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Medzinárodné dohovory

Čo všetko je dobré vedieť vopr ed?
Krajinou, odkiaľ pochádza väčšina exemplárov druhov

chránených Dohovorom o medzinárodnom obchode
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a ras tlín
(CITES) prinesených na Slovensko, je Česká republika,
preto pochopiteľne najviac problémov vzniká pri preve-
rovaní pôvodu a legálneho nadobudnutia exemplárov prá-
ve z ČR. Cieľom tohto článku je priblížiť chovateľom zá-
kladné povinnosti pri nadobudnutí exemplárov druhov
podliehajúcich dohovoru CITES podľa českých právnych
predpisov.

Povinnosti označovania a vydávania dokladov pri pre-
daji/kúpe exemplárov druhov živočíchov a rastlín, ktoré
podliehajú CITES v štátoch Európskej únie, priamo upra-
vujú nariadenia Európskej únie - nariadenie Rady (ES) č.
338/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1 808/2001. Živo-
číchy a rastliny chránené dohovorom CITES sú na území
Európskej únie rozdelené do 4 príloh (A – D), pričom
druhy z prílohy A patria medzi najprísnejšie chránené
a akákoľvek komerčná činnosť s nimi je zakázaná, a to
bez ohľadu na ich pôvod. Povinnosti pri nakladaní s exem-
plármi jednotlivých druhov z prílohy A  upravujú priamo
nariadenia. Pri predaji/kúpe musí byť na takéto exemplá-
re vystavené potvrdenie o udelení výnimky zo zákazu
komerčných činností platné v celej EÚ (jednotné tlačivo
žltej farby, tzv. certifikát) a zár oveň musia byť nezameni-
teľne označené v súlade s nariadeniami – teda jedineč-
ným, nezameniteľným, nedeliteľným uzavretým krúžkom
alebo jedinečne číslovaným mikročipom. Povinnosti pri
nakladaní s exemplármi druhov z ostatných príloh môžu
byť ustanovené v národne j legislatíve, ktorá sa však
v závislosti od konkrétnej krajiny môže značne líšiť.

V Českej republike upr avuje povinnosti nezameniteľ-
ného označovania a vedenia evidencie zákon č. 100/
2004 Zb. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a divo r astúcich rastlín regulovaním obchodu s nimi a
ďalších opatreniach k ochr ane týchto druhov a o zmene

niektorých zákonov a vy-
hláška č. 227/2004, kto-
rou sa vykonávajú niekto-
ré ustanovenia zákona č.
100/2004 Zb. Oba predpi-
sy sú účinné od 1. 5. 2004.
Zákon pr ostr edníctvom
vyhlášky us tanovu je
zoznam druhov z prílohy B,
na ktoré sa vzťahu je povin-
nosť registr ácie v ČR,
a teda aj nezameniteľného
označenia. Exempláre dru-
hov, ktoré v t omto zozna-
me nie sú, v Českej repub-
like nepodliehajú regis trá-
cii ani povinnosti označe-
nia.

Zoznam druhov z prílohy B
nariadenia Rady, ktor é podlie-
hajú povinnosti r egistr ácie, a teda aj nezamenit eľného označovania
podľa zákona č. 100/2004 Zb.:

• živé exemplár e týchto druhov cicavcov: Elephanti-
dae spp., Felidae spp., Primates spp.;

• živé exemplár e týchto druhov vtákov: Ama-
zona spp. (všetky druhy r odu Amazona okrem dru-
hu Amazona aestiva), Ara spp., Callocephalon fim-
briatum, Calyptorhynchus spp., Deroptyus acci-
pitrinus, Triclaria malachitacea, Psittacus eritha-
cus;

• živé exempláre týchto druhov plazov: Cordy -
lus spp., Crocodylia spp., Dracaena spp., Phryno-
soma coronatum, Pseudocordylus spp., Testudi-
nidae spp., Tupinambis spp., Uromastyx spp., Va-
ranus spp.

