Informace o dopadu vystoupení Velké Británie z EU (tzv. brexitu) na
obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje dovozce, vývozce a chovatele exemplářů CITES,
že od 1. ledna 2021 došlo ke změně podmínek pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy
chráněnými úmluvou CITES mezi Velkou Británií a EU v souvislosti s vystoupením Velké
Británie z EU.
Po ukončení tzv. přechodného období, které trvalo do konce roku 2020, se od 1. ledna 2021 hledí
na Velkou Británii z hlediska mezinárodního obchodu s ohroženými druhy jako na třetí zemi, a
tudíž pro dovoz a vývoz exemplářů CITES mezi Velkou Británií a EU je třeba mít povolení
CITES (tzv. permit).
Dovozní a vývozní povolení CITES jsou v ČR vydávána Ministerstvem životního prostředí
(oddělením mezinárodních úmluv) v souladu s čl. 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a zákonem
č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, v platném znění. Podrobnější informace
k podávání žádostí o povolení CITES lze získat na stránkách MŽP k CITES nebo dotazem na
e-mailové adrese cites@mzp.cz. Informace ohledně náležitostí k vydávání povolení CITES ze
strany Velké Británie lze najít na stránkách vlády Velké Británie k CITES.
Ministerstvo životního prostředí zároveň upozorňuje, že Velkou Británií dříve vydaná potvrzení o
výjimce ze zákazu obchodních činností od 1. ledna 2021 vydávaná podle čl. 8 odst. 3 nařízení
Rady (ES) č. 338/97 pro vnitrounijní obchod s exempláři druhů z přílohy A k uvedenému nařízení,
pozbývají platnosti. Pro další komerční nakládání s předmětnými exempláři v rámci EU je třeba
získat nové potvrzení, uvedený typ dokladů v ČR na základě žádosti vydávají místně příslušné
krajské úřady, v případě Prahy Magistrát hl. města Prahy. Potvrzení dříve vydaná Velkou Británií
lze i po skončení jejich platnosti využít jako doklad o legálním původu exempláře.
Další informace o dopadech brexitu na CITES publikovala na svých stránkách Evropská komise,
obecnější informace o dopadech brexitu na životní prostředí v ČR lze nalézt na stránkách
Ministerstva životního prostředí.

