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Pokyny na vyplnenie žiadosti
1.

Uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a evidenèné èíslo vývozcu, nie jeho splnomocneného
zástupcu. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona• v ich mene. Fyzické osoby uvedú svoje rodné èíslo, podnikatelia a právnické osoby
IÈO.

2.

Uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a evidenèné èíslo dovozcu, nie jeho splnomocneného
zástupcu. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona• v ich mene. Fyzické osoby uvedú svoje rodné èíslo, podnikatelia a právnické osoby
IÈO.

4.

Opis musí by• podrobný a musí obsahova• 3-písmenový kód v súlade s prílohou è. 3 k vyhláške MŽP SR è. 346/2002 Z. z., spôsob a èíslo oznaèenia; pri injekèných
transpondéroch aj znaèka.

5. /6.

Použijú sa jednotky množstva alebo hmotnosti v súlade s prílohou è. 3 k vyhláške MŽP SR è. 346/2002 Z. z.

7.

Uvedie sa èíslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živoèíchov a rastlín, v ktorej je druh uvedený v èase podania
žiadosti – I, II alebo III.

8.

Uvedie sa skupina, do ktorej druh patrí, pod¾a prílohy è. 1 k vyhláške MŽP SR è. 346/2002 Z. z. – A, B alebo C.

9.

Použije sa jeden z týchto kódov pôvodu:
W exempláre získané z vo¾nej prírody
R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia (exempláre živoèíchov získané z vo¾nej prírody, chované v kontrolovanom prostredí)
D exempláre druhov živoèíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerèné úèely v zariadeniach registrovaných na Sekretariáte dohovoru
a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na komerèné úèely v zariadeniach registrovaných na Sekretariáte dohovoru
A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerèné úèely a patriacich do skupiny B a C umelo vypestované
C exempláre druhov živoèíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na nekomerèné úèely a do skupiny B a C narodené a odchované v zajatí
F exempláre druhov živoèíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí pod¾a § 3 písm. d) zákona è. 237/2002 Z. z.
I zhabané, prepadnuté a nájdené exempláre 1)
O exempláre získané skôr, ako sa na ne zaèali vz•ahova• ustanovenia dohovoru 1)
N pôvod urèený okresným úradom v súlade s § 26 ods. 6 písm. d) zákona è. 237/2002 Z. z.

10.

Použije sa jeden z týchto kódov na úèel, na ktorý majú by• exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené:
B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre
E vzdelávanie
G botanické záhrady
H po¾ovnícke trofeje
L dôkazový materiál (napr. na súde)
M biologicko-medicínsky výskum
N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody
P osobný úèel
Q cirkusy a putovné výstavy
S vedecký úèel
T komerèný úèel
Z zoologické záhrady

11.

Vyplní sa iba v prípade exemplárov druhov patriacich do skupiny A.

12. /14. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný. Uvádza sa èíslo povolenia na vývoz
a dátum jeho vydania.
15. /17. Štát posledného opätovného vývozu je v prípade povolenia na opätovný vývoz štát, do ktorého bol exemplár dovezený pred opätovným vývozom do Slovenskej
republiky. V prípade povolenia na dovoz je to štát opätovného vývozu, z ktorého budú dovážané. Kolónky 16 a 17 musia obsahova• údaje o príslušnom povolení
na opätovný vývoz.
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) Možno použi• len spolu s iným kódom pôvodu.

