23d zákona a § 12 až 14 vyhlášky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

vydala v roce 2011 druhé (doplněné) vydání metodické příručky "Jak značit exempláře CITES", 

která je dostupná v elektronické verzi na portálu MŽP (http://www.mzp.cz/cz/cites_publikace). 

Živí obratlovci se značí v souladu s článkem 66 nařízení č. 865/2006 takto: 

Ptáci narození a odchovaní v zajetí (tj. ptáci s nárokem na výjimku pro "živočichy narozené 

a odchované v zajetí"; viz čl. 54 nařízení č. 865/2006 a bod 5.11 této informace) se označují 

(1) přednostně podle čl. 66 odst. 8 nařízení č. 865/2006, t.j. individuálně značeným, 

bezešvým a uzavřených kroužkem, který byl pro tento účel komerčně vyroben a který 

se nasazuje ptákům v prvních dnech života a je tak velký, že nejde sejmout, až končetina 

plně doroste. 

(2) Pokud žadatel prokáže, že kroužek nelze použít vzhledem k fyzickým vlastnostem ptáka 

nebo jeho přirozenému chování, označí se pták podle čl. 66 odst. 2 nařízení č. 865/2006, 

t.j. jedinečně číslovaným nepozměnitelným mikročipovým transpondérem podle 

normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E). Vyhovuje též označení před 1.1.2002 

jiným typem mikročipu anebo jiným způsobem podle čl. 66 odst. 5 nařízení č. 865/2006. 

Jiní ptáci narození v kontrolovaném prostředí (kteří se sice narodily v zajetí, ale nesplňují 

podmínky pro exempláře narozené a odchovné v zajetí podle čl. 54 nařízení č. 865/2006 a tudíž 

nemají nárok na výjimku podle bodu 5.11 této informace) se označují 

(1) přednostně podle čl. 66 odst. 8 nařízení č. 865/2006, t.j. individuálně značeným, 

bezešvým a uzavřených kroužkem, nebo 

(2) podle čl. 66 odst. 3 nařízení č. 865/2006 mikročipovým transpondérem podle normy 

ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E). Vyhovuje též označení před 1.1.2002 jiným 

typem mikročipu anebo jiným způsobem podle čl. 66 odst. 5. 

(3) Pokud žadatel prokáže, že výše uvedené označení nelze použít vzhledem k fyzickým 

vlastnostem ptáka nebo jeho přirozenému chování, označují se exempláře podle čl. 66 

odst. 3 nařízení č. 865/2006 jinými „nestandardními“ prostředky, jako jedinečně 

číslovanými kroužky, pásky, visačkami, tetováním apod., nebo musí být 

identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem (např. fotografiemi – viz níže). 

Ostatní živí obratlovci, t.j. včetně ptáků z přírody nebo s neznámým původem, 

se označují podle čl. 66 odst. 3 nebo 5 nařízení č. 865/2006 

(1) výše specifikovanými mikročipovými transpondéry nebo, 

(2) pokud žadatel prokáže, že mikročip nelze použít vzhledem k fyzickým vlastnostem 

exempláře nebo jeho přirozenému chování, označují se exempláře jinými 

„nestandardními“ prostředky jako jedinečně číslovanými kroužky, pásky, visačkami, 

http://www.mzp.cz/cz/cites_publikace
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tetováním apod., nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným 

způsobem (např. fotografiemi – viz dále). 

Fotografie exemplářů však nejsou v nařízení č. 865/2006 uvedeny mezi předepsanými 

způsoby značení exemplářů a jejich používání na potvrzeních pro komerční použití (bod 5.5) není 

tímto nařízením nijak upraveno. Je to odrazem toho, že členské státy EU nemají dosud shodný 

názor na vhodnost fotografií, zejména pro značné problémy při identifikaci živých exemplářů.50 

I když by podle čl. 68 odst. 1 nařízení č. 865/2006 měly příslušné orgány členských států uznávat 

značkovací metody51 schválené příslušnými orgány členských států v souladu s článkem 66 nařízení 

č. 865/2006, některé členské státy fotografie živých exemplářů neuznávají. Fotografie nenahrazuje 

jedinečné a trvalé označení exempláře podle nařízení č. 865/2006, pouze doplňuje popis 

a napomáhá identifikaci exempláře jiným než předepsaným způsobem, takže pro živé exempláře 

identifikované toliko fotografií52 lze vydat ve smyslu čl. 11 odst. 3 nařízení č. 865/2006 pouze 

potvrzení specifické pro transakci (bod 5.5). Také ustanovení § 23c odst. 4 zákona zmiňuje 

fotografickou dokumentaci jen jako doplněk popisu individuálních rozlišovacích znaků exempláře 

na registračním listu (bod 6.9), nelze-li exemplář označit předepsaným způsobem. Požadavky 

na fotografickou dokumentaci stanoví § 13 a příloha č. 8 vyhlášky. Minimální rozměr fotografie je 

9 x 13 cm a alespoň jeden rozměr fotografovaného objektu přesahuje tři čtvrtiny delšího rozměru 

fotografie. Na fotografii je zřetelně identifikovatelné měřítko, jsou tam rozlišitelné detailní 

identifikační znaky exempláře a fotografie je nalepena na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 

č. 8 k vyhlášce. Fotografie exempláře v potřebném množství předkládá žadatel o doklady CITES 

nebo o registraci exempláře na své náklady v souladu s § 23c odst. 1 zákona. Ministerstvo nebo 

příslušný KÚ může požadovat, aby žadatel předložil fotografie také elektronicky. 

Zákon dále stanoví ve svém § 23c odst. 1, že vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře 

je povinen označit exemplář na své náklady, označení musí být nezaměnitelné a stejné označení 

nesmí být použito pro více než jeden exemplář a použitou značkou již nesmí být označen žádný jiný 

exemplář. Výrobci a distributoři kroužků a jiných značek požadovaných pro označování 

exemplářů, s výjimkou mikročipových transpondérů, mohou tyto značky vyrábět a distribuovat 

v České republice pouze na základě licence udělené MŽP (§ 23d zákona a § 14 vyhlášky; viz bod 

6.14). Pro nově označované exempláře ptáků v České republice se používají nesnímatelné kroužky, 

na kterých je vyražen identifikační údaj sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného 

ministerstvem (§ 12 vyhlášky). 

 

5.15.  „Prováděcí“ nařízení č. 865/2006 a nařízení č. 792/2012 

Další podrobnosti k provádění nařízení č. 338/97 stanoví nařízení č. 865/2006 a nařízení 

č. 792/2012, jako například: 

 formuláře dokladů EU (nařízení č. 792/2012) a podmínky jejich používání (kapitola III 

a další ustanovení nařízení č. 865/2006); 

 podrobná definice „exempláře narozeného a odchovaného v zajetí“ a „exempláře 

uměle vypěstovaného“ a upřesnění výjimky pro obchod s takovými exempláři 

(kapitola XIII nařízení č. 865/2006; viz též bod 5.11 této informace); 

 výjimky a odchylky pro nakládání s „exempláři osobního a rodinného charakteru“ 

(kapitola XIV nařízení č. 865/2006; viz též bod 5.12 této informace); 

 povinnost a způsob značení exemplářů CITES (kapitola XVI nařízení č. 865/2006). 

 Upřesnění podmínek pro dovoz tzv. „před-CITES-ového“ exempláře do EU, 

tj. „exempláře získaného před použitelností úmluvy“, který je v čl. 1 bodu 10 nařízení 

č. 865/2006 definován jako exemplář získaný dříve, než byl příslušný druh poprvé 

                                                 
50 Ukazuje se např., že fotografie nejsou vhodné pro živé mladé exempláře, které rychle rostou a mění svůj vzhled. Je-li 

pak např. pro mladé želvy identifikované pouze fotografií takové potvrzení vydáno, stává se často, že po krátké době již 

fotografie neodráží skutečný stav, což je v rozporu s čl. 11 odst. 2 písm. d) nařízení č. 865/2006. 
51 Je ale otázka, jestli fotografie je značkovací metodou. Fotografie je však zcela určitě způsobem identifikace 

exempláře. 
52 Pokud ovšem není exemplář spolu s fotografií současně označen předepsaným způsobem. 
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zahrnut do příloh k Úmluvě CITES. V článku 7 odst. 4 je pak stanoveno, že povolení 

a potvrzení s kódem původu ‚O‘, která byla vydána třetími zeměmi, budou přijata 

pouze tehdy, pokud se vztahují na exempláře, které odpovídají definici exempláře 

získaného před použitelností úmluvy a obsahují buď datum získání exemplářů, nebo 

prohlášení, že dané exempláře byly získány před určitým datem. Dále platí všechny 

relevantní podmínky pro dovoz do EU podle čl. 4 nařízení č. 338/97. Mírnější režim je 

pouze v případě dovozu „zpracovaného exempláře získaného před více než 50 lety“ 

a opětovného dovozu exemplářů, které byly před tím legálně z EU vyvezeny [viz čl. 1 

písm. w) a čl. 4 odst. 5 nařízení č. 338/97]. 

 Zpřísnění podmínek obchodu s kaviárem jeseterů v EU, jako např. povinné licence 

pro závody na obalování či přebalování kaviáru od výkonných orgánů členských států 

EU a povinné jednotné značení balení kaviáru. Pro podmínky ČR je to upřesněno 

v § 16b a 25 odst. 2 písm. d) zákona a § 4 až 6 vyhlášky. Viz též 

http://www.mzp.cz/cites - Informace pro veřejnost a bod 6.12. 

 Některá nová ustanovení jsou dána k úvaze členským státům, zda je budou uplatňovat, 

či nikoliv. Ne všechny členské státy tedy takové doklady vydávají53. Jde o tato 

ustanovení: 

nařízení č. 

865/2006 

 Česká republika 

Článek 18 

+ příloha XI 

Zjednodušené postupy s ohledem na určitý obchod 

s biologickými vzorky. 

Podrobnosti viz bod 6.4. 

§ 16a, § 25 odst. 2 

písm. c) zákona 

Článek 19 Zjednodušené postupy s ohledem na vývoz a zpětný 

vývoz neživých exemplářů. 

V případě vývozu a zpětného vývozu neživých 

exemplářů druhů zařazených do příloh B a C 

(včetně jakýchkoliv jejich částí nebo odvozenin) 

mohou členské státy dát k dispozici „evidovaným 

osobám a subjektům“ předem vydaná vývozní 

povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu 

(„bianco permity“ ) za určitých podmínek. 

V ČR se neuplatňuje 

KAPITOLA 

VII + čl. l bod 

6 

Možnost pro členské státy vydávat ve zvláštních 

případech POTVRZENÍ O PUTOVNÍ VÝSTAVĚ. 

Vydává se na formuláři podle čl. 2 odst. 3 a přílohy 

III a IV nařízení č. 792/2012. Podrobnosti viz bod 

6.2. 

§ 15b, § 25 odst. 2 

písm. e) zákona 

KAPITOLA 

VIII 

Možnost pro členské státy vydávat ve zvláštních 

případech POTVRZENÍ O OSOBNÍM 

VLASTNICTVÍ. Vydává se na formuláři podle čl. 

2 odst. 1 a přílohy I a IV nařízení č. 792/2012. 

Podrobnosti viz bod 6.3. 

§ 15c, § 25 odst. 2 

písm. e) zákona 

KAPITOLA 

VIIIa + čl. l 

bod 9 

Možnost pro členské státy vydávat ve zvláštních 

případech POTVRZENÍ O SOUBORU VZORKŮ. 

Vydává se na formuláři podle čl. 2 odst. 1 a přílohy 

I nařízení č. 792/2012. Podrobnosti viz bod 6.2. 

§ 15b, § 25 odst. 2 

písm. e) zákona 

KAPITOLA 

VIIIb 

Možnost pro členské státy vydávat ve zvláštních 

případech POTVRZENÍ O HUDEBNÍM 

NÁSTROJI. Vydává se na formuláři podle čl. 2 

odst. 1 a přílohy I a IV nařízení č. 792/2012. 

§ 25 odst. 2 písm. f) 

zákona 

 

                                                 
53 Členské státy však musí uznávat takové doklady vydané jinými členskými státy EU. 

http://www.env.cz/cites
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6. Podávání žádostí o doklady CITES podle předpisů EU a zákona: 

6.1. Dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu (obchod s třetími 

zeměmi mimo EU) podle článků 4 a 5 nařízení č. 338/97 a § 3 až 13 a § 25 odst. 2 písm. c) 

zákona: 

 Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazkůdruhové ochrany a implementace 

mezinárodních závazků. 

 Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4a a 4b): 

o žádost podle EU [formulář „5 – žádost“ podle přílohy I k nařízení č. 792/2012] 

o evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce 

 Za přijetí žádosti se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES“ v příloze 1 této informace. 

