
 
Žiadosť je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. 
 
* pri listinnom podaní sa prikladá doklad v hodnote 10 € za každý exemplár; pri podaní cez e-podateľňu so zaručeným elektronickým podpisom je poplatok znížený     
  o polovicu, prikladá sa doklad v hodnote 5 € za každý exemplár;  pre exemplár s uvedením jednotiek podľa prílohy VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 –        
  10 € resp. 5 € (v prípade podania cez e-podateľňu) za exemplár. 
 
** poradie odchovov sa počíta od 1.1.2019, za prvý vlastný odchov žiadateľa sa považuje prvý odchov od 1.1.2019. 

 
Tlačivo 

V žiadosti žiadateľ 
uvedie aj: 

K žiadosti žiadateľ priloží: 

 
Žiadosť 
o udelenie 
výnimky zo 
zákazu 
komerčných 
činností 
 
čl. 8 nariadenia 
Rady (ES) č. 
338/97 

 
https://www.minzp.sk/files/sekcia-
ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-
s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-
cites/formular-ziadosti-
kc_prem_2022_final.pdf 
 
- pokyny na vyplnenie žiadosti sa 
nachádzajú na druhej strane tlačiva 
 
- výnimka zo zákazu komerčných 
činností sa udeľuje vydaním potvrdenia 
a vyžaduje sa v prípade komerčnej 
činnosti s exemplárom druhu z prílohy 
A (čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 
338/97) 

 

 druh komerčnej 
činnosti (napr. 
predaj, vystavovanie 
na verejnosti na 
komerčné účely a 
pod.) 
 

 informáciu 
o predchádzajúcom 
zamietnutí žiadosti, 
ak sa týka 
predmetného 
exemplára 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo odporúča 
do žiadosti uviesť aj 
kontaktné údaje ako 
telefónne číslo a e-
mailovú adresu. 
 

 

 doklad o zaplatení správneho poplatku*;  

 listinné dôkazy, ktorými sú: 

- originál preukazu o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 15/2005 Z. 
z. a potvrdenia podľa čl. 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (výnimka zo 
zákazu komerčných činností alebo súhlas na premiestnenie), ak boli vydané, 

alebo  

- kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a zákona 
č. 15/2005 Z. z. alebo 

- kópia povolenia na dovoz podľa čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 alebo 

- kópia preukazov o pôvode alebo iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona 
č. 15/2005 Z. z. (povolenie na dovoz, výnimka zo zákazu komerčných činností, 
súhlas na premiestnenie) preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára 
živočícha, ak ide o prvý vlastný odchov** žiadateľa; alebo len čísla týchto 
dokladov, ak ide o druhý alebo ďalší vlastný odchov žiadateľa od rovnakého 
rodičovského páru, alebo  

- kópia preukazov o pôvode alebo iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona 
č. 15/2005 Z. z. (povolenie na dovoz, výnimka zo zákazu komerčných činností, 
súhlas na premiestnenie) preukazujúcich pôvod exemplárov zaradených do 
chovnej skupiny, ak ide o prvý vlastný odchov** exemplára v chovnej skupine 
podľa § 13 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z.; alebo len číslo chovnej 
skupiny, ak ide o druhý alebo ďalší vlastný odchov exemplára z rovnakej 

chovnej skupiny podľa § 13 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z.; 

 kópia druhovej karty exemplára živočícha, ktorá obsahuje údaje aktuálne 

v čase podania žiadosti; 

 dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený 

podľa § 13 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z.  
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