Podľa českých právnych predpisov sa za neza-
meniteľné označenie považuje označenie v súlade

s právom Európskych spoločenstie v
o ochrane ohrozených druhov, teda ozna-
čenie jedinečným, nezameniteľným, nedeli-
teľným uzavretým krúžkom alebo jedineč-
ne číslovaným mikročipom. U exemplárov,
ktoré nie je možné označiť krúžkom alebo
mikročipom a identifikujú sa podľa individu-
álnych rozlišovacích znakov, nezameniteľ-
ným označením je fotografia, ktorá je ofici-
álnou súčasťou registr ačného listu. Bez kó-
pie takejto f otografie nie je kópia registr ač-
ného listu na preverenie nadobudnutia, prí-
padne pôvodu, dostačujúca. Označenie fo-
tografiou sa najčas tejšie používa pri korytnačkách
a iných druhoch plazov. Fotografia musí byť vyho-
tovená v t akej kvalit e, aby sa s ňou konkrétny
exemplár dal jednoznačne stotožniť. V prípade, ak
stotožnenie nie je možné, nie je možné stotožne-
nie exempláru ani s r egistr ačným listom, a teda ani
s potvrdením o jeho nadobudnutí v ČR.

Pri nadobudnutí exemplára druhu, ktorý podlie-
ha v ČR registrácii, je dokladom o nadobudnutí
exemplára f otokópia registračného listu. Tento
doklad podľa stanoviska MŽP ČR nepreukazuje
pôvod ani legálne nadobudnutie exemplára a je
platný len na území ČR. Držiteľ v ČR je povinný po

predaji exemplár a do iného členského štátu Európskej
únie originál registr ačného listu odovzdať na príslušný
úrad v ČR, preto noví držitelia (v SR) pr edkladajú na ob-

vodný úrad životného pros tredia len jeho fotokópiu. Ko-
lónku č. 21 v registr ačnom liste (v staršom t ype tlačiva
je to kolónka č. 18) vyplňuje pôvodný vlastník a uvádza
do nej meno nového dr žiteľa exemplára. Aj v prípade, že
novým držiteľom exemplára je cudzinec (napr. občan Slo-
venskej republiky), má byť táto kolónka vyplnená. Po-
kiaľ meno a adresa žiadateľa nie sú uvedené na druhej
str ane registr ačného listu, je potrebné, aby žiadat eľ pred-
ložil aj iný doklad o nadobudnutí exemplára, napr. po-
kladničný blok, faktúru, kúpnopredajnú alebo darovaciu
zmluvu. Obvodný úr ad životného prostr edia bude od dr-
žiteľa vyžadovať predloženie originálu tohto dokladu a
v prípade kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy medzi

Ako nadobudnúť exempláre druhov
podliehajúce CITES z ČR

Poicephalus gulielmi

Ara chloroptera

Ara glaucogularis
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Environmentalizmus