6.2. Potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o souboru vzorků a potvrzení o hudebním nástroji 

(obchod s třetími zeměmi mimo EU) podle kapitoly VII, VIIIa a VIIIb  nařízení 

č. 865/2006 a § 15b a § 25 odst. 2 písm. e) a f) zákona: 

 Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazků. 

 Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4a a 4b): 

o žádost podle EU [formulář „žádost“ podle přílohy III (potvrzení o putovní 

výstavě) nebo formulář „5 – žádost“ podle přílohy I (potvrzení o souboru 

vzorků a potvrzení o hudebním nástroji - viz přílohu 4a) k nařízení č. 

792/2012] 

o evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce 

 Za přijetí žádosti se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES“ v příloze 1 této informace. 

Potvrzení o putovní výstavě se vydává podle kapitoly VII nařízení č. 865/2006. Potvrzení jsou 

určena hlavně pro cirkusová zvířata, putovní zvěřince apod. Jeden doklad se používá 

opakovaně a vícenásobně namísto různých dokladů CITES: 

- platnost mnohonásobně po dobu až 3 let od vydání; 

- nahrazují standardní jednorázová povolení pro vývoz z EU a dovoz do ES podle 6.1.; 

- uvnitř EU nahrazují také potvrzení o výjimce ze zákazu podle čl. 8 odst. 1 nařízení 

č. 338/97 pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů z přílohy A (viz bod 5.5.); 

- dají se použít také jako doklad o legálním původu exempláře (viz bod 5.6.). 

Potvrzení o putovní výstavě lze vydat pouze pro (1) exempláře získané zákonným způsobem, 

které (2) tvoří součást putovní výstavy a které jsou (3) buď narozené a odchované v zajetí 

nebo uměle vypěstované, anebo (4) byly získány v EU nebo byly do EU dovezeny předtím, než 

se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C 

nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení č. 338/97 pro ně stala použitelnými 

(tzv. „před-CITES-ové“ exempláře, tj. získané nebo dovezené před platností citovaných 

právních předpisů). 

Potvrzení o souboru vzorků se vydává podle kapitoly VIIIa nařízení č. 865/2006. Potvrzení 

jsou určena např. pro vzorky neživých exemplářů dočasně dovážené nebo vyvážené s karnety 

ATA. Jeden doklad se používá opakovaně a vícenásobně namísto různých dokladů CITES: 

- platnost mnohonásobně po dobu až 3 let od vydání; 

- nahrazují standardní jednorázová povolení pro vývoz z EU a dovoz do EU; 

- uvnitř EU nahrazují také potvrzení o výjimce ze zákazu podle čl. 8 odst. 1 nařízení 

č. 338/97 pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů z přílohy A (viz bod 5.5.); 

- dají se použít také jako doklad o legálním původu exempláře (viz bod 5.6.). 

Potvrzení o hudebním nástroji se vydává podle kapitoly VIIIB nařízení č. 865/2006. Potvrzení 

jsou určena pro nekomerční přesun hudebních nástrojů přes hranice mimo jiné za účelem 
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osobního využití, vystoupení, produkce (nahrávek), vysílání, výuky, vystavování nebo soutěže. 

Jeden doklad se používá opakovaně a vícenásobně namísto různých dokladů CITES: 

- platnost mnohonásobně po dobu až 3 let od vydání; 

- nahrazují standardní jednorázová povolení pro vývoz z EU a dovoz do ES podle 6.1.; 

- dají se použít také jako doklad o legálním původu exempláře (viz bod 5.6.). 

Potvrzení o hudebním nástroji lze vydat pouze v případech, kdy (1) exemplář použitý při 

výrobě hudebního nástroje byl získán zákonným způsobem, (2) exempláře pocházejí z jiných 

druhů vyjmenovaných v přílohách A, B nebo C nařízení (ES) č. 338/97, než jsou exempláře druhů 

uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, které byly získány po zařazení tohoto druhu do 

příloh k úmluvě, (3) hudební nástroj byl náležitým způsobem identifikován. 

 

 

6.3. Potvrzení o osobním vlastnictví (obchod s třetími zeměmi mimo EU) podle kapitoly VIII 

nařízení č. 865/2006 a § 15c a § 25 odst. 2 písm. e) zákona: 

 Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazků. 

 Žádost se podává stejným způsobem jako pro vývoz a dovoz – viz 6.1. 

Potvrzení o osobním vlastnictví exempláře se vydává podle kapitoly VIII nařízení č. 865/2006. 

Potvrzení jsou určena pro fyzické osoby, které často cestují přes vnější hranice EU do třetích 

zemí se svými živými exempláři pro osobní nekomerční účely (domácí mazlíčci apod.). 

Jeden doklad se používá opakovaně a vícenásobně namísto standardních povolení k vývozu 

a dovozu, která jsou jednorázová. Platnost maximálně 3 roky od vydání. Dají se použít také 

jako doklad o legálním původu exempláře. 

(Nelze je však použít namísto výjimky ze zákazu komerčních aktivit s exempláři druhů 

z přílohy A podle čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení č. 338/97!) 

Potvrzení o osobním vlastnictví lze vydat pouze (1) zákonnému majiteli (2) živých živočichů, 

kteří (3) byli získáni zákonným způsobem a (4) jsou drženi pro osobní nekomerční účely. 

 

 6.4 Zjednodušené postupy při obchodu s biologickými vzorky (obchod s třetími zeměmi 

mimo EU) podle článku 18 nařízení č. 865/2006 a § 16a a § 25 odst. 2 písm. c) zákona: 

 Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazků. 

 Žádost se podává stejným způsobem jako pro vývoz a dovoz – viz 6.1. 

V souladu s čl. 18 nařízení č. 865/2006 je v ČR uplatňován zjednodušený postup pro obchod 

s biologickými vzorky, které jsou exemplářem. Členský stát musí zřídit a vést registr 

„evidovaných osob a subjektů“, které mohou využívat zjednodušený postup podle čl. 18 

nařízení č. 865/2006, a registr druhů, se kterými mohou tyto osoby a subjekty obchodovat. 

Tyto registry vede v MŽP, které také vydává „evidovaným osobám a subjektům“ částečně 

vyplněné a předem potvrzené doklady CITES (vývoz z EU, dovoz do EU) s biologickými 

vzorky vyjmenovanými v příloze XI k nařízení č. 865/2006. Podmínkou je, že obchod nemá 

žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů. Před vlastní transakcí 

držitel sám doplní chybějící údaje na potvrzení (např. adresu dovozce). Vhodné pro instituce, 

které často vyvážejí nebo dovážejí biologické vzorky, neboť mají v zásobě doklady potřebné na 

určité delší období a nemusejí tak před každou transakcí žádat ministerstvo o normální 

doklady CITES. Používá se např. pro krevní stěry, krev ve zkumavce do 5 ml, sekrety (sliny, 

jed, mléko) do 5 ml, malá množství fixovaných tkání pro histologické a elektron-

mikroskopické vyšetření, výtěry pro mikrobiologické vyšetření, malá množství vlasů, chlupů, 

kůže, peří, šupin apod. pro genetické a soudní zkoušky, analýzu DNK, zjišťování parazitů 

a patogenů aj. zkoušky, buněčné linie a tkáňové kultury in vitro. 
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6.5. Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení (obchod 

s třetími zeměmi mimo EU) podle článku 7 odst. 1 písm. b) odrážka i) nařízení č. 338/97, 

článku 17 nařízení č. 865/2006 a § 17 zákona a § 7 vyhlášky: 

 Žádosti se podávají příslušnému obvodnímu oddělení Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského (UKZÚZ), 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 č. 792/2012 , zejména: 

o celé jméno a adresa vývozce v ČR; 

o celé jméno a adresa dovozce v třetí zemi (mimo EU); 

o země dovozu (třetí země mimo EU); 

o vědecký a český název vyvážených rostlin na úrovni druhu v souladu 

se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII k nařízení 

č. 865/2006. Pokud to není možné pro taxonomické jednotky zahrnuté jako 

čeleď do příloh k nařízení č. 338/97, uvede se vědecký název alespoň na úrovni 

rodu. [Poznámka: Ustanovení čl. 17 odst. 2 nařízení č. 865/2006 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]; 

o pro každý druh (taxon) rostlin se uvede množství exemplářů, popis a typ včetně 

kódu podle přílohy VII k nařízení č. 865/2006, 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.; 

o pro každý druh (taxon) rostlin se uvede příloha k nařízení č. 338/97 („A“, „B“ 

nebo „C“) a příloha k Úmluvě CITES („I“, „II“ nebo „III“), ve které je taxon 

zahrnut; 

o prohlášení žadatele, že jde o uměle vypěstované exempláře rostlin a že byly 

splněny podmínky podle článku 56 nařízení č. 865/2006. Pro takové rostliny 

se používá kód pro původ „A“ podle přílohy IX odst. 2 nařízení č. 865/2006, 

který značí rostliny uměle vypěstované. 

UPOZORNĚNÍ: Podle čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení č. 865/2006 lze rostlinolékařská 

osvědčení vydaná členskými státy EU použít jako doklady CITES pouze pro 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 byly 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), vývozu exemplářů, 

které nejsou uměle vypěstovanými rostlinami54 (např. z volné přírody), zpětném vývozu 

(exempláře dovezené do EU ze třetích zemí) a dovozu, je třeba požádat o příslušný doklad 

CITES Ministerstvo životního prostředí podle odst. 1 bez ohledu na to, jestli je třeba 

současně také rostlinolékařské osvědčení. 

Další odchylky a výjimky pro uměle vypěstované rostliny jsou v kapitole 5.11. 

                                                 
54 Viz podmínky pro „exempláře rostlinného druhu uměle vypěstované“ v článku 56 nařízení č. 865/2006. 
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6.6. 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 č. 338/97 

a § 13 a § 25 odst. 2 písm. c) zákona: 

 Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazků. 

 Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4c a 4b): 

o žádost podle EU [formulář „3 – žádost“ podle přílohy V k nařízení 

č. 792/2012] – v kolonce č. 19 se zaškrtne účel č. 1 [exemplář určený k vývozu 

(zpětnému vývozu) byl získán v souladu s platnými právními předpisy 

o ochraně tohoto druhu] 

o evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce 

Poznámka: Nejčastěji půjde o 2 typy exemplářů: 

1. 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 legální původ 

exempláře podle § 54 uvedeného zákona. Podrobnosti viz bod 5.10. 

2. 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.55 

6.7. 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 č. 338/97 a § 14, 15 a  25 odst. 2 

písm. c) zákona: 

 Žádosti se podávají Ministerstvu životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany 

a implementace mezinárodních závazků. Pokud se na stejný exemplář současně žádá o 

výjimku ze zákazů obchodních činností, podává se jedna „společná“ žádost u 

krajského úřadu podle bodu 6.8. 

 Žádost se podává na 2 formulářích (viz přílohu 4c a 4b): 

o žádost podle EU [formulář „3 – žádost“ podle přílohy V k nařízení 

č. 792/2012] – v kolonce č. 19 se zaškrtne účel č. 3 [schválení přemístění 

živého exempláře druhu zařazeného do přílohy A v rámci EU z místa 

uvedeného v dovozním povolení nebo v jakémkoli potvrzení] 

o evidenční karta podle přílohy č. 1 k vyhlášce 

 Za přijetí žádosti se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES“ v příloze 1 této informace. 

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 bod 5.7 této informace 

a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 338/97]. 

6.8. Výjimka (potvrzení pro komerční použití) ze zákazů obchodních činností s exempláři 

druhů z přílohy A podle článku 8 odst. 1 a 3 nařízení č. 338/97 [§ 3 odst. 3, 4 a 6, § 15a, 23 

odst. 4 a  § 25 odst. 8 zákona; viz též bod 5.5 této informace]: 

 Žádosti se podávají příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy 

("KÚ"). 

                                                 
55 Je třeba prokázat také zákonnost exempláře podle dalších právních předpisů, např. o myslivosti, rybářství apod. 



 31 

 Žádost se podává na formuláři „3 – žádost“ podle přílohy V k nařízení č. 792/2012 

(viz přílohu 4c této informace): 

o v kolonce č. 19 se zaškrtne účel č. 2 [exemplářů druhů zařazených do přílohy A 

ze zákazů týkajících se obchodních činností uvedených v čl. 8 odst. 1 nařízení 

č. 338/97] a žádost se vyplní dle pokynů na zadní straně. 

o Žádost musí mít dále náležitosti podle § 45 (a § 37) správního řádu. Z žádosti 

musí být patrné, kdo žádost podává. 

Žadatel – fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození 

a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V žádosti 

související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno 

a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 

podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, 

identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem 

upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu 

pro doručování. 

Právnická osoba uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační 

číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Pokud KÚ nestanoví jinak, je možné připojit k žádosti vyplněný formulář 

podle přílohy 4d této informace. 

 Za přijetí žádosti se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES“ v příloze 1 této informace. 

