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Formuláře žádostí o doklady CITES
1) žádost o povolení vývozu a dovozu
2) evidenční karta
3) žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A a některá další
potvrzení
4) příloha k žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A
5) žádost o licenci ke zpracování, balení a přebalování kaviáru ryb z řádu jeseteři

Příloha 1 – formulář žádosti o povolení vývozu a dovozu
EVROPSKÁ UNIE / EUROPEAN UNION
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1. Vývozce / zpětný vývozce / Exporter / Re-exporter

POVOLENÍ / POTVRZENÍ
PERMIT / CERTIFICATE
DOVOZ / IMPORT
VÝVOZ / EXPORT
ZPĚTNÝ VÝVOZ / RE-EXPORT

ŽÁDOST / APPLICATION

OSTATNÍ / OTHER
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a
3. Dovozce / Importer

planě rostoucích rostlin
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
4. Země (zpětného) vývozu / Country of (re-)export

5. Země dovozu / Country of import

6. Povolené místo určení pro živé exempláře druhů zařazených
do přílohy A
Location at which live specimens of Annex A species will be kept
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8. Popis exemplářů (včetně značek, pohlaví/data narození živých
zvířat)
Description of specimens (incl. marks, sex/date of birth for live
animals)

7. Vydávající výkonný orgán / Issuing Management Authority
Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (630)
Oddělení mezinárodních úmluv
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10
ČESKÁ REPUBLIKA – CZECH REPUBLIC
9. Čistá hmotnost (kg) / Net mass (kg)

10. Množství / Quantity

11. Příloha CITES / CITES
Appendix

13. Původ / Source

12. Příloha EU / EU
Annex

14. Účel / Purpose

15. Země původu / Country of origin
16. Povolení č. / Permit No.

17. Datum vydání / Date of issue

18. Země posledního zpětného vývozu / Country of last re-export
19. Potvrzení č. / Permit No.

20. Datum vydání / Date of issue

21. Vědecký název druhu / Scientific name of species

22. Obecný název druhu / Common name of species

23. Tímto žádám o výše uvedené povolení / potvrzení. / I hereby apply for the permit / certificate indicated above.
Poznámky (např. o účelu dovozu, podrobnosti o ubytování (ustájení) živých exemplářů atd.) / Remarks (e.g. on purpose of introduction, details of accomodation for live specimens, etc.)
Přikládám nezbytné písemné důkazy a prohlašuji, že všechny zde uvedené údaje jsou
podle mého nejlepšího vědomí a přesvědčení správné. / I attach the necessary
documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my
knowledge and belief correct.
Prohlašuji, že žádost o povolení / potvrzení výše uvedených exemplářů nebyla již dříve
zamítnuta. / I declare that an application for a permit / certificate for the above specimens
was not previously rejected.

Podpis / Signature

Živá zvířata budou přepravována v souladu s pokyny CITES pro přepravu a přípravu na

Jméno žadatele / Name of applicant

přepravu živých volně žijících živočichů nebo v případě letecké dopravy s předpisy týkajícími
se živých živočichů vydanými Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA). / Live animals
will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Preparation
for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport, the Live Animals
Regulations published by the International Air Transport Association (IATA)
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Místo a datum / Place and date

Pokyny a vysvětlivky
1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce,
nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví
nebo potvrzení o hudebním nástroji celé jméno a adresa
zákonného majitele. V případě potvrzení o hudebním
nástroji, jestliže žadatel je odlišný od zákonného majitele,
mělo by být na formuláři uvedeno celé jméno a adresa
majitele i žadatele a orgánu vydávajícímu příslušné povolení
by měla být předložena kopie smlouvy o půjčce uzavřené
mezi majitelem a žadatelem.
2. Nevyplňovat.
3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli
zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví nebo
potvrzení o hudebním nástroji se nevyplňuje.
5. V případě potvrzení o osobním vlastnictví nebo potvrzení
o hudebním nástroji se nevyplňuje.
6. Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných
živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů
odchovaných
v zajetí
nebo
exemplářů
uměle
vypěstovaných.
8. 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. V případě
potvrzení o hudebním nástroji by popis nástroje měl umožnit
příslušnému orgánu ověřit, že potvrzení odpovídá
dováženému nebo vyváženému exempláři, a popis by měl
zahrnovat prvky, jako například název výrobce, výrobní číslo
nebo jiné prostředky k identifikaci, jako jsou fotografie.
9/10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti
podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.
11. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je
druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.
12. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES)
č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu
žádosti.
13. 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
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
A
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