Slovensko. Krajina môjho zrodu a b ytia, môj – váš - náš
krásny a dobrý envir onment, ktorý si asi všetci dokáže-
me predstaviť v kr ajšej podobe a vyššej kvalite, aj keď
nehraničí s morom. I keď som v súhrne prežil niekoľko
rokov v zahraničí, nechcem žiť, zostarnúť a skonať inde,
mimo meniacich sa zákutí svojho detstva (patriotizmus
v kozmopolitizme, ekumenizme a environmentalizme).
Fliačik zeme v srdci Európy (údajne s jej geografickým
stredom pri Kremnických Baniach, domove mojich ne-
mecko-maďarsko-slovenských pr arodičov), na ktorom
nájdete akoby kúsky zeme ostatnej Európy: pies-
ky a boriny Pomoranska, kras Dinaríd, ľadovcové
štíty a kar y Álp, siky Panónie, stepi Podnepria, lá-
vové pokrovy francúzskeho Centrálneho masívu...
Úžasná mozaika biotopov. Drobnozem so zvyška-
mi kultúr od neolitu, ovplyvnených Keltmi, Marko-
manmi, Kvádmi, Dákmi, Rimanmi, Grékmi, Húnmi,
Byzantíncami, Germánmi, Maďarmi, Valachmi, Tur-
kami, Židmi, Čechmi, Poliakmi, Chorvátmi, Ukra-
jincami, Rusmi, Francúzmi, Talianmi, Španielmi (do-
dnes nás živia Kolumbove zemiaky a kukurica)
a dnes aj Američanmi. S ukážkami r ománskej, go-
tickej, renesančnej, bar okovej, klasicis tickej, seces-
nej i os tatnej európskej architektúry, pretvárajúcej
krajinu na obraz človeka určitej doby a mysle. Aj
keď sa s pribúdajúcimi r okmi preja ví skepsa, ver-
me, že si t oto bohatstvo – dedičstvo prír ody
a našich predkov – dokážeme uchrániť. Sila de-
vastátorov a nectiteľov hodnôt, ako aj poškodzo-
vateľov nášho environmentu, však v 20. stor očí
presiahla únosnú mieru a dnes sa začína spájať
s bohorovnosťou rôznych podlých modloslužobní-
kov, chamtivých pres tavovateľov zelených lúk
a strání, ignor antov práva, duševných drobnocho-
vateľov, pažr avých drevokazcov, kr vilačných zve-
robijcov a profitujúcich parazitov. Dúfajme, že ne-
chcú zo Slovenska urobiť jedno veľké golfové ih-
risko a, nedajbože, tankodróm. Pamätám sa, keď
nám raz jeden južanský okresný tajomník str any
pri prerokúvaní návrhu regulácie potoka povedal,
že „nemá rád r yby, ani raky, ale ľúbi pšenicu.”

fyzickými osobami ich originál potvrdený
notárom alebo miestnym úradom v Českej
republike. Tot o opatrenie je dôležité
z dôvodu, že od vstupu SR do Európskej
únie sa vyskytlo už niekoľko prípadov, keď
sa preukázalo, že pôvodný držiteľ v inom
členskom štáte neexistuje. Potvrdením no-
tár a, resp. miestneho úr adu sa preukáže,
že táto osoba existuje.

Po prinesení exemplárov podliehajúcich
pod CITES z Českej r epubliky na Sloven-
sko a požiadaní o vydanie preukazu
o pôvode na príslušnom obvodnom úrade
životného prostr edia sa doklady
k jednotlivým exemplárom posielajú Českej
inšpekcii životného pros tredia (ČIŽP) na
potvrdenie legálneho nadobudnutia
a pôvodu exemplárov. Pokiaľ však exem-
pláre druhov, ktoré podliehajú povinnosti
registrácie, a teda aj nezameniteľného ozna-
čenia, v ČR neboli pred prinesením na Slovensko neza-
meniteľne označené (ak bude exemplár nezameniteľne
označený až na Slovensku, nič to na veci nezmení), nie
je možné ich stotožniť s akýmkoľvek dokladom z Českej

Parnassius apollo
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republiky (registr ačný list, f aktúra, kúpnopredajná zmlu-
va...), a teda im nie je možné určiť pôvod ani preukázať
ich nadobudnutie v inom členskom štáte EÚ, t. j. nebude
možné im vydať pr eukaz o pôvode ani potvrdenie

o r egistrácii. ČIŽP neakceptuje otvorené
krúžky ako nezameniteľné označenie exem-
plár ov, t. j. exemplár označený otvoreným
krúžkom bude považovaný za exemplár ne-
označený podľa legislatívy ČR.

V prípade exemplárov dr uhov, kt oré
v Českej republike regis trácii nepodlieha-
jú, je dokladom o nadobudnutí f aktúra, po-
kladničný blok (v prípade podnikateľov),
kúpna alebo darovacia zmluva over ená
mies tnym úradom alebo notárom v ČR (v
prípade súkromných osôb). Takéto exem-
plár e nemusia byť podľa českých právnych
predpisov nezamenit eľne označené
a držiteľ ich nezamenit eľne označí až v SR
po nadobudnutí.