Poznámka: Potvrzení pro komerční použití 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 body 5.3 a 5.5). Nová výjimka (potvrzení pro komerční 

použití) se nevyžaduje, když jsou exempláře kryty dříve vydaným a platným potvrzením 

pro komerční použití a jsou používány v souladu s účelem uvedeným v kolonce č. 19 tohoto 

potvrzení. Pro podrobnosti o výjimkách a odchylkách viz bod 5.5. 

6.9. Registrace (registrační list) některých exemplářů v České republice podle § 23, 23a, 23b 

a 25 odst. 8 zákona [viz též bod 5.9 této informace]: 

 Žádosti se podávají příslušnému KÚ. 

 Žádost se podává písemnou formou. Pokud se současně žádá o výjimku podle bodu 

6.8, podává se žádost podle bodu 6.8. 

 Registrace je bezplatná. 

Poznámka: Registrační list platí pouze pro území České republiky a nelze ho použít 

namísto potvrzení pro komerční použití podle bodu 6.8 anebo jako jiné potvrzení 

původu exempláře. Registrační povinnost platí pro všechny vlastníky nebo dlouhodobé 

držitele exempláře v ČR (s výjimkami podle § 23 odst. 2, 6 a 8 zákona), tzn. že se vydává 

i pro exempláře, pro které nebylo vydáno potvrzení pro komerční použití podle bodu 6.8. 

6.10. „Rozepsané“ potvrzené kopie dokladů CITES o dovozu podle a § 24 odst. 5 zákona a § 8 

vyhlášky (pokud je doklad CITES o dovozu vystaven na více exemplářů a při následném 

převodu má dojít k jejich rozdělení): 

 Žádosti se podávají příslušnému KÚ. 

 Za vydání potvrzené kopie se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků 

za žádosti CITES“ v příloze 1 této informace. 

6.11. Dovoz exemplářů druhů z přílohy C a D do EU podle článku 4 odst. 3 a 4 nařízení 

č. 338/97: 

 Formulář oznámení o dovozu podle přílohy II k nařízení č. 792/2012 zašle na požádání 

Ministerstvo životního prostředí v Praze, Odbor druhové ochrany a implementace 
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mezinárodních závazků. Formuláře by měly být též k dispozici na příslušných celních 

úřadech.  

6.12. Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru podle článku 66 odst. 7 nařízení č. 865/2006 

a § 16b zákona (viz též § 4 až 6 vyhlášky): 

 Aktuální informaci podá MŽP – oddělení výkonného orgánu CITES (cites@mzp.cz). 

Viz též bod 5.15 a http://www.mzp.cz/cites - Informace pro veřejnost. 

 Za přijetí žádosti se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES“ v příloze 1 této informace. 

6.13. Licence pro výrobce a distributory značek na exempláře podle § 23d zákona (viz též § 14 

vyhlášky): 

 Aktuální informaci podá MŽP – oddělení výkonného orgánu CITES (cites@mzp.cz). 

Viz též bod 5.14 a http://www.mzp.cz/cites - Informace pro veřejnost. 

 Za přijetí žádosti se platí poplatky – viz „Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES“ v příloze 1 této informace. 

6.14. Zjednodušené postupy obchodu s některými neživými exempláři podle článku 19 

nařízení č. 865/2006: 

 Tyto postupy nejsou v ČR uplaňovány. Aktuální informaci podá MŽP – oddělení 

výkonného orgánu CITES (cites@mzp.cz). Viz též bod 5.15. 

6.15. Ostatní řízení (např. registrace vědců a vědeckých institucí a registrace chovných 

a pěstebních zařízení u Sekretariátu CITES) podle CITES, čl. 7 odst. 4 nařízení č. 338/97 

a § 16 zákona provádí Ministerstvo životního prostředí. 

 Aktuální informaci podá MŽP – oddělení výkonného orgánu CITES (cites@mzp.cz). 

 

 

7. Odkazy na další informace 

www.cites.cz/ Ministerstvo životního prostředí 

www.nature.cz 

http://webportal.nature.cz 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR 

www.cizp.cz Česká inspekce životního prostředí 

www.svscr.cz Státní veterinární správa ČR 

www.ukzuz.cz 

http://eagri.cz 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský 

Další užitečné odkazy jsou v sekci „odkazy“ na www. cites.cz 

 

 

mailto:cites@mzp.cz
http://www.env.cz/cites
mailto:cites@mzp.cz
http://www.env.cz/cites
mailto:cites@env.cz
mailto:cites@env.cz
http://www.nature.cz/
http://www.cizp.cz/
http://www.env.cz/cites
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8. Vysvětlivky k některým použitým zkratkám a dalším pojmům 

CITES Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

- Úřední věstník L 384, 31/12/1982 str. 7 - 54; zvláštní 

vydání v českém jazyce 2004, kapitola 11, svazek 

15, str. 48 – 95 

- Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí 

č. 572/1992 Sb. 

CITES I, CITES II, CITES 

III 

Příloha I, II a III k CITES, se seznamy druhů živočichů 

a rostlin. 

datum získání „Datem získání” je podle čl. 1 bodu 1 nařízení č. 865/2006 

datum, k němuž byl příslušný exemplář odebrán z přírody, 

narodil se v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo 

v případě, že takové datum není známo,  nejstarší 

prokazatelné datum, k němuž nějaká osoba daný exemplář 

poprvé získala do vlastnictví. Důležité při posuzování 

vývozních dokladů třetích zemí pro "exemplář získaný před 

použitelností úmluvy“ pro dovoz do EU podle čl. 7 odst. 4 

nařízení č. 865/2006. Bod 5.15. 

dovoz "dovozem" je podle § 2 písm. f) zákona dovoz exempláře, 

regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně do Evropského 

společenství, včetně exempláře, který byl uloven v mořských 

vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu, 

a to od okamžiku vstupu na území Evropského společenství, 

vyjma režimu tranzitu. 

druh přímo ohrožený 

vyhynutím nebo vyhubením; 

druh ohrožený vyhynutím 

"druhem přímo ohroženým vyhynutím nebo vyhubením 

(„druh ohrožený vyhynutím“)" je podle § 2 písm. c) druh 

uvedený v právu Evropských společenství o ochraně 

ohrožených druhů, respektive v příloze A k nařízení 

č. 338/97. 

EU, ES Evropská unie, Evropské společenství. 

exemplář, exemplář CITES "Exemplář" je definován v čl. 2 písm. t) nařízení č. 338/97 

a jde v podstatě o jakékoli živé nebo mrtvé jedince, výrobky 

z nich a odvozeniny, pokud jde o druhy zařazené do příloh 

A, B, C a D k nařízení č. 338/97. 

exemplář získaný před 

použitelností úmluvy 

„Exemplářem získaným před použitelností úmluvy” 

se rozumí podle čl. 1 bodu 10 nařízení č. 865/2006 exemplář 

získaný dříve, než byl příslušný druh poprvé zahrnut 

do příloh k úmluvě CITES. Důležité při posuzování 

vývozních dokladů třetích zemí pro tzv. "před-CITES-ové“ 

exempláře pro dovoz do EU podle čl. 7 odst. 4 nařízení 

č. 865/2006. Bod 5.15. 

farmy s ranchingem Viz „ranching“. 

chovné stádo (hejno) „Chovným stádem (hejnem)” se rozumějí podle čl. 1 bodu 3 

nařízení č. 865/2006 všichni živočichové v chovném 

zařízení, kteří jsou používáni k rozmnožování. 

Viz "narozený a odchovaný v zajetí". 
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jiný jedinec "Jiný jedinec" je podle § 2 písm. h) zákona jedinec zvláště 

chráněného druhu živočicha nebo rostliny podle § 48 odst. 3 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který 

není exemplářem a který je vymezen prováděcím právním 

předpisem. 

kontrolované prostředí „Kontrolovaným prostředím ” se rozumí podle čl. 1 bodu 4 

nařízení č. 865/2006 prostředí, které je řízeno pro účely 

chovu živočichů určitého druhu, má hranice, jež mají bránit 

tomu, aby živočichové, vejce nebo gamety druhu vstoupily 

dovnitř nebo je opustily, a jehož obecné charakteristiky 

mohou mimo jiné obsahovat umělé umístění (ustájení), 

odstraňování exkrementů, veterinární péči, ochranu před 

predátory a uměle dodávanou potravu. Viz "narozený 

a odchovaný v zajetí". 

KÚ Krajské úřady a magistrát hl.m. Prahy 

KVS Krajská veterinární správa 

Lovecká trofej „Loveckou trofejí“ se podle článku 1 bodu 4b nařízení 

č. 865/2012 rozumí celý živočich nebo jeho snadno 

rozpoznatelná část nebo odvozenina, která je uvedena na 

připojeném povolení nebo potvrzení CITES a která splňuje 

tyto podmínky: 

i) nachází se v surové, zpracované nebo 

vyrobené podobě, 

ii) lovec ji získal zákonným způsobem lovem 

k osobnímu využití, 

iii) je lovcem nebo jeho jménem v konečné fázi 

dovezena, vyvezena nebo zpětně vyvezena v rámci přepravy 

ze země jejího původu do země, v níž má lovec obvyklé 

bydliště. 

Viz bod 5.13. 

místo určení „Místem určení” je podle čl. 2 písm. k) nařízení č. 338/97 

místo, kam mají být v okamžiku dovozu exemplářů do 

Společenství tyto exempláře běžně uloženy; v případě 

živých exemplářů je to první místo, kde mají být exempláře 

chovány či pěstovány po skončení případné karantény nebo 

jiné lhůty, po kterou jsou zadržovány za účelem provedení 

sanitárních vyšetření a kontrol. Bod 5.7. a příloha 10. 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

nabízení k prodeji „Nabízením k prodeji” je podle čl. 2 písm. i) nařízení 

č. 338/97 nabízení k prodeji a jakákoli činnost, která může 

být oprávněně za takové nabízení považována, včetně 

přímého nebo zprostředkovaného inzerování a včetně výzvy 

k jeho zakoupení. Bod 5.5. 

narozený a odchovaný 

v zajetí 

„Živočich narozený a odchovaný v zajetí“, respektive 

„exemplář narozený a odchovaný v zajetí“ nebo „exemplář 

živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí“ jsou 

právní termíny používané v kontextu nařízení č. 338/97 

a souvisejících právních předpisů a pro tyto účely 

definované v čl. 54 nařízení č. 865/2006. Bod 5.11. 

nařízení č. 338/97 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. 
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nařízení č. 792/2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 

23. srpna 2012, ve znění podle prováděcího nařízení Komise 

(EU) 2015/57, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, 

potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady 

(ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006.  

nařízení č. 865/2006 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 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. 

obchod „Obchodem” je podle čl. 2 písm. u) nařízení č. 338/97 dovoz 

do Společenství, včetně přivezení z moře, a vývoz či zpětný 

vývoz ze Společenství, a také využívání, přemísťování a 

převod vlastnictví exemplářů podle tohoto nařízení v rámci 

Společenství, včetně případů uvnitř jednoho členského státu. 

Bod 5.1. 

opětovný dovoz „Opětovným dovozem do Společenství” je podle čl. 2 písm. 

o) nařízení č. 338/97 dovoz jakéhokoli exempláře do 

Společenství, který byl z něho předtím vyvezen nebo zpětně 

vyvezen. Bod 5.3. 

osoba s obvyklým bydlištěm 

ve Společenství 

„Osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství” se rozumí 

podle čl. 1 bodu 5 nařízení č. 865/2006 osoba, která žije 

ve Společenství nejméně 185 dnů v každém kalendářním 

roce z důvodu pracovních vazeb, nebo v případě osoby, 

která pracovní vazby nemá, z důvodu osobních vazeb, které 

vykazují těsné vztahy mezi touto osobou a místem, kde žije. 

Bod 5.12. 

oznámení o dovozu „Oznámením o dovozu” je podle čl. 2 písm. d) nařízení 

č. 338/97 oznámení podané dovozcem nebo jeho zástupcem 

či představitelem v okamžiku, kdy je exemplář některého 

z druhů zařazených do příloh C nebo D dovážen do EU. 

Formulář je stanoven v příloze II k nařízení č. 865/2006. 

Podrobnosti viz body 5.2, 6.11 a přílohu 9 

permit CITES Doklad pro vývoz nebo dovoz exemplářů podle CITES 
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pěstovaná rodičovská 

kultura 

„Pěstovanou rodičovskou kulturou“ se podle čl. 1 

bodu 4a nařízení č. 865/2006 rozumějí všechny rostliny 

pěstované za kontrolovaných podmínek, které jsou 

používány k rozmnožování a v jejichž případě bylo nutné 

příslušnému výkonnému orgánu dotčeného členského státu, 

který konzultoval příslušný vědecký orgán, uspokojivým 

způsobem prokázat, že pěstovaná rodičovská kultura byla: 

i) založena v souladu s ustanoveními úmluvy 

CITES a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy 

způsobem, který není na újmu přežití příslušného druhu 

ve volné přírodě, a  

ii) udržována v dostatečném množství pro účely 

rozmnožování s cílem minimalizovat nebo odstranit potřebu 

doplňování exemplářů z volné přírody, přičemž toto 

doplňování by mělo zůstat pouze výjimkou a mělo by být 

omezeno na množství nezbytné k zachování 

životaschopnosti a produktivity pěstované rodičovské 

kultury. 