C
živočichové odchovaní v zajetí v souladu
s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a
odvozenin
F
živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou
splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES)
č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin
I
zabavené nebo odebrané exempláře (1)
O
exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)
U
neznámý původ (je třeba zdůvodnit)
X
exempláře odebrané z mořského prostředí, jež
nespadá do jurisdikce žádného státu
14. Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy,
zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z
následujících kódů:
B
chov v zajetí nebo umělé pěstování
E
výchova a vzdělání
G
botanické zahrady
H
lovecké trofeje
L
prosazování právních předpisů
M
lékařství (včetně biolékařského výzkumu)
N
znovuvysazení nebo vysazení do přírody
P
osobní účel
Q
putovní výstavy (soubor vzorků, cirkus, zvěřinec,
výstava rostlin, vystoupení orchestru nebo muzejní výstava
využité k veřejnému vysatvování pro komerční účely)
S
vědecký účel
T
obchodní účel
Z
zoologické zahrady
15. až 17. Země původu je země, kde byly exempláře
odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo
uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17
obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o
exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou
vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15
uveden pouze název členského státu původu.
18. až 20. Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země
posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země,
ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z
Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně
vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny.
Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných
potvrzeních o zpětném vývozu.
21. Vědecký název musí být v souladu se standardními
názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES)
č. 865/2006.
23. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí
výše požadovaných informací.

____________________
(1) Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.
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EVIDENČNÍ KARTA

Příloha 2

k žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu
nebo potvrzení potřebného k přemístění exemplářů chráněných živočichů a rostlin
(zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, a nařízení (ES) č. 338/97)
Předkládá žadatel spolu s žádostí o výše uvedené povolení nebo potvrzení. Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem.
1.1. Žadatel - fyzická osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení:
Fyzická osoba – podnikatel – uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení:

Adresa:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.2. Žadatel - právnická osoba
Název právnické osoby:
Jméno, popřípadě jména a příjmení osoby zmocněné k vyřízení žádosti:
Sídlo:

PSČ:

Telefon:

1.3. Datum narození fyzických osob:

Fax (e-mail):
1.4. IČO, bylo-li přiděleno, a číslo živnostenského oprávnění, je-li žadatel jeho
držitelem:

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem):
Jméno, popřípadě jména a příjmení:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

2.1. Týká-li se žádost jedinců zvláště chráněných živočichů nebo rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, přiložte kopii udělené výjimky, případně uveďte, že výjimka nebyla udělena a proč:

2.2. Týká-li se žádost exemplářů, na něž se vztahuje registrační povinnost podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy,
přiložte příslušný registrační list, případně uveďte, že registrační list nebyl vydán a proč:

2.3. Týká-li se žádost exemplářů, pro které bylo vydáno potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností podle článku 8
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, přiložte toto potvrzení nebo jeho kopii, případně uveďte, že potvrzení nebylo vydáno a proč:

3. Znamená plánovaný vývoz, zpětný vývoz, dovoz nebo přemístění exempláře změnu majitele exempláře?
 ANO
 NE
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4. Pro případ žádosti o povolení přemístění exempláře v rámci ČR nebo EU, uveďte podrobnosti a zdůvodnění pro nové místo
určení exempláře:

5.1. Předpokládaná přeprava zásilky exemplářů přes vnější hranice EU (pro vývoz, zpětný vývoz nebo dovoz).
Použitý dopravní prostředek:
Hraniční přechod (celnice, členský stát EU):
Datum:
5.2. Předpokládaná přeprava zásilky exemplářů v ČR nebo EU (pro přemístění exempláře v rámci EU).
Použitý dopravní prostředek:
V případě žádosti o přemístění exempláře z ČR do jiného členského státu EU, místo přechodu hranice ČR:
Datum:
6. Osoby nebo organizace, které mohou potvrdit Vámi uvedené údaje. Např. úřad, kde jste registrován, zájmová organizace,
obchodní organizace, které dodáváte své produkty, apod. Uveďte adresu, telefon, fax, e-mail apod.

7. K žádosti a této evidenční kartě jsou připojeny následující dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit
zpět.):

8. Vyřízené povolení nebo potvrzení (nehodící se škrtne)
 vyzvednu osobně
 chci zaslat poštou na adresu:

9. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce:

místo

datum

podpis (razítko)

10. Vyjádření vědeckého orgánu CITES (pokud je předepsáno přímo použitelnými předpisy Evropské unie o ochraně ohrožených
druhů anebo zákonem):
 Souhlas (nehodící se škrtne):
 Transakce nebude mít škodlivý účinek na stav zachování dotčeného druhu ani na rozsah území, na kterém se příslušná
populace daného druhu vyskytuje.
 Nejsou známy žádné další okolnosti týkající se zachování dotčeného druhu, které mluví proti vydání povolení nebo potvrzení.
 Místo určení, kde má být živý exemplář umístěn, je vybaveno tak, že umožňuje ochranu exempláře a řádnou péči o něj.

