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Registr výrobců a distributorů značek na označování exemplářů CITES, 
kterým byla udělena licence Ministerstva životního prostředí podle § 23d zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy 

Stav ke dni 27. 8. 2021 

Evidenční číslo Výrobce (distributor) Typ značek Poznámka 

ID-CZ-001 Vladimír Straka, 
Vančurova 625, 789 61 Bludov 
Telefon: 583 238 391 / 605 516 954 
E-mail: strakakrouzky@seznam.cz  
jiri.straka@bludov.cz  
Web: www.straka.bludov.cz  

Bezešvé uzavřené celistvé kroužky 
k nezaměnitelnému označování živých 
ptáků podle požadavků článku 66 odst. 
8 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 
a § 23c zákona č. 100/2004 Sb. 

Otevřené kroužky (s čepem) může p. Straka distribuovat 
pouze s písemným upozorněním, že tyto kroužky 
nesplňují podmínky pro značení ptáků narozených 
a odchovaných v zajetí bezešvým uzavřeným kroužkem 
podle článku 66 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 
a nelze je tak používat za normálních okolností 
k nezaměnitelnému označení exemplářů pro účely 
stanovené v článku 66 nařízení č. 865/2006 a v § 23c 
zákona č. 100/2004 Sb. Značení těmito kroužky může 
výjimečně povolit příslušný výkonný orgán (tj. v mezích 
své působnosti podle § 25 zákona č. 100/2004 Sb. 
ministerstvo nebo krajský úřad) za podmínek a pro účely 
stanovené v článku 66 odst. 3 nařízení Komise (ES) 
č. 865/2006 a § 23c odst. 3 zákona č. 100/2004 Sb. 

Odbor druhové ochrany a implementace 

mezinárodních závazků 

Oddělení mezinárodních úmluv 

Vršovická 65, 100 10  Praha 10 
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ID-CZ-002 Štěpán Šesták, 
Popovice 355, 686 04 Kunovice 
Telefon: 572 574 422 / 604 909 526 
E-mail: s.sestak@seznam.cz  

Bezešvé uzavřené celistvé kroužky 
k nezaměnitelnému označování živých 
ptáků podle požadavků článku 66 odst. 
8 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 
a § 23c zákona č. 100/2004 Sb. 

 

ID-CZ-003 Karel Světlík, 
Vlkov 32, 679 61 Stvolová 
Telefon: 603 148 660 
E-mail: karelsvetlik@seznam.cz  

Bezešvé uzavřené celistvé kroužky 
k nezaměnitelnému označování živých 
ptáků podle požadavků článku 66 odst. 
8 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 
a § 23c zákona č. 100/2004 Sb. 

 

ID-CZ-004 Jiří Straka 
Vančurova 625 
789 61 Bludov 
Telefon: 581 111 013 / 737 383 470 
Email: obchod@krouzkysas.cz, 
jiri@krouzkysas.cz 
Web: www.krouzkySaS.cz  

Bezešvé uzavřené celistvé kroužky 
z nerezové oceli nebo tvrzeného hliníku 
k nezaměnitelnému označování živých 
ptáků podle požadavků článku 66 odst. 
8 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 
a § 23c zákona č. 100/2004 Sb. 
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