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Informace pro žadatele o povolení CITES vydávané Ministerstvem 

životního prostředí 

 

Dovozní povolení 

Pro získání dovozního povolení je nejdříve zapotřebí získat vývozní povolení (permit) 

CITES ze země vývozu. Potom je třeba požádat o dovozní povolení (permit) CITES v ČR.  

 

Žádost o dovozní povolení CITES musí obsahovat: 

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady 

(příloha 1 a 2); 

• doklad o původu dováženého exempláře (čitelnou kopii vývozního povolení země 

vývozu);  

• doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - 

viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES. 
 
 

Vývozní povolení (povolení o vývozu a potvrzení o zpětném vývozu) 
 

Žádost o vývozní povolení CITES musí obsahovat: 

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady 

(příloha 1 a 2); 

• doklad o původu vyváženého exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu 

obchodních činností u druhů z přílohy A – v případě trvalého vývozu originál tohoto 

dokladu);  

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu 

originál tohoto dokladu 

• doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - 

viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES. 
 
 

Potvrzení o osobním vlastnictví (pouze pro vícenásobný nekomerční 
přesun živých živočichů přes hranice EU; typicky přesun domácích 

mazlíčků do/ze třetích zemí) 
 

Žádost o potvrzení o osobním vlastnictví musí obsahovat: 

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady 

(příloha 1 a 2); 

• doklad o původu exempláře (např. kopii potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních 

činností u druhů z přílohy A; v případě dovozu kopie potvrzení o osobním vlastnictví 

ze země vývozu); 

• kopii registračního listu u povinně registrovaných exemplářů; 

doklad o zaplacení správního poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti 

CITES. 

 

 

Žádosti o povolení CITES (se všemi podklady) se zasílají na adresu MŽP, 

oddělení mezinárodních úmluv (Vršovická 65, 100 10 Praha). Žádosti se vyřizují 

ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se 

zahajuje dnem přijetí žádosti.)  

 

Žádosti o povolení CITES lze rovněž vyplnit elektronicky prostřednictvím Registru CITES 

Po elektronickém vyplnění je nutné žádost spolu se všemi přílohami odeslat na 

ministerstvo (do datové schránky 9gsaax4 nebo s elektronickým podpisem e-podatelně 

nebo poštou). 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-formulare_CITES-20150715-1.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-Info_poplatky_20200428.002.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-formulare_CITES-20150715-1.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-Info_poplatky_20200428.002.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-formulare_CITES-20150715-1.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-Info_poplatky_20200428.002.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIMZ-Info_poplatky_20200428.002.pdf
http://cites.mzp.cz/requests
mailto:posta@mzp.cz
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Další informace naleznete také na http://www.mzp.cz/cz/informace_pro_verejnost_cites. 

 

Informace týkající se veterinárních předpisů získáte od Státní veterinární správy ČR.  

 

Informace týkající se rostlinolékařských předpisů získáte od Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského.  

 

Informace týkající se celních náležitostí získáte od Celní správy ČR. 

 

Nagojský protokol:  

Upozorňujeme, že na biologický materiál dovážený k vědeckým účelům se mohou 

vztahovat právní předpisy související s Nagojským protokolem o přístupu ke genetickým 

zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. 

Podrobnější informace naleznete zde.  

http://www.mzp.cz/cz/informace_pro_verejnost_cites
https://www.svscr.cz/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
https://www.mzp.cz/cz/nagojsky_protokol