Viz též „uměle vypěstovaná rostlina“. 

planě rostoucí rostlina "Planě rostoucí rostlinou" je podle § 2 písm. b) zákona 

jedinec nebo kolonie rostlinného druhu nebo druhu hub, 

jejichž populace se v přírodě udržují anebo udržovaly 

samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo 

v přírodě vyhynulého, a to i v případě pěstování jedince 

nebo kolonie v kultuře nebo jiného ovlivňování jejich 

vývoje člověkem. 

potomstvo druhé generace 

(F2) a potomstvo další 

generace (F3, F4, atd.) 

„Potomstvem druhé generace (F2)” a „potomstvem další 

generace (F3, F4, atd.)“ se rozumějí podle čl. 1 bodu 2 

nařízení č. 865/2006 exempláře odchované v kontrolovaném 

prostředí z rodičů, kteří byli rovněž odchováni 

v kontrolovaném prostředí, na rozdíl od exemplářů 

odchovaných v kontrolovaném prostředí z rodičů, z nichž 

nejméně jeden byl počat v přírodě nebo odebrán z přírody 

(potomstvo první generace (F1)). Viz "narozený 

a odchovaný v zajetí". Bod 5.11. 

potvrzení pro komerční 

použití 

Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pro 

exemplář z přílohy A. Potvrzení se vydává podle čl. 8 odst. 

3 nařízení č. 338/97. Někdy označované jako „potvrzení EU 

o výjimce“, „žlutý certifikát EU“, „výjimka komerce“ apod. 

Podrobnosti viz bod 5.5. 

potvrzení specifické pro 

transakci 

„Potvrzením specifickým pro transakci” se rozumí podle 

čl. 1 bodu 7 nařízení č. 865/2006 potvrzení vydaná 

v souladu s článkem 48 nařízení č. 865/2006, která jsou 

platná pouze pro jednu či více specifikovaných transakcí. 

Bod 5.5. 

potvrzení specifické pro 

exemplář 

„Potvrzením specifickými pro exemplář” se rozumí podle 

čl. 1 bodu 8 nařízení č. 865/2006 potvrzení vydaná podle 

článku 48 nařízení č. 865/2006, jiná než potvrzení specifická 

pro transakci. Bod 5.5. 
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prodej „Prodejem ” je podle čl. 2 písm. p) nařízení č. 338/97 

jakákoli forma prodeje. Pro účely tohoto nařízení se za 

prodej považuje i pronajmutí, směna nebo výměna; obdobné 

výrazy budou vykládány podobně. Bod 5.5. 

příloha A, B, C a D Příloha A, B, C a D k nařízení č. 338/97, se seznamy druhů 

živočichů a rostlin. 

putovní výstava „Putovní výstavou” se rozumí podle čl. 1 bodu 6 nařízení 

č. 865/2006 soubor vzorků, pojízdný cirkus, zvěřinec nebo 

výstava rostlin využité k veřejnému vystavování pro 

komerční účely. Body 5.3 a 6.2. 

ranching Jako „ranching” se v terminologii úmluvy CITES označuje 

chov exemplářů živočichů v kontrolovaném prostředí, 

odebraných z volné přírody jako vejce nebo mláďata 

v případech, kdy by jinak měli velmi nízkou 

pravděpodobnost přežití do dospělosti. Exempláře 

z ranchingu mají na permitech CITES kód původu „R“. Viz 

přílohu IX bod 2 nařízení č. 865/2006 a usnesení konference 

CITES „Ranching and trade in ranched specimens of species 

transferred from Appendix I to Appendix II“ č. Conf. 11.16 

(Rev. CoP15). Farmy s ranchingem musí být registrovány 

u Sekretariátu CITES. Typickým příkladem jsou krokodýlí 

farmy pro produkci kůží, které odebírají vejce krokodýlů 

z přírody k následné inkubaci a odchovu na farmě. Farmy 

jsou pod kontrolou orgánů ochrany přírody a obvykle 

v rámci nějakého státního programu managementu 

krokodýlů se podílejí na reintrodukci části odchovaných 

krokodýlů zpět do přírody ve velikosti, kdy již nehrozí velká 

mortalita jako u vajec a mláďat. Jde tedy o k přírodě šetrné 

využívání ohrožených druhů způsobem, který druh 

neohrožuje na přežití. 

regulovaná kožešina "Regulovanou kožešinou" je podle § 2 písm. e) zákona 

kožešina a další zboží vyrobené z kožešin živočichů, 

na které se vztahují omezení dovozu podle nařízení Rady 

(EHS) č. 3254/91 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. Jde o tyto druhy: bobr kanadský (Castor 

canadensis), vydra severoamerická (Lutra canadensis), 

kojot (Canis latrans), vlk obecný (Canis lupus), rys 

kanadský (Lynx canadensis), rys červený (Felis rufus), sobol 

asijský (Martes zibellina), mýval severní (Procyon lotor), 

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), kuna rybářská 

(Martes pennanti), jezevec americký (Taxidea taxus), sobol 

americký (Martes americana), hranostaj (Mustela erminea). 

Podtrženy jsou druhy, které jsou současně exempláři CITES. 

soubor vzorků „Souborem vzorků” se rozumí podle čl. 1 bodu 9 nařízení 

č. 865/2006 soubor zákonně získaných neživých exemplářů, 

jejich částí či odvozenin, které se převážejí přes hranici pro 

účely prezentace. Body 5.3 a 6.2. 
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Společenství Evropské společenství (ES). Po vstupu v platnost 

Lisabonské smlouvy (1. 12. 2009) se v právních předpisech 

používá již jen termín Evropská unie (EU), avšak ve starších 

právních předpisech je termín "Společenství" zachován. 

SRG Scientific Review Group - Vědecká prověřovací skupina 

CITES zřízená podle článku 17 nařízení č. 338/97. Je 

složená ze zástupců vědeckých orgánů členských států EU 

a předsedá jí zástupce Evropské komise. 

starožitnost Viz zpracovaný exemplář získaný před více než 50 lety. 

SVS Státní veterinární správa ČR 

uměle vypěstovaná rostlina „Uměle vypěstovaná rostlina“, respektive „exemplář uměle 

vypěstovaný“ nebo „exemplář rostlinného druhu uměle 

vypěstovaný“ jsou právní termíny používané v kontextu 

nařízení č. 338/97 a souvisejících právních předpisů a pro 

tyto účely definované v čl. 56 nařízení č. 865/2006. Bod 

5.11. 

úmluva Viz CITES. 

vědecká prověřovací 

skupina 

Viz SRG. 

vědecký orgán „Vědeckým orgánem” je podle čl. 2 písm. q) nařízení 

č. 338/97 vědecký orgán ustanovený v případě členského 

státu EU podle čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení č. 338/97 

nebo v případě třetí země, která se stala smluvní stranou 

úmluvy CITES, podle článku IX uvedené úmluvy. V ČR je 

vědeckým orgánem podle § 27 zákona Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR. Viz též SRG. 

volně žijící živočich "Volně žijícím živočichem" je podle § 2 písm. a) zákona 

jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu 

v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu 

v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i 

v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného 

ovlivňování jeho vývoje člověkem. 

vyhláška Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o obchodování s ohroženými druhy. 

výkonný orgán „Výkonným orgánem” je podle čl. 2 písm. g) nařízení 

č. 338/97 státní správní orgán ustanovený v případě 

členského státu EU podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení 

č. 338/97 nebo v případě třetí země, která se stala smluvní 

stranou úmluvy CITES, podle článku IX uvedené úmluvy. 

V ČR jsou výkonnými orgány podle § 25 zákona 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP, povolování obchodu 

s třetími zeměmi - bod 5.3), krajské úřady a magistrát hl.m. 

Prahy (KÚ, výjimky ze zákazu komerčního využívání – bod 

5.5; registrace – bod 5.9) a Státní rostlinolékařská správa 

(SRS, vývoz uměle vypěstovaných rostlin druhů z přílohy B 

a hybridů rostlin z přílohy A s rostlinolékařským osvědčení 

namísto vývozních dokladů CITES - bod 5.3). 
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výrobek z kytovců "Výrobkem z kytovců" je podle § 2 písm. d) zákona výrobek 

specifikovaný v příloze k nařízení Rady (EHS) č. 348/81 

1981 o společných pravidlech pro dovoz výrobků z velryb 

a ostatních kytovců. Všechny "výrobky z kytovců" jsou 

současně exempláři CITES, poněvadž všechny druhy 

kytovců jsou zařazeny v příloze A nebo B k nařízení 

č. 338/97. 

výrobek z tuleně "Výrobky z tuleně" jsou podle § 1 odst. 2 písm. b) zákona 

specifikované v příloze č. 1 zákona. Poznámka: MŽP 

předložilo návrh novely zákona, podle které bude pojem 

"výrobek z tuleně" rozšířen na všechny ploutvonožce (čeledi 

tuleňovití – Phocidae, lachtanovití – Otariidae a mrožovití – 

Odobenidae) ve souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování 

s produkty z tuleňů. 

vývoz "vývozem" je podle § 2 písm. g) zákona vývoz exempláře, 

jedince zvláště chráněného druhu, regulované kožešiny nebo 

výrobku z tuleňů z Evropského společenství. 

vývoz z České republiky "vývozem z České republiky" je podle § 2 písm. i) zákona 

vývoz exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo 

výrobku z tuleňů z Evropského společenství, vyjma režimu 

tranzitu, a přeprava exempláře, jiného jedince, regulované 

kožešiny nebo výrobku z tuleňů z České republiky do jiného 

členského státu Evropských společenství. 

zákaz komerčního 

využívání; zákaz 

obchodních činností 

Zákaz obchodních činností pro exempláře z přílohy A 

vyslovený v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97. Podrobnosti viz 

bod 5.5. 

země původu „zemí původu” exempláře je podle čl. 2 písm. c) nařízení 

č. 338/97 země, ve které byl exemplář získán z volné 

přírody, odchován v zajetí nebo uměle vypěstován 

zákon 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) 

zpětný vývoz „Zpětným vývozem ze Společenství” je podle čl. 2 písm. n) 

nařízení č. 338/97 vývoz jakéhokoli exempláře 

ze Společenství, který byl do něho předtím dovezen. Bod 

5.3. 

zpracovaný exemplář 

získaný před více než 50 

lety 

„Zpracovanými exempláři získanými před více než 50 lety” 

jsou podle čl. 2 písm. w) nařízení č. 338/97 exempláře, které 

byly oproti jejich původnímu přirozenému stavu podstatně 

změněny do podoby klenotů, dekorativních, uměleckých či 

užitných předmětů nebo hudebních nástrojů, přičemž 

k takovému zpracování došlo před více než 50 lety, nežli 

toto nařízení vstoupilo v platnost, a výkonný orgán 

dotyčného členského státu se přesvědčí, že již byly 

v takovém stavu získány. Takové exempláře však budou 

považovány za zpracované, pouze pokud jednoznačně patří 

do jedné z výše uvedených kategorií a nevyžadují žádné 

další vyřezávání, řemeslné nebo průmyslové zpracování, 

aby mohly plnit svůj účel. Bod 5.5. 
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9. Přílohy 

1) Informace o placení poplatků za žádosti CITES 

2) Přehled předpisů Evropské unie k CITES 

3) Místa dovozu a vývozu exemplářů CITES určená pro obchod s třetími zeměmi 

4) Formuláře žádostí o doklady CITES 

a. žádost o povolení vývozu a dovozu 

b. evidenční karta 

c. žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A 

a některá další potvrzení 

d. příloha k žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností s exempláři druhů 

z přílohy A 

e. žádost o licenci ke zpracování, balení a přebalování kaviáru ryb z řádu jeseteři 

5) Příloha X k nařízení č. 865/2006 (Seznam druhů z přílohy A, u kterých se nevyžaduje 

potvrzení EU pro komerční použití pro vnitrounijní obchod s živými exempláři 

narozenými a odchovanými v zajetí – viz čl. 62 bod 1 nařízení č. 865/2006) 

6) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 210/2010 Sb. (Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, 

výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, u kterých se nevyžaduje 

povinnost vedení písemných záznamů o obchodu podle § 24 odst. 2 zákona) 

7) Příloha č. 10 k vyhlášce č. 210/2010 Sb. (Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, 

u kterých se nevyžaduje povinnost vedení písemných záznamů o chovu podle § 24 

odst. 7 zákona) 

8) Povinné informace spojené s převodem exempláře (Informace pro veřejnost o povinných 

dokladech a podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, 

které jsou exempláři CITES a o povinné registraci exemplářů podle zákona 

o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb.). Příloha č. 7 k vyhlášce. 