 Nesouhlas se zdůvodněním:

 Stanovisko přiloženo zvlášť.

datum

podpis

razítko
CITES-10
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Příloha 3 - formulář žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností
POTVRZENÍ

1. Žadatel
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Č.

Není určeno k používání
mimo Evropskou unii
Potv rzení o zákonném získání
Potv rzení pro obchodní činnosti

ŽÁDOST

Potv rzení pro přemístění živ ých exemplářů

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Kom ise (ES)
č. 865/2006 o ochraně druhů volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
2. Pov olené místo určení pro živ é exempláře druhů zařazených do přílohy A

3. Vy dáv ající v ýkonný orgán

4. Popis exemplářů (v četně označení, pohlav í / data narození živ ých

5. Čistá hmotnost (kg)

6. Množstv í

živ očichů)
7. Příloha CITES

8. Příloha EU

9. Pův od

10. Země pův odu
11. Pov olení č.

3
16. Vědecký název druhu

12. Datum v y dání
13. Členský stát dov ozu

17. Obecný název druhu (je-li k dispozici)

14. Doklad č.

15. Datum v y dání

18. Tímto se potv rzuje, že v ýše popsané exempláře:
a)

by ly odebrány z přírody v souladu s platnými předpisy v y dáv ajícího členského státu

b)

jsou opuštěné nebo uniklé exempláře, které by ly zachráněny v souladu s práv ními předpisy platnými v e v y dáv ajícím členském státě

c)

jsou narozené a odchov ané v zajetí nebo uměle v y pěstov ané

d)

by ly získány v Unii nebo dov ezeny do Unie v souladu s ustanov eními nařízení Rady (ES) č. 338/97

e)

by ly získány v Unii nebo dov ezeny do Unie před 1. červ nem 1997 v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3626/82

f)

by ly získány v Unii nebo dov ezeny do Unie před 1. lednem 1984 v souladu s ustanov eními CITES

g)

by ly získány v e v y dáv ajícím členském státě nebo do něj by ly dov ezeny dřív e, než se ustanov ení nařízení (ES) 338/97
nebo (EHS) 3626/82 nebo CITES stala na tomto území použitelnými

19. Žádám o doklad za účelem:
a)

potv rzení, že exemplář určený ke (zpětnému) v ýv ozu by l získán v souladu s platnými práv ními předpisy o ochraně tohoto druhu

b)

v y nětí exemplářů druhů zařazených do přílohy A a určených k prodeji ze zákazů týkajících se obchodních činností uv edených v čl. 8 odst. 1
nařízení (ES) č. 338/97

c)

v y nětí exemplářů druhů zařazených do přílohy A pro v eřejné v y stav ov ání bez prodeje ze zákazů týkajících se obchodních činností
uv edených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97

d)

použití exemplářů k v ědeckému pokroku / chov u nebo rozmnožov ání / v ýzkumu nebo v zděláv ání nebo pro jiné neškodliv é účely

e)

schv álení přemístění živ ého exempláře druhu zařazeného do přílohy A v rámci Unie z místa uv edeného v dov ozním pov olení nebo
v jakémkoli potv rzení

20. Poznámky

Přikládám nezbytné písemné důkazy a prohlašuji, že všechny zde
uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a přesvědčení
správné. Prohlašuji, že žádost o povolení / potvrzení výše
uvedených exemplářů nebyl již dříve zamítnuta.

Jméno žadatele

Místo a datum

Podpis
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Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli
zástupce.

A
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

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

C
živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí
v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006,
včetně jejich částí a odvozenin

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.

F
živočichové narození v zajetí, pro něž však
nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES)
č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

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.

W

původu

se

použije

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

X
exempláře odebrané z mořského prostředí, jež
nespadá do jurisdikce žádného státu

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
z následujících kódů:

I

10. až 12. Země původu je země, kde byly exempláře
odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí
nebo uměle vypěstovány.

jeden
13. až 15. V případě potřeby je členským státem dovozu
členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné
exempláře.

