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5 1. Vývozca/opätovný vývozca POVOLENIE/POTVRDENIE 

 DOVOZ 

 VÝVOZ 

 OPÄTOVNÝ VÝVOZ  

     INÉ: 

Ž
IA

D
O

S
Ť

 

 
     Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými           

       druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
3. Dovozca 

4. Krajina (opätovného) vývozu 

5. Krajina dovozu 

6. Miesto, na ktorom budú živé exempláre držané 7. Vydávajúci výkonný orgán 

5 

8. Opis exemplárov (vrátane označenia, pohlavia a 

dátumu narodenia živých živočíchov) 

9. Čistá hmotnosť (kg) 10. Množstvo 

11. Príloha CITES 

 

12. Príloha EÚ 13. Pôvod 14.Účel 

15. Krajina pôvodu 

16. Povolenie č. 17. Dátum vydania 

18. Krajina posledného opätovného vývozu 

19. Potvrdenie č. 20. Dátum vydania 

21. Vedecký názov druhu 

22. Bežný názov druhu 

23. Týmto žiadam o uvedené povolenie/potvrdenie. 

Poznámky (napr. účel dovozu, podrobnosti o chovnom zariadení živých exemplárov atď.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

K žiadosti prikladám potrebné listinné dôkazy a 

vyhlasujem podľa najlepšieho vedomia a svedomia, že 

všetky uvedené údaje sú pravdivé. Vyhlasujem, že 

žiadosť o povolenie/potvrdenie pre vyššie uvedené 

exempláre nebola v minulosti zamietnutá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živé živočíchy sa budú prepravovať v súlade s usmerneniami CITES pre 
prepravu a prípravu na prepravu voľne žijúcich živočíchov alebo v prípade 

leteckej prepravy v súlade s predpismi pre prepravu živých živočíchov 

vydanými Medzinárodnou asociáciou pre leteckú dopravu (IATA) 

 

_____________________________________ 

Podpis 

 

_____________________________________ 

Meno a priezvisko žiadateľa 

 

_____________________________________ 

Miesto a dátum 
 

 



Pokyny a vysvetlivky 

 
 

1. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) 

vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom 

vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo 

celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o 

hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo 
formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, 

ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa 

mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a 
žiadateľom. 

 
2. Neuplatňuje sa. 

 

3. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho 
zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve 

alebo potvrdenia o hudobnom nástroji. 

 
5. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo 

potvrdenia o hudobnom nástroji.  

 
6. Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov 

uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí 

alebo umelo vypestované. 

 

8. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať 

trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 
865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa 

vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade 
potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť 

príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému 

alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať 
také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný 

prostriedok identifikácie, napríklad fotografie. 

 
9./10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade 

s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k  nariadeniu (ES) č. 

865/2006. 
 

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu 

vydania povolenia/potvrdenia uvedený. 
 

12. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), 

v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený. 

 

13. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov: 

 
W exempláre nadobudnuté z voľnej prírody 

 

R exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré 
boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, 

keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého 

veku 
  

D živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely 

v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES 
v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) 

a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely 

v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti  
a deriváty  

 

A rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely 
a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade 

s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti 

a deriváty  

 

C živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) 
č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty  

F živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII 

nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty    

 

I  zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre (1) 

 
O exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať 

ustanovenia dohovoru (1) 

 
U neznámy pôvod  (musí byť odôvodnený) 

 
X  Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod 

právomoc žiadneho štátu 

 
14. Na označenie účelu, na ktorý sa majú exempláre (opätovne) 

vyviezť/doviezť, použitie jeden z týchto kódov: 

 
B chov v zajatí alebo umelé pestovanie  

 

E vzdelávanie 
 

G botanické záhrady 

 

H poľovnícke trofeje 

 

L vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely) 
 

M medicínsky účel (vrátane biologicko – medicínskeho výskumu) 

 
N opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody 

 

P osobný účel 
 

Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, 

orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na 
komerčné účely) 

 

S  vedecký účel 
 

T komerčný účel 

 
Z zoologické záhrady 

 

15. až 17. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté 

z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo 

vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať 

podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce 
z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 

sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu. 

 
18. až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajinou posledného 

opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli 

exempláre dovezené pred opätovným vývozom z Únie. V prípade 
povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej 

majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať 

podrobné údaje o príslušnom potvrdení  na opätovný vývoz. 
 

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre 

názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 
865/2006. 

 

23. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite 
neuvedenie vyššie požadovaných informácií. 

___________ 

 
(1) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu. 

 