9) Přehled dokladů CITES při obchodu s třetími zeměmi, tj. dokladů, které dovozci nebo 

vývozci exemplářů předkládají na hraničním celním úřadě EU 

10) Přehled hlavních povinností při nakládání s exempláři CITES v EU a ČR a potřebné 

doklady 

11) SAMOSTATNÝ DOKUMENT: INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Chovatelské 

záznamy, záznamy o obchodu s exempláři a doklad původního vlastníka o původu 

exempláře CITES (viz http://www.mzp.cz/cz/informace_pro_verejnost_cites). 

12) SAMOSTATNÝ DOKUMENT: Informace CITES – podmínky obchodu s kaviárem 

z jeseterů podle nařízení Komise (ES) č. 865/2006 [ve znění nařízení Komise (ES) 

č. 100/2008], zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy, ve 

znění zákona č. 346/2009 Sb., a vyhlášky. č. 210/2010 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy. 

(viz http://www.mzp.cz/cz/informace_pro_verejnost_cites). 

 

http://www.mzp.cz/cz/informace_pro_verejnost_cites
http://www.mzp.cz/cz/informace_pro_verejnost_cites
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Příloha 1 

Informace o placení poplatků za žádosti CITES 
 

Části zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění novely zákonem č. 346/2009 Sb. 

Výňatek ze „Sazebníku“: 
 

Položka 61 

 

1. Přijetí žádosti o  

a) vydání licence k provozování zoologické zahrady 38a)       Kč 10 000 

b) vydání licence na zpracování, balení  

    nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb 38b)       Kč 10 000 

c) vydání licence pro výrobce nebo distributora 

    značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů 38b)    Kč   1 000 

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů  

    druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin,  

    výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží  

    vyrobeného z kožešin živočichů na které se vztahuje omezení dovozu 38b)    Kč 1 000 

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin 38b)    Kč 1 000 

f) vydání potvrzení o putovní výstavě 38c) 

   na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů  

   nebo planě rostoucích rostlin 38b)        Kč 1 000 

g) vydání potvrzení o putovní výstavě  

    na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů 

    nebo planě rostoucích rostlin 38b)         Kč 2 000 

h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností  

    na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů  

    nebo planě rostoucích rostlin 38b)         Kč    100 

            za každý exemplář 

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností  

    na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů 

    nebo planě rostoucích rostlin 38b)        Kč 2 000 

 

2. Vydání 

a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem 38b)   Kč      20 

b)  značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů 38b)     Kč      20 

c) potvrzené  fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení 38d)      Kč      30 

 

Osvobození 

1. Od poplatku podle bodu 1 písmeno d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo 

dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo 

dovozcem. 

2. Od poplatku podle bodu 1 písmeno d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo 

dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo 

výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře 

pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie 

věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí. 

3. Od poplatku podle bodu 1 písmeno d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení 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. 

4. Od poplatku podle bodu 2 písmeno a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do 

záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci 

záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, 

pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního 

prostředí. 

5. Od poplatku podle bodu 1 písmeno d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo 

dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví. 

 



 42 

Poznámka MŽP: Podle § 39 zákona č. 100/2004 Sb. může Ministerstvo životního prostředí v případech zvláštního zřetele hodných 

(např. přispěje-li dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz k zachování druhu) poplatek na žádost prominout. Tato žádost o prominutí 

poplatku nepodléhá správnímu poplatku. 

 

 

 

MŽP, které vybírá poplatky za přijetí žádosti o povolení k vývozu, dovozu, nebo přemístění 

exemplářů ohrožených druhů a další žádosti podle výše uvedeného sazebníku, položka 61, odst. 1 

písm. a) až g), přijímá pouze žádosti doplněné: 

 

- potvrzením o zaplacení poplatku prostřednictvím banky nebo ústřižkem složenky dokládajícím 

zaplacení prostřednictvím pošty na účet Ministerstva životního prostředí: 

19-7628001/0710, variabilní symbol 631. 

Žadatelům o doklady CITES, kteří žádají o povolení opakovaně, přidělí oddělení mezinárodních 

úmluv (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 odst. 6 zák. č. 100/2004 Sb.]. 

 

Jednou žádostí se rozumí vyplněný formulář „Žádosti“, včetně příloh, vztahující se k jedné 

transakci (jedna zásilka exemplářů od jednoho vývozce jednomu dovozci). Za každou žádost se 

platí poplatek za přijetí žádosti. 

 

Informace o placení poplatků na krajských úřadech a Magistrátu hl.m. Praha, které vybírají 

poplatky podle výše uvedeného sazebníku, položka 61, odst. 1 písm. h) a i) a odst. 2 písm. c), sdělí 

tyto úřady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických 

zahradách). 

38b) 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), ve znění 

pozdějších předpisů. 

38c) Čl. 1 bod 6 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy. 

38d) Čl. 51  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy. 
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Příloha 2 

 
Přehled předpisů Evropské unie k CITES: 

 Název předpisu č. Celex*) Poznámka 

 0 Úmluva o mezinárodním obchodu 

ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin 

21973A0303(01) Úřední věstník L 384, 31/12/1982    

str. 7 - 54; zvláštní vydání v českém 

jazyce 2004, kapitola 11, svazek 15, 

str. 48 - 95 

 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 (ve znění 

podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 398/2009) 

31997R0338 Úřední věstník L 61, 03/03/1997      

str. 1 – 18; zvláštní vydání v českém 

jazyce 2004, kapitola 15, svazek 03,          

str. 136 - 150 

- „nařízení Rady“ 

- základní předpis; 

- novelizováno 32009R0398 (čl. 4, 5, 

7, 15, 18, 19 a 21) 

- přílohy A až D se seznamy 

chráněných druhů byly již několikrát 

novelizovány (viz 2) 

 1a Doporučení Komise (ES) č. 2007/425/ES 

ze dne 13. června 2007, kterým se 

označuje soubor opatření pro prosazování 

nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně 

druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s 

nimi (oznámeno pod číslem K(2007) 2551) 

32007D0425 Úřední věstník L 159, 20/06/2007    

str. 45 – 47 

- určeno členským státům 

 1b INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 

EVROPSKÉ UNIE, KOMISE (Oznámení 

č. 2008/C 72/01). 

Názvy a adresy výkonných a vědeckých 

orgánů, které byly ustanoveny členskými 

státy v souladu s čl. IX odst. 1 Úmluvy o 

mezinárodním obchodu ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a které jsou uvedeny v čl. 13 odst. 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 

52008XC0318(03) Úřední věstník C 72, 18/03/2008     

str. 1–51 

 1c INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 

EVROPSKÉ UNIE, KOMISE (Oznámení 

č. 2008/C 72/02). 

Místa dovozu a vývozu, která členské státy 

určily pro obchod se třetími zeměmi 

v souladu s čl. VIII odst. 3 Úmluvy 

o mezinárodním obchodu ohroženými 

druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a která jsou uvedena 

v 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 

52008XC0318(04) Úřední věstník C 72, 18/03/2008     

str. 52–68 
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 1d Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 398/2009 ze dne 23. dubna 2009, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 

338/97 o ochraně druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi, pokud jde o 

prováděcí pravomoci svěřené Komisi 

32009R0398 Úřední věstník L 126, 21/05/2009,   

str. 5 - 8 

- novela předpisu 1; 

- novelou článků 4, 5, 7, 15, 18, 19 a 

21 nařízení Rady (ES) č. 338/97 se 

upravují pravomoci Komise ke 

změnám a přijímání opatření k 

provádění nařízení č. 338/97, aby to 

bylo v souladu s rozhodnutím Rady 

2006/512/ES, kterým byl zaveden 

regulativní postup s kontrolou pro 

přijímání opatření, jež mají obecný 

význam a jejichž účelem je změnit jiné 

než podstatné prvky základního aktu 

[tj. zde nařízení č. 338/97] přijatého 

postupem podle článku 251 Smlouvy, 

včetně zrušením některých těchto 

prvků nebo doplněním aktu o nové 

jiné než podstatné prvky; 

- platnost od 10.6.2009 

 2 Nařízení Komise (EU) č. 1320/2014 ze dne 

1. prosince 2014, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi  

32014R1320 Úřední věstník L 361, 17/12/2014,    

str. 1 - 93 

- kompletní novela příloh A, B, C a D k 

nařízení Rady (ES) č. 338/97 se 

seznamy chráněných druhů živočichů 

a rostlin 

- platnost od 20.12.2014 

- nahradilo předchozí 32013R0750 

 3 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 

4. května 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 

32006R0865 Úřední věstník L 166, 19/06/2006    

str. 1- 69 

- „nařízení Komise“ 

- hlavní prováděcí předpis k 1; 

- platnost od 9.7.2006 

- nahradilo předchozí 32001R1808 

- viz též opravu české verze – 3a 

- novelizováno 32008R0100 

- novelizováno 32012R0791 

- novelizováno 32012R0792 

 3a oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 

ze dne 4. května 2006 o prováděcích 

pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 

o ochraně druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s těmito druhy (Úř. věst. L 166 ze 

dne 19.6.2006) 

32006R0865R(02) Úřední věstník L 211, 11/8/2007       

str. 30 –39 

- oprava české verze 32006R0865 

 

 3b Nařízení Komise (ES) č. 100/2008 ze dne 

4. února 2008, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde 

o soubory vzorků a určité formality týkající 

se obchodu s druhy volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin 

32008R0100 Úřední věstník L 31, 5/2/2008          

str. 3 – 14 

- platnost od 25.2.2008 

- novela některých ustanovení 

32006R0865 

 

 3c Nařízení Komise (EU) č. 791/2012 ze dne 

23. srpna 2012, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde 

o některá ustanovení týkající se obchodu s 

druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin 

32012R0791 Úřední věstník L 242, 7/9/2012         

str. 1 – 12 

- platnost od 27.9.2012 

- novela některých ustanovení 

32006R0865 
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3d Nařízení Komise (EU) 2015/56 ze dne 15. 

ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 865/2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde 

o obchod s druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin 

32015R0056 Úřední věstník L 10, 16/1/2015 

str. 1 – 18 

- platnost od 5.2.2015 

- novela některých ustanovení 

32006R0865 

 4 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 

792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým 

se stanoví vzor formuláře povolení, 

potvrzení a dalších dokumentů uvedených 

v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně 

druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s 

nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 

865/2006 

32012R0792 Úřední věstník L 242, 7/9/2012          

str. 13 – 45 

- druhý prováděcí předpis k 1; 

- platnost od 27.9.2012 - novela 

některých ustanovení 32006R0865 

4b Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/57 

ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění 

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 

792/2012, pokud jde o vzor formuláře 

povolení potvrzení a dalších dokumentů 

uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 

o ochraně druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s nimi a v nařízení Komise (ES) č. 

865/2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 338/97 

32015R0057 Úřední věstník L 10, 16/1/2015 

str. 19 – 24 

- platnost od 5.2.2015 

- novela některých ustanovení 

32012R0792 

[„staré“ formuláře vydávané podle 

nařízení (EU) č. 792/2012 se mohou 

používat do 4.2.2016 – čl. 72 odst 3 

nařízení Komise (EU) 2015/56] 

 

 5 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/736 

ze dne 7. května 2015 o zákazu dovozu 

exemplářů některých druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie 

32015R0736 Úřední věstník L 117, 8.5.2015 str. 25-

44 

- „zákazové nařízení“ 

- třetí prováděcí předpis k 1; 

- seznam druhů z příloh A a B, jejichž 

dovoz do EU je zakázán podle čl. 4 

odst. 6 nařízení č. 338/97; 

- platnost od 28.5.2015; 

- nahradilo předchozí 32014R0888 

 

Předpisy jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Předpisy se mohou v budoucnu změnit, zejména nařízení 

Komise (ES) (2, 3, 4, 5). Aktuální stav je třeba konzultovat podle Úředního věstníku EU [http://eur-lex.europa.eu]. 

Aktuální přehled včetně dalších souvisejících právních předpisů je na [http://www.mzp.cz/cites]. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_legislativni_zajisteni_umluvy/$FILE/ODOIMZ-narizeni_2015_736-20150512.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_legislativni_zajisteni_umluvy/$FILE/ODOIMZ-narizeni_2015_736-20150512.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_legislativni_zajisteni_umluvy/$FILE/ODOIMZ-narizeni_2015_736-20150512.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_legislativni_zajisteni_umluvy/$FILE/ODOIMZ-narizeni_2015_736-20150512.pdf
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.env.cz/cites
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Příloha 3 

 

Místa dovozu a vývozu exemplářů CITES určená pro obchod s třetími zeměmi 

podle INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE, KOMISE 

(Oznámení č. 2008/C 72/02, ve znění posledních aktualizací) 

 

Česká republika 

 
 

 

Místa dovozu a vývozu: Zvířata Rostliny Dřevo  

Živá zvířata Části a 

odvozeniny 

Živé rostliny Části a 

odvozeniny 

komerční domácí 

mazlíčci 

Letiště Praha - Ruzyně I,E I,E I,E I,E I,E I,E 

Vyclívací pošta Praha 120 ne ne ne I,E I,E ne 

Letiště Brno, Letiště 

Ostrava E I,E E I,E I,E I,E 

Letiště Karlovy Vary, 

Letiště Pardubice, Letiště 

Kunovice 

E I,E E E E ne 

Ostatní celní úřady E E E E E I,E 

 

Vysvětlivky: I – dovoz; E – vývoz  

 

 
 

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 

č. 338/97. 