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

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
D
živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro
opominutí výše požadovaných informací.
komerční účely v zařízeních uvedených v registru
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
__________________________________________________
(1)
Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

8

Příloha 4
PŘÍLOHA
k žádosti o výjimku podle článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Údaje o žadateli podle § 45 (a § 37) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a další podrobnosti.
Předkládá žadatel spolu s formulářem žádosti o výjimku. Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem.
1.1. Žadatel - fyzická osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení:
Fyzická osoba – podnikatel – uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení:
Adresa trvalého pobytu (je-li odlišná od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.2. Žadatel - právnická osoba
Název právnické osoby:
Jméno, popřípadě jména a příjmení osoby zmocněné k vyřízení žádosti:
Sídlo (je-li odlišné od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

1.3. Datum narození fyzických osob:

Fax (e-mail):
1.4. IČO, bylo-li přiděleno, a číslo živnostenského oprávnění, je-li žadatel jeho
držitelem, nebo obdobný údaj:

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem):
Jméno, popřípadě jména a příjmení:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu:
Adresa (je-li odlišná od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

2.1. Týká-li se žádost jedinců zvláště chráněných živočichů nebo rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, přiložte kopii udělené výjimky, případně uveďte, že výjimka nebyla udělena a proč:

2.2. Týká-li se žádost exemplářů, na něž se vztahuje registrační povinnost podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy,
přiložte příslušný registrační list, případně uveďte, že registrační list nebyl vydán a proč:

2.3. Týká-li se žádost exemplářů, pro které bylo vydáno potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností podle článku 8
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, přiložte toto potvrzení nebo jeho kopii, případně uveďte, že potvrzení nebylo vydáno a proč:

3. K žádosti jsou připojeny následující dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit zpět.):

4. Další podrobnosti:

5. Vyřízenou žádost (nehodící se škrtne)
 vyzvednu osobně
 chci zaslat poštou na adresu (adresa pro doručování):

6. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce:

Jméno žadatele

Podpis (razítko)

Místo a datum

Příloha 5
Žádost o licenci ke zpracování, balení a přebalování kaviáru ryb z řádu jeseteři (Acipenseriformes spp.)
pro účely čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
a § 16b zákona č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
Předkládá žadatel o licenci. Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem.
1.1. Žadatel - fyzická osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení:
Fyzická osoba – podnikatel – uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení:
Adresa trvalého pobytu, popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.2. Žadatel - právnická osoba
Název právnické osoby:
Jméno, popřípadě jména a příjmení osoby zmocněné k vyřízení žádosti:
Sídlo (je-li odlišné od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

1.3. Datum narození fyzických osob:

Fax (e-mail):
1.4. IČO, bylo-li přiděleno, a číslo živnostenského oprávnění, je-li žadatel jeho
držitelem, nebo obdobný údaj:

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem):
Jméno, popřípadě jména a příjmení:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu:
Adresa (je-li odlišná od adresy pro doručování, uveďte adresu pro doručování v kolonce č. 5):

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

2.1. (Předpokládaný) způsob získávání kaviáru (z akvakultury v ČR, nákupem z jiných členských států EU a z kterých,
dovozem ze třetích zemích a z kterých apod.) včetně potenciálních dodavatelů (při nedostatku místa připojte přílohu):

2.2. Kde (adresa provozovny a identifikace vlastníka, není-li jím žadatel) a jakým způsobem bude kaviár v ČR zpracováván a
uskladňován (při nedostatku místa připojte přílohu):

2.3. jakým způsobem a kým [jméno, adresa, kontaktní telefon a e-mail (je-li k dispozici)] budou vedeny záznamy o množství
dováženého, vyváženého nebo zpětně vyváženého kaviáru, kaviáru zpracovaném na místě nebo uskladněném kaviáru ve
smyslu čl. 66 odst. 7 druhý pododst. nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (při nedostatku místa připojte přílohu):

2.4. Dosavadní zkušenosti se zpracováním a obchodem s kaviárem aj. exempláři jeseterovitých (maso, živé ryby aj.) (při
nedostatku místa připojte přílohu):

3. Podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou a popis a vzorky používaných jednorázových štítků
na prvotní nádoby s kaviárem ve smyslu čl. 64 odst. 1 písm. g), čl. 64 odst. 2, čl. 65 odst. 3 a čl. 66 odst. 6 a 7 nařízení Komise
(ES) č. 865/2006 (při nedostatku místa připojte přílohu):

4. K žádosti jsou připojeny následující podpůrné dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit zpět.):

5. Vyřízenou žádost (nehodící se škrtne)
 vyzvednu osobně
 chci zaslat poštou na adresu (adresa pro doručování):

6. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce:
Souhlasím s tím, že Ministerstvo životního prostředí poskytne informaci o licencované balírně kaviáru žadatele uvedeného v kolonce
č. 1 Evropské komisi v rozsahu podle čl. 69 odst. 5 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a Sekretariátu CITES v rozsahu podle
usnesení konference smluvních stran Úmluvy CITES č. Conf.12.7 (Rev. CoP13).

Jméno žadatele

Podpis (razítko)

Místo a datum

