Informácia k zaradeniu vybraných druhov živočíchov do prílohy III/C
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor regulácie obchodu
s ohrozenými druhmi (ďalej len „ministerstvo“) si dovoľuje verejnosť upozorniť, že
s účinnosťou od 19.01.2022 boli do prílohy III/C zaradené nasledovné druhy:
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Emys orbicularis korytnačka močiarna
Alauda arvensis škovránok poľný
Galerida cristata pipíška chochlatá
Lullula arborea škovránik stromový
Emberiza citrinella strnádka obyčajná
Emberiza hortulana strnádka záhradná
Carduelis cannabina stehlík konôpka
Carduelis carduelis stehlík obyčajný
Carduelis flammea stehlík čečetka
Carduelis hornemanni stehlík polárny
Carduelis spinus stehlík čížik
Carpodacus erythrinus červenák karmínový
Loxia curvirostra krivonos smrekový
Pyrrhula pyrrhula hýľ obyčajný
Serinus serinus kanárik poľný
Erithacus rubecula červienka obyčajná
Ficedula parva muchárik malý
Hippolais icterina sedmohlások obyčajný
Luscinia svecica slávik modrák
Luscinia luscinia slávik veľký
Luscinia megarhynchos slávik obyčajný
Monticola saxatilis skaliar pestrý
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá
Sylvia borin penica slávikovitá
Sylvia curruca penica popolavá
Sylvia nisoria penica jarabá
Turdus merula drozd čierny
Turdus philomelos drozd plavý
Oriolus oriolus vlha obyčajná
Parus ater sýkorka uhliarka
Troglodytes troglodytes oriešok obyčajný
Vzhľadom na to, že ide o chránené druhy, ktoré sa vyskytujú aj na Slovensku, je potrebné, aby
ministerstvo upresnilo, aké zmeny z takéhoto zaradenia pre držiteľov plynú.
Zaradenie týchto druhov do prílohy III/C bolo uskutočnené na návrh Ukrajiny a týka sa len
exemplárov pochádzajúcich z populácie Ukrajiny. Exempláre pochádzajúce z akejkoľvek
inej populácie (vrátane slovenskej) sa nepovažujú za exempláre druhov zaradených do
prílohy III/C. Naďalej sa na ne hľadí a nakladá sa s nimi ako so živočíchmi druhov
nezaradených do príloh CITES a teda chránenými živočíchmi podľa zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

POVINNOSTI V RÁMCI DRŽBY
V prípade držby exemplárov vyššie uvedených druhov, pochádzajúcich z populácie
Ukrajiny, má držiteľ povinnosti podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon CITES). Ide o povinnosť viesť evidenciu na
druhovej karte exemplára živočícha a preukazovať spôsob nadobudnutia exemplára
písomným vyhlásením.
V prípade držby chránených živočíchov vyššie uvedených druhov, ktoré nepochádzajú
z populácie Ukrajiny (teda vrátane slovenskej) má držiteľ povinnosti podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (viesť druhovú kartu
chráneného živočícha, preukazovať pôvod preukazom o pôvode chráneného živočícha,
nezameniteľne označiť a pod.).
DOVOZ, VÝVOZ, OPÄTOVNÝ VÝVOZ
Na dovoz exemplárov týchto druhov, pochádzajúcich z tretej krajiny mimo EÚ s výnimkou
Ukrajiny, sa podľa právnych predpisov na úseku CITES nevyžadujú žiadne doklady.
Oznámenie o dovoze sa vyžaduje iba v prípade, ak ide o dovoz exemplárov
pochádzajúcich z populácie Ukrajiny. Oznámenie o dovoze je potrebné priložiť k povoleniu
na vývoz alebo potvrdeniu na opätovný vývoz.
V prípade opätovného vývozu, vzhľadom na to, že pod kontrolou CITES je iba populácia
Ukrajiny, je potrebné vydať potvrdenie na opätovný vývoz len vtedy, ak sa týka
exemplárov, ktoré boli predtým dovezené do EÚ a pochádzajú z populácie Ukrajiny.
Obdobne sa povolenie na vývoz vyžaduje len v prípade vývozu exemplárov druhov
pochádzajúcich z ukrajinských populácií vyššie uvedených druhov. Povolenie na vývoz sa
nevyžaduje, ak ide o vývoz exemplárov pochádzajúcich z inej ako ukrajinskej populácie.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi elektronicky na emailovú adresu
citesma@enviro.gov.sk.