 

Aktuální informace o určených celních úřadech EU 

 Úřední věstník EU (viz předpis 1d v příloze č. 2) 

 CITES: http://ec.europa.eu/environment/cites/info_en.htm 

 Veterina (BIP): http://ec.europa.eu/food/animal/bips/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/cites/info_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/index_en.htm
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Příloha 4a – formulář žádosti o povolení vývozu a dovozu 

 EVROPSKÁ UNIE / EUROPEAN UNION 

5 1. Vývozce / zpětný vývozce / Exporter / Re-exporter POVOLENÍ / POTVRZENÍ 

PERMIT / CERTIFICATE 

 DOVOZ / IMPORT 

 VÝVOZ / EXPORT 

 ZPĚTNÝ VÝVOZ / RE-EXPORT 

 OSTATNÍ / OTHER 
 

 

Ž
Á

D
O

S
T

 / 
A

P
P

LI
C

A
T

IO
N

 

 

 

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 pro živé exempláře druhů zařazených 
do přílohy A 
Location at which live specimens of Annex A species will be kept 

7. Vydávající výkonný orgán / Issuing Management Authority 

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment) 
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (630) 
Oddělení mezinárodních úmluv 
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 EU / EU 

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 výše uvedené povolení / potvrzení. /  I hereby apply for the permit / certificate indicated above. 

  Poznámky (např. o účelu dovozu, podrobnosti o ubytování (ustájení) živých exemplářů atd.) / Remarks (e.g. on purpose of introduction, details of accomodation for live specimens, etc.) 

 Přikládám nezbytné písemné důkazy a prohlašuji, že všechny zde uvedené údaje jsou 

podle mého nejlepšího vědomí a přesvědčení správné. / 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 povolení / potvrzení výše uvedených exemplářů nebyla již dříve 

zamítnuta. / I declare that an application for a permit / certificate for the above specimens 

was not previously rejected. 

   

 

Živá zvířata budou přepravována v souladu s pokyny CITES pro přepravu a přípravu na 

přepravu živých volně žijících živočichů nebo v případě letecké dopravy s předpisy týkajícími 

se živých živočichů vydanými Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA). / Live animals 

Podpis / Signature  

 

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 
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Pokyny a vysvětlivky 

 
1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, 
nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví 
nebo potvrzení o  hudebním nástroji celé jméno a adresa 
zákonného majitele. V případě potvrzení o hudebním 
nástroji, jestliže žadatel je odlišný od zákonného majitele, 
mělo by být na formuláři uvedeno celé jméno a adresa 
majitele i žadatele a orgánu vydávajícímu příslušné povolení 
by měla být předložena kopie smlouvy o půjčce uzavřené 
mezi majitelem a žadatelem. 
 
2. Nevyplňovat. 
 
3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli 
zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví nebo 
potvrzení o hudebním nástroji se nevyplňuje. 
 
5. V případě potvrzení o osobním vlastnictví nebo potvrzení 
o hudebním nástroji se nevyplňuje. 
 
6. Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných 
živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů 
odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle 
vypěstovaných. 
 
8. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat 
třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (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 těmito druhy. V případě 
potvrzení o hudebním nástroji by popis nástroje měl umožnit 
příslušnému orgánu ověřit, že potvrzení odpovídá 
dováženému nebo vyváženému exempláři, a popis by měl 
zahrnovat prvky, jako například název výrobce, výrobní číslo 
nebo jiné prostředky k identifikaci, jako jsou fotografie. 
 
9/10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti 
podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006. 
 
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, B nebo C), ve které je druh uveden k datu 
žádosti. 
 
13. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících 
kódů: 
W exempláře odebrané z volné přírody 
R živočichové odchovaní v kontrolovaném 
prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné 
přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost 
přežití do dospělosti 
D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro 
komerční účely v zařízeních uvedených v registru 
sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 
(Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke 
komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) 
č. 865/2006, 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 XIII nařízení (ES) 
č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin 

C živočichové odchovaní v zajetí v souladu 
s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a 
odvozenin 
F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou 
splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) 
č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin 
I zabavené nebo odebrané exempláře (1) 
O exemplář získaný před použitelností úmluvy (1) 
U neznámý původ (je třeba zdůvodnit) 
X                 exempláře odebrané z mořského prostředí, jež 
nespadá do jurisdikce žádného státu 
 
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 lékařství (včetně biolékařského výzkumu) 
N znovuvysazení nebo vysazení do přírody 
P osobní účel 
Q putovní výstavy (soubor vzorků, cirkus, zvěřinec, 
výstava rostlin, vystoupení orchestru nebo muzejní výstava 
využité k veřejnému vysatvování pro komerční účely) 
S vědecký účel 
T obchodní účel 
Z zoologické zahrady 
 
15. až 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 z členského státu Unie, které jsou 
vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 
uveden pouze název členského státu původu. 
 
18. až 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 z 
Unie. 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 VIII nařízení (ES) 
č. 865/2006. 
 
23. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí 
výše požadovaných informací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
(1) Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ. 
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EVIDENČNÍ KARTA                                           Příloha 4b 

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, popřípadě jména 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, popřípadě jména a příjmení 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, popřípadě jména 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 
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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 přímo použitelnými předpisy Evropské unie 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 
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Příloha 4c - formulář žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností EVROPSKÁ UNIE

1. Žadatel POTVRZENÍ Č.

Není určeno k používání

mimo Evropskou unii

Potv rzení o zákonném získání

Potv rzení pro obchodní činnosti

Potv rzení pro přemístění živ ých exemplářů

2. Pov olené místo určení pro živ é exempláře druhů zařazených do přílohy  A  3. Vy dáv ající v ýkonný orgán

4. Popis exemplářů (v četně označení, pohlav í / data narození živ ých 5. Čistá hmotnost (kg) 6. Množstv í

živ očichů)

7. Příloha CITES 8. Příloha EU 9. Pův od

10. Země pův odu

11. Pov olení č. 12. Datum v y dání

16. Vědecký název  druhu 13. Členský stát dov ozu

17. Obecný název  druhu (je-li k dispozici) 14. Doklad č. 15. Datum v y dání

18. Tímto se potv rzuje, že v ýše popsané exempláře:

a) by ly  odebrány  z přírody  v  souladu s platnými předpisy  v y dáv ajícího členského státu

b) jsou opuštěné nebo uniklé exempláře, které by ly  zachráněny  v  souladu s práv ními předpisy  platnými v e v y dáv ajícím členském státě

c) jsou narozené a odchov ané v  zajetí nebo uměle v y pěstov ané

d) by ly  získány  v  Unii nebo dov ezeny  do Unie v  souladu s ustanov eními nařízení Rady  (ES) č. 338/97

e) by ly  získány  v  Unii nebo dov ezeny  do Unie před 1. červ nem 1997 v  souladu s nařízením Rady  (EHS) č. 3626/82

f ) by ly  získány  v  Unii nebo dov ezeny  do Unie před 1. lednem 1984 v  souladu s ustanov eními CITES

g) by ly  získány  v e v y dáv ajícím členském státě nebo do něj by ly  dov ezeny  dřív e, než se ustanov ení nařízení (ES) 338/97

nebo (EHS) 3626/82 nebo CITES stala na tomto území použitelnými

19. Žádám o doklad za účelem:

a) potv rzení, že exemplář určený ke (zpětnému) v ýv ozu by l získán v  souladu s platnými práv ními předpisy  o ochraně tohoto druhu

b) v y nětí exemplářů druhů zařazených do přílohy  A a určených k prodeji ze zákazů týkajících se obchodních činností uv edených v  čl. 8 odst. 1 

nařízení (ES) č. 338/97

c) v y nětí exemplářů druhů zařazených do přílohy  A pro v eřejné v y stav ov ání bez prodeje ze zákazů týkajících se obchodních činností 

uv edených v  čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97

d) použití exemplářů k v ědeckému pokroku / chov u nebo rozmnožov ání / v ýzkumu nebo v zděláv ání nebo pro jiné neškodliv é účely

e) schv álení přemístění živ ého exempláře druhu zařazeného do přílohy  A v  rámci Unie z místa uv edeného v  dov ozním pov olení nebo

v  jakémkoli potv rzení

20. Poznámky Přikládám nezbytné písemné důkazy a prohlašuji, že všechny zde

uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a přesvědčení

správné. Prohlašuji, že žádost o povolení / potvrzení výše

uvedených exemplářů nebyl j iž dříve zamítnuta.

Jméno žadatele Podpis Místo a datum

O
3

3

Ž
Á

D
O

S
T

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES)
č. 865/2006 o ochraně druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
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Pokyny a vysvětlivky 

 

 

 

1. Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli 

zástupce.  

 

2. Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě 

jiných živých exemplářů druhů přílohy A než 

exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle 

vypěstovaných. 

 

4. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat 

třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (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 těmito 

druhy. 

 

5/6. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté 

hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006. 

 

7. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve 

které je druh uveden k datu žádosti. 

 

8. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady 

(ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden 

k datu žádosti. 

 

9. Pro vyznačení původu se použije jeden 

z následujících kódů: 

 

W exempláře odebrané z volné přírody 

 

R živočichové odchovaní v kontrolovaném 

prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata 

z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou 

pravděpodobnost přežití do dospělosti 

 

D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro 

komerční účely v zařízeních uvedených v registru 

sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 

(Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované 

ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII 

nařízení (ES) č. 865/2006, 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 XIII nařízení (ES) 

č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin 

 

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí 

v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, 

včetně jejich částí a odvozenin 

 

F živočichové narození v zajetí, pro něž však 

nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) 

č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin 

 

I zabavené nebo odebrané exempláře (1) 

 

O exemplář získaný před použitelností úmluvy (1) 

 

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit) 

 

X          exempláře odebrané z mořského prostředí, jež 

nespadá do jurisdikce žádného státu 

 

10. až 12. Země původu je země, kde byly exempláře 

odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí 

nebo uměle vypěstovány. 

 

13. až 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 VIII nařízení 

(ES) č. 865/2006. 

 

18. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli 

opominutí výše požadovaných informací. 

__________________________________________________ 

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

 

Poznámka pro žadatele v České republice: 

K žádosti je třeba přiložit přílohu s údaji podle § 45 (a § 37) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Z žádosti musí být patrné, kdo žádost podává. Žadatel – fyzická osoba uvede jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V žádosti 

související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek 

odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému 

druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem 

upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba 

uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu 

sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. – Viz přílohu 4d. 
 



Příloha 4d 

 

PŘÍLOHA 

k žádosti o výjimku podle článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97. 

Údaje o žadateli podle § 45 (a § 37) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a další podrobnosti. 
 
Předkládá žadatel spolu s formulářem žádosti o výjimku. Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem. 

1.1. Žadatel - fyzická osoba 
Jméno, popřípadě jména 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, popřípadě jména a příjmení osoby zmocněné k vyřízení žádosti: 
Sídlo (je-li odlišné od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5): 
 
 
 
 
 
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, nebo obdobný údaj: 

 

 
 

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem): 
Jméno, popřípadě jména 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. 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. K žádosti jsou připojeny následující dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit zpět.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Další podrobnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vyřízenou žádost (nehodící se škrtne) 

 

   vyzvednu osobně 

 

   chci zaslat poštou na adresu (adresa pro doručování): 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Jméno žadatele                                               Podpis (razítko)                                                 Místo a datum 
 
 



Příloha 4e 

Žádost o licenci ke zpracování, balení a přebalování kaviáru ryb z řádu jeseteři (Acipenseriformes spp.) 

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, popřípadě jména a příjmení: 

 

Fyzická osoba – podnikatel – uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení: 

 

Adresa trvalého pobytu, popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu: 

 

 

 

 

PSČ:                               Telefon:                                                    Fax (e-mail): 

 

1.2. Žadatel - právnická osoba 

Název právnické osoby: 

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení osoby zmocněné k vyřízení žádosti: 

Sídlo (je-li odlišné od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5): 

 

 

 

 

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, nebo obdobný údaj: 

 

 

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem): 

Jméno, popřípadě jména 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): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 pod le 

usnesení konference smluvních stran Úmluvy CITES č. Conf.12.7 (Rev. CoP13). 

