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Zbierka zákonov è. 24/2003

Drite¾
 uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania drite¾a; pri
právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona v ich mene.
Rod
 vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na tejto strane evidenèného zoznamu
Evidenèné èíslo  drite¾ uvedie svoje evidenèné èíslo pridelené Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody
Strana
 uvedie sa prísluné èíslo strany evidenèného zoznamu chránených rastlín
Dátum
 uvedie sa deò, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia chránenej rastliny z evidenèného zoznamu
Druh
 uvedie sa vedecké meno chránenej rastliny
Èas
 uvedie sa, èi ide napríklad o celé jedince, semená, h¾uzy
Pôvod
 W  jedince získané z vo¾nej prírody
A  jedince rastlín umelo vypestované
I  zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (mono poui len spolu s iným kódom pôvodu)
N  pôvod urèený pod¾a § 42 ods. 6 písm. b) zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Spôsob
 v prípade nadobudnutia jedinca rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, dovoz,
zapoièanie, rozmnoenie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom +
 v prípade vyradenia jedinca rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, úhyn,
zhabanie, zapoièanie, vyklíèenie, výmena) spolu so znamienkom 
Poèet
 uvedie sa poèet kusov, v prípade semien sa môe uvies namiesto kusov ich mnostvo v gramoch
Od koho/komu  uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania drite¾a;
pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona v ich mene
 v prípade rozmnoenia a úhynu sa kolónka nevypåòa
 v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie èíslo rozhodnutia, ktorým bola povolená výnimka.
Poznámka: Vysiate semená sa v príslunej kolónke vyradia z evidencie a vyklíèené jedince sa zapíu ako nové jedince do evidenèného zoznamu.
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POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENÈNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Vedenie evidencie chránených rastlín v evidenènom zozname sa povauje za vedenie evidencie pod¾a § 41 zákona è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny, ak sú v evidenènom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje.
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