(Pozn. red.: Prehľad platných pr ávnych
predpisov upravujúcich dohovor CITES na
území EÚ nájde te v prílohe na s. 13-14)

Mgr. Katarína Slabeyová
odbor ochrany prírody a kr ajiny

Ministerstvo živ otného prostredia SR
Foto: Michaela Slabeyová a Vedecký or gán CITES SR

Výstižná súvislosť. Odpovedal som mu, že aj ja, no to
neznamená siahnuť na život tých rýb a rakov, prič om
podmienky v okolí nemenovaného potoka zase neobľu-
bu je pšenica (doteraz tam nenarástla). Dnes môžeme t oto
odkázať „milovníkom golfových a bejzbalových palíc”, ak
si v záľube naozajstne j hry nepostavia ihriská na býva-
lých skládkach odpadov alebo iných zdevas tovaných plo-
chách, ktoré takto pomôžu zrekultiv ovať. A možno by bolo
pre Slovensko lepšie, keby sa zamilovali do kvetov a včiel.
Do krásy a usilovnej užitočnos ti.

Štruktúra. Usporiadanie prvkov v systéme, pod ktorým si
málokto predstaví ekosystém, kostru živočícha alebo ne-
rast. Každý hneď vidí „pavúka” nejakej organizácie a hľadá
v nej svoje miesto. Najlepšie vedľa vodiacej ovce v stáde,
najskúsene jšej husi v kŕdle alebo vodcu vlčej svorky, kt o-
rým vôbec nemusí byť Kiplingov ušľachtilý Akela. Avšak
ani najskúsenejšia hus neobs tojí vo vlčom cechu, nech
má akékoľvek manažér ske schopnosti. Ani najstaršie ovce/
barani sa nenaučia lietať, takže do cechu gagotajúcich
husí a gunárov nezapadnú. Každá štr uktúra by sa preto

mala skladať len z prvkov, ktoré do ne j patria, a pre
ktoré bola vytvorená. Mala by mať svoju logiku
podriadenú účelu jej zriadenia/vzniku, deľbe pôsob-
nosti a aktivít, produkcii a rozvojaschopnosti. Na-
vrhol som viacero takýchto štruktúr (vr átane prvej
samostatnej organizácie štátnej ochrany prírody
v Česko-Slovensku a prvej environmentálnej agen-
túry na Slovensku), ktoré mohli byť alebo môžu byť
užitočné, ak nezabudnú prečo (nie pre koho) vznik-
li a na tú samotnú „užitočnosť”. Ešte za minulého
režimu, keď sa len „budovalo”, som patril aj k prvým
likvidátorom generálneho riaditeľstva (str edného
článku riadenia – kvázi ústr edného orgánu/centrál-
neho úr adu) na Slovensku. I keď patrilo do envi-
ronmentálne j sféry pr estalo byť užitočné, zbyrokra-
tizovalo sa a začalo sa správať presne podľa záko-
nov Nor thcota Parkinsona (Parkinsonových záko-
nov). Zaoberalo sa hlavne sebarastom a vlas tnou
(pofidérnou) dôležitosťou až bohorovnosťou. Pritom
si nedokázalo umyť ani vlasné nohy. Zaniklo, nič
sa nestalo a upadlo do zabudnutia. Neostalo po ňom
nič okrem zafajčených mies tností v centre Bratisla-
vy a háld nikomu nechýbajúcich papier ov. Likvidá-
torstvo však neznášam, lebo v akejkoľvek podobe
je deštrukciou, no ak štruktúr a nešíri svetlo pozna-
nia a pokroku, ale podporuje až podnecuje tmár-
stvo a demagógiu, tak netreba s jej likvidáciou vá-
hať a vyniesť ju na smetisko dejín. Aj štr uktúry sa
delia na dobr é a zlé, nech ich stvoril ktokoľvek. Roz-
poznáte ich, z tých dobrých plynie osoh. Tvoria hod-
notný ekosystém.