 

 

 

 

                             Jméno žadatele                                               Podpis (razítko)                                                 Místo a datum 

 



Příloha 5 

Příloha X k nařízení č. 865/2006 (Seznam druhů z přílohy A, u kterých se nevyžaduje potvrzení 

EU pro komerční použití pro vnitrounijní obchod s živými exempláři narozenými 

a odchovanými v zajetí – viz čl. 62 bod 1 nařízení č. 865/2006) 

 

UPOZORNĚNÍ: Všeobecná výjimka podle čl. 62 bodu 1 nařízení č. 865/2006 z povinnosti 

potvrzení podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 338/97 se vztahuje jen na "exempláře narozené a odchované 

v zajetí" níže uvedených druhů ve smyslu definice v článku 54 nařízení č. 865/2006. 

PŘÍLOHA X 

 
ŽIVOČIŠNÉ DRUHY UVEDENÉ V ČL. 62 BODU 1 

 

Aves 

 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Anas laysanensis (kachna laysanská) 

Anas querquedula (čírka modrá) 

Aythya nyroca (polák malý) 

Branta ruficollis (berneška rudokrká) 

Branta sandvicensis (berneška havajská) 

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá) 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columba livia (holub skalní) 

GALLIFORMES 

Phasianidae 

Catreus wallichi (bažant Wallichův) 

Colinus virginianus ridgwayi (křepel virginský, poddruh 

ridgwayi) 

Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský) 

 

Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský) 

Lophophorus impejanus (bažant lesklý) 

Lophura edwardsi (bažant Edwardsův) 

Lophura swinhoii (bažant Swinhoeův, b. sedlatý) 

Polyplectron napoleonis (bažant palawanský) 

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův) 

Syrmaticus humiae (bažant Humeové) 

Syrmaticus mikado (bažant mikado) 

PASSERIFORMES 

Fringillidae 

Carduelis cucullata (čížek ohnivý) 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý) 

Psephotus dissimilis (papoušek žlutokřídlý) 

 



Příloha 6 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 210/2010 Sb. 

(Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů 

a regulovaných kožešin, u kterých se nevyžaduje povinnost vedení 

písemných záznamů o obchodu podle § 24 odst. 2 zákona) 

 

Povinnosti vedení písemných záznamů o obchodu podle § 24 odst. 2 zákona se nevyžadují, pokud 

jde o: 

a) regulované kožešiny s výjimkou kožešin z druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, 

b) druhy vyjmenované v přílohách C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97, 

c) následující druhy z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97: 

- druhy vyjmenované v příloze č. X k nařízení (ES) č. 865/2006, 

- Chinchilla spp. (činčila),  

- Cyanoramphus forbesi (kakariki chathamský) (synonymum Cyanoramphus auriceps 

forbesi) 

- Struthio camelus (pštros dvouprstý), 

d) neživé exempláře1) druhů vyjmenovaných v příloze B k nařízení Rady (ES) č. 338/97 

s výjimkou následujících druhů, aniž je dotčeno vynětí regulovaných kožešin podle písmene a): 

- 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) následující živé exempláře savců z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97: 

- Ammotragus lervia (paovce hřivnatá), 

- Camelidae spp. (velbloudovití), 

f) následující živé exempláře ptáků z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97: 

- Agapornis canus (agapornis šedohlavý), 

- Agapornis fischeri (agapornis Fischerův), 

- Agapornis personatus (agapornis škraboškový), 

- Alisterus scapularis (papoušek královský), 

- Aprosmictus erythropterus (papoušek červenokřídlý), 

- Aratinga jandaya (aratinga jandaj), 

- Aratinga solstitialis (aratinga zlatý), 

- Barnardius zonarius (barnard límcový) [synonymum Barnardius barnardi (barnard 

zelený)], 

- Bolborhynchus lineola (papoušíček pruhovaný), 

- Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba), 

- Cyanoliseus patagonus (papoušek patagonský), 

- Cyanoramphus auriceps (kakariki žlutočelý), 

- Cygnus melanocoryphus (labuť černokrká), 

- Dendrocygna arborea (husička stromová), 

- Eclectus roratus (papoušek různobarvý), 

- Forpus coelestis (papoušíček šedokřídlý), 

- Forpus conspicillatus (papoušíček brýlatý), 

- Forpus cyanopygius (papoušíček modravý), 

- Forpus passerinus (papoušíček vrabčí), 

- Forpus xanthops (papoušíček žlutolící), 



 

- Forpus xanthopterygius (papoušíček modrokřídlý), 

- Gallicolumba luzonica (holub krvavý), 

- Gallus sonneratii (kur Sonneratův), 

- Leiothrix argentauris (timálie stříbrouchá), 

- Leiothrix lutea (timálie čínská), 

- Liocichla omeiensis (sojkovec s-čchuanský), 

- Lonchura oryzivora (rýžovník šedý), 

- Myiopsitta monachus (papoušek mniší), 

- Nandayus nenday (nandej černohlavý), 

- Neophema chrysostoma (neoféma modrokřídlá), 

- Neophema elegans (neoféma ozdobná), 

- Neophema petrophila (neoféma skalní), 

- Neophema pulchella (neoféma tyrkysová), 

- Neophema splendida (neoféma modrohlavá), 

- Neopsephotus bourkii (neoféma Bourkova), 

- Paroaria coronata (kardinál šedý), 

- Pavo muticus (páv zelený), 

- Platycercus spp. (rosela), 

- Poephila cincta (pásovník krátkoocasý), 

- Poicephalus gulielmi (papoušek konžský), 

- Poicephalus robustus (papoušek zelenobřichý), 

- Poicephalus senegalus (papoušek senegalský), 

- Polyplectron bicalcaratum (bažant paví), 

- Polyplectron germaini (bažant bělolící), 

- Polyplectron malacense (bažant malajský), 

- Polyplectron schleiermacheri (bažant bornejský), 

- Polytelis spp. (papoušek), 

- Psephotus haematonotus (papoušek zpěvavý), 

- Psephotus varius (papoušek mnohobarvý), 

- Psilopsiagon aymara (papoušíček šedoprsý), 

- Psittacula alexandri (alexandr růžový), 

- Psittacula cyanocephala (alexandr indický), 

- Psittacula eupatria (alexandr velký), 

- Purpureicephalus spurius (papoušek červenotemenný), 

- Pyrrhura frontalis (papoušek hnědouchý), 

- Rhea americana (nandu pampový), 

- Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá), 

- Trichoglossus haematodus (lori mnohobarvý), 

g) následující živé exempláře plazů z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97: 

- Boa constrictor (hroznýš královský), 

- Corallus hortulanus (psohlavec orinocký), 

- Epicrates angulifer (hroznýšovec kubánský), 

- Epicrates cenchria (hroznýšovec duhový), 

- Eunectes murinus (anakonda velká), 

- Eunectes notaeus (anakonda žlutá), 

- Furcifer pardalis (chameleon pardálí), 

- Chamaeleo calyptratus (chameleon jemenský) 

- Chrysemys picta (želva ozdobná), 

- Iguana iguana (leguán zelený), 

- Liasis mackloti (krajta vodní), 

- Python curtus (krajta pestrá), 

- Python molurus bivittatus (krajta tygrovitá tmavá), 

- Python regius (krajta královská), 



 

- Python reticulatus (krajta mřížkovaná), 

- Python sebae (krajta písmenková), 

- Trachemys scripta elegans (želva nádherná), 

h) všechny druhy obojživelníků (Amphibia) z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97, 

i) všechny druhy ryb (Pisces) z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97, 

j) všechny druhy bezobratlých (jiné systematické skupiny než Chordata) z přílohy B k nařízení 

Rady (ES) č. 338/97, 

k) všechny uměle vypěstované exempláře rostlin (Flora) z přílohy A k nařízení Rady (ES) 

č. 338/97 a všechny rostliny (Flora) z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97. 

__________ 
1) Včetně částí, výrobků a odvozenin ve smyslu definice podle čl. 2 písm. t) nařízení (ES) č. 338/97 

 



Příloha 7 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 210/2010 Sb. (Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, 

u kterých se nevyžaduje povinnost vedení písemných záznamů o chovu podle § 24 odst. 7 

zákona) 

Povinnosti vedení písemných záznamů o chovu živých exemplářů podle § 24 odst. 7 zákona se 

nevyžadují, pokud jde o: 

a) druhy vyjmenované v příloze č. 9 písm. b), c), e) až j) k této vyhlášce, 

b) exempláře v chovech chovatelů, kteří chovají maximálně 1 exemplář od určitého druhu. 

 



Příloha 8 

 
 

 

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST 

o povinných dokladech a podmínkách při obchodování 

a jiném nakládání 

s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES 1), 

a o povinné registraci exemplářů 

podle zákona o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb. 
 

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 EU2) a zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými 

druhy3). Jde o tzv. exempláře CITES (dále jen „exempláře“). 

 

Povinnost prodávajících informovat kupujícího nebo zájemce o exemplář 

2. Podle § 23b zákona č. 100/2004 Sb. je každý, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci (bod 5) anebo 

exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností (body 6 a 7), povinen opatřit exemplář písemným upozorněním 

„CITES – povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem (bod 5) a případně i s potvrzením 

pro komerční použití (bod 7). Rovněž je povinen písemně informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat 

exemplář (bod 5) a o zákazech obchodních činností s exemplářem (body 6 a 7). To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu 

takového exempláře. 

3. 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 byla tato informace vyvěšena na viditelném místě. 

4. Zveřejnění této informace je povinen zajistit i provozovatel prostředku komunikace na dálku, jehož prostřednictvím se nabízejí 

k prodeji exempláře (např. internetové obchody). Provozovatel prostředku komunikace na dálku může namísto toho zveřejnit 

na svém hlavním portálu pouze hlavičku této informace s jejím názvem a logem Ministerstva životního prostředí a CITES, 

kterou elektronicky propojí na URL této informace na portálu Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/cites). Se stejnými 

informacemi bude elektronicky propojeno i každé upozornění „CITES – povinné doklady“, které je povinnou součástí inzerátu 

podle § 23b odst. 3 zákona č. 100/2004 Sb. 

 

Povinná registrace některých exemplářů v České republice 

5. Vlastníci a dlouhodobí držitelé exemplářů, na které se vztahuje povinnost registrace podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.4), mají 

za povinnost tyto exempláře zaregistrovat na krajských úřadech anebo Magistrátu hl. m. Prahy, které jim vydají registrační list 

pro každý exemplář. 

 

Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A 

6. 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 A5). „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]. 

7. Výkonné orgány CITES členských států EU mohou vydat pro určitý exemplář výjimku z výše uvedeného zákazu, 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. 865/2006 („potvrzení pro komerční 

použití“, někdy označované jako „potvrzení EU o výjimce“, „žlutý certifikát EU“, „výjimka z komerce“ apod.) a platí v celé 

EU. Bez takového potvrzení je nezákonné exemplář prodat, nabízet k prodeji atd. (viz bod 6). 

 

Další informace 

8. Tato informace je zveřejněna v elektronické verzi na www.mzp.cz/cites, kde lze nalézt podrobnější informace o příslušných 

právních předpisech (bod 1) a o dalších povinnostech držitelů exemplářů a o regulaci obchodu s exempláři podle těchto 

předpisů (např. povolování vývozu a dovozu exemplářů, povinnost označit některé exempláře, vedení záznamů o obchodu 

a chovu exemplářů atp.). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy. 
4) Vymezení exemplářů, které je třeba povinně registrovat, je v § 23 odst. 1 a příloze č. 2 zákona č. 100/2004 Sb. a ve vyhlášce o provedení některých 

ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy. 
5) 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. 

 

Zpracovalo oddělení výkonného orgánu CITES MŽP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 210/2010 Sb. ze dne 11. června 2010 o  provedení některých 

ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy. 

E-mail: cites@mzp.cz 

http://www.mzp.cz/cites
http://www.mzp.cz/cites
mailto:cites@mzp.cz


Příloha 9 

Přehled nejčastějších dokladů CITES*) při obchodu s třetími zeměmi, 

tj. dokladů, které dovozci nebo vývozci exemplářů předkládají 

na hraničním celním úřadě EU 

(viz též body 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.11 a 6.15) 

 
Typ obchodu Příloha 

k nařízení 

č. 338/97 

Požadované doklady Předpis 

Dovoz A Vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu 

("permit CITES") vydané v zemi vývozu*1) a dovozní 

povolení EU (v ČR vydává MŽP)*4). 

čl. 4 odst. 1 nařízení 

č. 338/97; čl. 22 

nařízení č. 865/2006 

B Vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu 

("permit CITES") vydané v zemi vývozu*1) a dovozní 

povolení EU (v ČR vydává MŽP)*4). 

čl. 4 odst. 1 nařízení 

č. 338/97; čl. 22 

nařízení č. 865/2006 

C Vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nebo 

potvrzení původu ("permit CITES") vydané v zemi 

vývozu*2) a oznámení o dovozu EU, které dovozce 

vyplnil a předložil na hraničním celním úřadě v místě 

dovozu do EU. 

