ŽÁDOST / APPLICATION

3

EVROPSKÁ UNIE / EUROPEAN UNION
1. Držitel / Holder

POTVRZENÍ / CERTIFICATE

Č. / No.

Není určeno k používání mimo Evropskou unii
Not for use outside the European Union

Potvrzení o zákonném získání
Certificate of legal acquisition
Potvrzení pro obchodní činnosti
Certificate for commercial activities
Potvrzení pro přemístění živých exemplářů
Certificate for movement of live specimen
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin / Council Regulation (EC) No. 338/97 and Commission Regulation (EC) No. 865/2006
on the protection of species of wild fauna and flora
2. Povolené místo určení pro živé exempláře druhů zařazených do přílohy A
Authorized location for specimens of Annex A species

3. Vydávající výkonný orgán / Issuing Management Authority

4. Popis exemplářů (včetně označení, pohlaví/data narození živých živočichů)
Description of specimens (incl. marks, sex/date of birth for live animals)

5. Čistá hmotnost (kg) / Net mass (kg)
7. Příloha CITES / CITES Appendix
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6. Množství / Quantity
8. Příloha EU / EU Annex

9. Původ / Source

10. Země původu / Country of origin
11. Povolení č. / Permit No.
16. Vědecký název druhu / Scientific name of species
17. Obecný název druhu / Common name of species

12. Datum vydání / Date of issue
13. Členský stát dovozu / Member State of import

14. Doklad č. / Document No.

15. Datum vydání / Date of issue

18. Tímto se potvrzuje, že výše uvedené exempláře / It is hereby certified that the specimens described above:
a)

byly odebrány z volné přírody v souladu s platnými předpisy vydávajícího členského státu.
were taken from the wild in accordance with the legislation in force in the issuing Member State.

b)

jsou opuštěné nebo uniklé exempláře, které byly zachráněny v souladu s právními předpisy platnými ve vydávajícím členském státě.
are abandoned or escaped specimens that were recovered in accordance with the legislation in force in the issuing Member State.

c)

jsou narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované.
are captive born-and-bred or artificialy propagated specimens.

d)

byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 338/97.
were acquired in or introduced into the Union in compliance with the provisions of Council Regulation (EC) No. 338/97.

e)

byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie před 1. červnem 1997 v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3626/82.
were acquired in or introduced into the Union before 1 June 1997 in accordance with Council Regulation (EEC) No. 3626/82.

f)

byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie před 1. lednem 1984 v souladu s ustanoveními CITES.
were acquired in or introduced into the Union before 1 January 1984 in compliance with the provisions of CITES.

g)

byly získány ve vydávajícím členském státě nebo do něj byly dovezeny dříve, než se ustanovení nařízení (ES) č. 338/97 nebo (EHS) č. 3626/82 nebo CITES stala na tomto území použitelnými.
were acquired in or introduced into the issuing Member State before the provisions of the Regulation (EC) No 338/97 or (EEC) No 3626/82 or of CITES became applicable in this territory.

19. Tento doklad je vydáván za účelem / This document is issued for the purpose of:
potvrzení, že exemplář určený ke (zpětnému) vývozu byl získán v souladu s platnými právními předpisy o ochraně tohoto druhu.
a)
confirming that a specimen to be (re-)exported has been acquired in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question.
b)

vynětí exemplářů druhů zařazených do přílohy A a určených k prodeji ze zákazů týkajících se komerčních činností uvedených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.
exempting Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activities listed in Article 8.1 of Regulation (EC) No. 338/97.

c)

vynětí exemplářů druhů zařazených do přílohy A pro veřejné vystavování bez prodeje ze zákazů týkajících se komerčních činností uvedených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.
exempting for display to the public without sale Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activities listed in Article 8.1 of Regulation (EC) No. 338/97.

d)

použití exemplářů k vědeckému pokroku / chovu nebo rozmnožování / výzkumu nebo vzdělávání nebo pro jiné neškodlivé účely.
using the specimens for the advancement of science / breeding or propagation / research or education or other non-detrimental purposes.

e)

schválení přemístění živého exempláře druhu zařazeného do přílohy A v rámci Unie z místa uvedeného v dovozním povolení nebo v jakémkoli potvrzení.
authorising the movement within the Union of a live Annex A specimen from the location indicated in the import permit or in any certificate.

20. Poznámky / Remarks

Přikládám nezbytné písemné důkazy a prohlašuji, že všechny zde
uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a přesvědčení
správné. Prohlašuji, že žádost o udělení povolení / potvrzení výše
uvedených exemplářů nebyla již dříve zamítnuta.
I attach the necessary documentary evidence and declare that all the
particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct.
I declare that an application for a permit / certificate for the above
specimens was not previously rejected. Vyčistit formulář

Odeslat data do archivu
Jméno žadatele / Name of applicant:

Podpis / Signature:

Tisknout dokument

Místo a datum / Place and date

Pokyny a vysvětlivky
1.

Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli
zástupce.

2.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než
exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů
uměle vypěstovaných.

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat
třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES)
č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení
Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

5/6. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.
7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III),
ve které je druh uveden k datu žádosti.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení
Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je
druh uveden k datu žádosti.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:
W exempláře odebrané z volné přírody
R živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné
přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti
D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro
komerční účely v zařízeních uvedených v registru

A

C

F

I
O
U

sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf.
12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu
s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně
jejich částí a odvozenin
rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES)
č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin
živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin
živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou
splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES)
č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin
zabavené nebo odebrané exempláře (1)
exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)
neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10. až 12. Země původu je země, kde byly exempláře
odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány
v zajetí nebo uměle vypěstovány.
13. až 15. V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení
pro příslušné exempláře.
16. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII
nařízení (ES) č. 865/2006.
18. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli
opominutí výše požadovaných informací.

