CITES -EVIDENCE ŽIVOČICHŮ
Z důvodu zamezení odebírání volně žijících jedinců živočišných a rostlinných druhů
vyskytujících se ve volné přírodě z jejich přirozeného prostředí má ten kdo drží, chová,
pěstuje, dopravuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo
zpracovává zvláště chráněnou rostlinu, zvláště chráněného živočicha nebo rostlinu a
živočichy chráněného podle mezinárodních úmluv nebo podle zvláštního právního předpisu o
dovozu a vývozu ohrožených druhů (zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
v platném znění), povinnost na výzvu orgánu ochrany přírody (místně příslušného krajského
úřadu) prokázat jejich zákonný původ. Bez tohoto prokázání původu výše uvedených rostlin
nebo živočichů je zakázáno jejich držení, chov, pěstování, doprava, prodej, výměna a nabízení
za těmito účely.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění rozlišuje živočichy volně
žijící v přírodě a živočichy v přímé péči člověka. To jsou takoví jedinci, kteří pocházejí
z odchovu v zajetí, jsou nezaměnitelně označeni nesnímatelným kroužkem, nebo mikročipem,
nebo jiným nezaměnitelným způsobem a jsou evidováni orgánem ochrany přírody, kterým je
místně příslušný krajský úřad.
Nemá-li příslušný orgán ochrany přírody (místně příslušný krajský úřad) podezření na
nelegální původ zvláště chráněného živočicha, je povinen jej do 30 dnů zaevidovat.
O vzetí do evidence se u každého jedince na základě písemné žádosti držitele rozhoduje ve
správním řízení, přičemž ke kladnému vyřízení je potřeba prokázat legální původ jedince
(např. povolený odchov v zajetí, legální odběr z přírody či dovoz). O evidenci živočicha je
vystaveno osvědčení prokazující, že se nejedná o volně žijícího živočicha, na nějž se
nevztahují některá zákonná ustanovení.

CITES
CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a
rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v
přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním
z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna
systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné
výkonné orgány členských zemí.
Žádost o registraci exempláře a vydání registračního listu podle § 23 zákona 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) v platném znění je třeba zaslat na místně příslušný krajský
úřad. V případě okresu Rakovník se jedná o Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, CITES, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Více informací k předmětné problematice (rozdělení druhů dle stupně ochrany apod.)
naleznete např. na internetových stránkách Středočeského kraje – přímý odkaz:
http://www.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=1317&item=&category=
nebo
přímo

v zákoně 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) v platném znění.