čl. 4 odst. 3 nařízení 

č. 338/97; čl. 24 

nařízení č. 865/2006 

D Oznámení o dovozu EU, které dovozce vyplnil a předložil 

na hraničním celním úřadě v místě dovozu do EU. 

čl. 4 odst. 4 nařízení 

č. 338/97; čl. 24 

nařízení č. 865/2006 

Vývoz 

 

(vyvážený 

exemplář 

pochází z EU) 

A Vývozní povolení EU (v ČR vydává MŽP)*4) a dovozní 

povolení ("permit CITES") země dovozu*3). 

čl. 5 odst. 1 a 2 

nařízení č. 338/97; čl. 

27 nařízení č. 865/2006 

B Vývozní povolení EU (v ČR vydává MŽP)*4). čl. 5 odst. 4 nařízení 

č. 338/97; čl. 27 

nařízení č. 865/2006 

uměle 

vypěstované 

rostliny B a 

hybridy 

rostlin A 

Rostlinolékařské osvědčení EU (v ČR vydává Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský) 

Viz bod 6.5 této 

informace 

C Vývozní povolení EU (v ČR vydává MŽP)*4). čl. 5 odst. 4 nařízení 

č. 338/97; čl. 27 

nařízení č. 865/2006 

D Nevyžadují se žádné doklady CITES.  

Zpětný vývoz 

 

(exemplář byl 

před tím 

dovezen do 

EU; exemplář 

pochází ze 

třetí země) 

A Potvrzení o zpětném vývozu EU (v ČR vydává MŽP)*4) 

a dovozní povolení ("permit CITES") země dovozu*3). 

čl. 5 odst. 1, 3 a 5 

nařízení č. 338/97; čl. 

27 nařízení č. 865/2006 

B Potvrzení o zpětném vývozu EU (v ČR vydává MŽP)*4). čl. 5 odst. 4 a 5 

nařízení č. 338/97; čl. 

27 nařízení č. 865/2006 

C Potvrzení o zpětném vývozu EU (v ČR vydává MŽP)*4). čl. 5 odst. 4 a 5 

nařízení č. 338/97; čl. 

27 nařízení č. 865/2006 

D Nevyžadují se žádné doklady CITES.  

*) Ostatní, zde neuvedené doklady a výjimky: 

Potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků - viz bod 6.2. 

Potvrzení o osobním vlastnictví - viz bod 6.3, 

Štítky pro neobchodní zápůjčky, dary nebo výměnu mezi vědci a vědeckými institucemi registrovanými výkonnými 

orgány států, ve kterých působí, herbářových exemplářů a jiných muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo 

zalitých v konzervačním médiu a živých rostlinných materiálů – viz bod 6.15. 

Výjimky pro vývoz a dovoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru - viz bod 5.12. 

*1) Permit CITES se vyžaduje pouze pro druhy zařazené v přílohách Úmluvy CITES. V ostatních případech žadatel 

předloží dokumenty dokazující, že exempláře byly získány v souladu správními předpisy o ochraně dotyčných druhů 

[čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení č. 338/97]. 

*2) V případě vývozu ze země uvedené v souvislosti s dotyčnými druhy v příloze C předloží žadatel vývozní povolení 

[čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení č. 338/97]. V případě vývozu ze země neuvedené v souvislosti s dotyčnými druhy 

v příloze C nebo v případě zpětného vývozu z jakékoli země předloží žadatel potvrzení o zpětném vývozu nebo 

potvrzení původu [čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení č. 338/97]. 



 

*3) Dovozní povolení (permit CITES) se vyžaduje pouze pro druhy zařazené v příloze I Úmluvy CITES [čl. 5 odst. 2 

písm. c) bod ii) druhá odrážka nařízení č. 338/97] 

*4) V případě dovozu se o doklady EU žádá u výkonného orgánu členského státu určení (cílový členský stát), tj. státu 

EU, který je uveden jako „země dovozu“ v dokumentu ("permitu CITES") třetí země. [čl. 2 písm. h), čl. 4 odst. 1 a 2 

nařízení č. 338/97; čl. 20 odst. 2 nařízení č. 865/2006] 

V případě vývozu a zpětného vývozu se o doklady EU žádá u výkonného orgánu členského státu EU, ve kterém se 

exemplář nachází. [čl. 5 odst. 1 a č nařízení č. 338/97; čl. 26 odst. 2 nařízení č. 865/2006] 

 

 



Příloha 10 

Přehled hlavních povinností při nakládání s exempláři CITES v EU a ČR a potřebné doklady 

(pro vývoz a dovoz mezi EU a třetími zeměmi viz bod 5.3 a přílohu 9) 
 Příloha Exemplář Kdo je povinen Potřebný doklad a 

vydávající úřad 

Předpis 

ČR - 

registrace  

A Živí exotičtí savci, ptáci a 

plazi s výjimkou druhů 

v příloze č. 6 vyhlášky č. 

210/2010 Sb. a druhů, 

které se vyskytují 

přirozeně v přírodě České 

republiky 

Vlastník nebo 

dlouhodobý držitel*1) 

exempláře. Výjimka pro 

cizince, kteří dovezou 

exemplář dočasně na 

dobu max. 90 dnů (max. 

12 měsíců pro občany 

ostatních čl. států EU). 

Registrační list 

s platností pouze 

v ČR. Krajské úřady a 

Magistrát hl. m. Prahy. 

§ 23 a 23a zákona 

č. 100/2004 Sb. a § 

3, 9 a 10 vyhlášky 

č. 210/2010 Sb. 

 

Viz 5.9 a 6.9. 

 B Živí exotičtí savci a ptáci 

z přílohy č. 2 k zákonu 

č. 100/2004 Sb. 

   

EU - zákaz 

obchodních 

činností *2) 

bez 

platného 

potvrzení 

pro 

komerční 

použití 

A Všechny exempláře 

s výjimkou (1) živých 

zvířat některých běžně 

chovaných druhů, které 

jsou vyjmenovány v 

příloze X k nařízení č. 

865/2006, (2) veškerých 

uměle vypěstovaných 

rostlin, (3) některých 

starožitností zpracovaných 

a získaných před více než 

50 lety a (4) některých 

dalších exemplářů 

(výrobky z krokodýlů 

a kaviár - viz bod 5.5 této 

informace). 

Každý, kdo provádí 

zakázanou obchodní 

činnost s exemplářem. *2) 

Potvrzení pro 

komerční použití od 

příslušného výkonného 

orgánu EU. *3) V ČR 

to jsou krajské úřady a 

Magistrát hl. m. Prahy. 

Čl. 8 odst. 1 a 3 

nařízení č. 338/97 

a čl. 62 a další 

ustanovení nařízení 

č. 865/2006. § 3 

odst. 3 a § 15a 

zákona č. 100/2004 

Sb. 

 

Viz 5.5 a 6.8. 

EU - zákaz 

obchodních 

činností 

*2), nelze-li 

prokázat 

legální 

původ 

exempláře. 

B Všechny exempláře 

dovezené do EU ze třetích 

zemí. 

 Originální kopie č. 2 

(žlutá) dovozního 

povolení (v ČR MŽP), 

která musí být 

potvrzená celním 

úřadem EU, anebo jiný 

důkaz legálního 

dovozu do EU, jako 

např. úředně potvrzená 

"rozepsaná" kopie (v 

ČR KÚ a Magistrát hl. 

m. Prahy). 

Čl. 8 odst. 5 

nařízení č. 338/97, 

§ 22 a 24 zákona č. 

100/2004 Sb. a § 8 

vyhlášky 

č. 210/2010 Sb. 

 

Viz 5.6. 

  Všechny exempláře 

získané v EU. 

 Nevydává se žádný 

doklad podle nařízení 

č. 338/97. *4) 

 

EU - 

přesun 

z místa 

určení 

exempláře 

A Živý exemplář, pro který 

bylo dříve stanoveno 

povinné místo určení v EU 

(adresně stanoveno 

na dovozním povolení 

anebo jiném dokladu 

CITES vydaném pro tento 

exemplář). 

Každý, kdo přesouvá 

exemplář z povinného 

místa určení. Neplatí pro 

přesun za účelem 

neodkladného 

veterinárního zákroku, 

jestliže je exemplář 

následně vrácen zpět. 

Povolení k přemístění 

od příslušného 

výkonného orgánu EU. 

V ČR to je MŽP. 

"Společné" potvrzení 

pro komerční použití a 

povolení k přemístění 

na týž exemplář může 

vydat krajský úřad 

nebo Magistrát hl. m. 

Prahy. 

Čl. 9 odst. 1 a 2 

nařízení č. 338/97, 

§ 3 odst. 2 a 3 a § 

15a odst. 3 zákona 

č. 100/2004 Sb. 

 

Viz 5.7 a 6.7 
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EU – obchod 

a dovoz 

A, B Živí primáti (opice a 

poloopice) 

Každý, kdo chová nebo 

obchoduje s živými 

primáty. 

Žádost o doklad 

CITES podmíněna 

splněním 

veterinárních 

podmínek. 

Viz 5.8 

(veterinární 

předpisy) a § 3 

odst. 2 a 3 zákona 

č. 100/2004 Sb. 

EU – 

zpracování, 

balení 

a přebalování 

kaviáru 

a obchod 

s kaviárem 

B (A) Kaviár z jeseterovitých 

ryb 

Závody na zpracování a 

balení či přebalování 

kaviáru. 

Licence od 

příslušného 

výkonného orgánu 

EU (v ČR to je 

MŽP). Povinnost 

vést záznamy o 

nakládání a označit 

nádoby s kaviárem. 

Čl. 66 odst. 6 a 7 

nařízení 

č. 865/2006. § 

16b a 25 odst. 2 

písm. d) zákona 

č. 100/2004 Sb. 

a § 4 až 6 

vyhlášky 

č. 210/2010 Sb. 

Viz 5.15 a 6.12. 

Obchodníci a prodejci 

kaviáru. 

Kaviár musí být 

označen 

předepsaným 

způsobem. 

EU a ČR - 

prokázat 

legální 

původ 

exempláře 

A, B, C a D Všechny exempláře Každý, kdo drží 

exemplář, jako např. 

vlastník a dlouhodobý 

držitel *1), chovatel, 

pěstitel, obchodník, 

prodejce atd. 

Doklady viz výše. 

Prokazuje se na 

výzvu příslušných 

výkonných 

a kontrolních úřadů. 

V ČR to jsou MŽP, 

KÚ, ČIŽP, celní 

orgány, policie. 

V ČR kromě výše 

uvedených úředních 

dokladů platí 

povinnost označit 

exemplář, písemně 

potvrzovat převod 

vlastnictví 

exempláře, 

uschovávat doklady 

o původu exempláře, 

vést záznamy o 

obchodu a záznamy o 

chovu exemplářů a 

předepsanou formou 

informovat 

kupujícího nebo 

zájemce o exemplář. 

Viz 5.6. 

§ 24 zákona č. 

100/2004 Sb. 

a § 8, 11 až 17 

vyhlášky 

č. 210/2010 Sb. 

Další ustanovení 

nařízení č. 338/97 

a nařízení 

č. 865/2006. 

ČR A, B, C a D + 

„neCITESové“ 

druhy 

živočichové a rostliny 

z přírody ČR chráněné 

podle zákona č. 

114/1992 Sb. (zvláště 

chráněné druhy, 

evropští volně žijící 

ptáci, obecná ochrana 

rostlin a živočichů) 

Každý, kdo drží živočicha 

nebo rostlinu. 

Pro exempláře 

CITES doklady viz 

výše a navíc doklady 

podle zákona 

č. 114/1992 Sb. 

§ 5, 5a, 5b, 48 až 

54 zákona 

č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody 

a krajiny. 

*1) Podle § 15a odst. 1 zákona č. 100/2004 Sb. je "dlouhodobým držitelem" právnická nebo fyzická osoba, která má v 

držení exemplář buď na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář 

oprávněně drží v případě, že exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám. 

*2) 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. Za prodej se 

považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají být vykládány podobně. Čl. 2 písm. i) a p) a čl. 8 

odst. 1, 3 a 5 nařízení č. 338/97. 

*3) Též jiné doklady vydané příslušným výkonným orgánem CITES v EU, které nahrazují potvrzení pro komerční 

použití, jako např. potvrzení o putovní výstavě (kapitola VII nařízení č. 865/2006), potvrzení o souboru vzorků (kapitola 

VIIIa nařízení č. 865/2006) a pro dovezený exemplář originální kopie č. 2 (žlutá) dovozního povolení, na které je 
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výslovně uvedeno, že exemplář je osvobozen od zákazu obchodních činností a která musí být potvrzená celním úřadem 

EU (čl. 48 odst. 2 nařízení č. 865/2006). 

*4) Členské státy EU mohou vydávat národní doklady o původu exempláře nebo o registraci (obdobné registračnímu 

listu ČR) 


