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Pøílohy I, II a III

ZPRAVODAJE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

platné od 13. února 2003

Stav po 12. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy1),
konané v Santiagu de Chile ve dnech 3. – 15. listopadu 20022) 

Vysvětlivky k přílohám č. 1, 2 a 3

1. Druhy zařazené v těchto přílohách jsou uváděny:
a) jménem druhu; nebo
b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3. Jiné odkazy k taxonům vyšším než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem klasifikace.
• Směrodatná jsou pouze vědecká („latinská“) jména druhů a ostatních biologických taxonů. České

názvy taxonů jsou uvedeny pouze jako doplňující informace.
• U dřevin je doplněna vysvětlující poznámka „DŘEVINA“, která nijak neurčuje, na jakou část ros-

tliny se vztahuje zákon nebo mezinárodní úmluva1).

4. Pro taxony rostlin nižší úrovně než druh se používají následující zkratky:
a) zkratka „ssp.“ se používá na označení poddruhu,
b) zkratka „var.“ se používá na označení variety (variet).

5. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů rostlin (FLORA) zařazených v příloze č. 1 není uvedena
poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s ustanoveními článku III mezinárodní
úmluvy1), znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo něko-
lika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány,
a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro,
z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí
z těchto hybridů, nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a tohoto zákona.

6. Jména zemí, uvedená v závorkách u jména druhu z přílohy č. 3, jsou jména těch smluvních stran
mezinárodní úmluvy1), které navrhly zařazení daného druhu do přílohy č. 3 [viz § 2 odstavce 1,
písmeno c) zákona].

7. V souladu s článkem č. 1 písmenem b) pod odstavcem (iii) mezinárodní úmluvy1) symbol „#“, za kterým
následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného v příloze č. 2 nebo č. 3,
označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely mezinárodní
úmluvy1) a zákona takto:

1) Text Úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů pod. č. 572/1992 Sb.
2) V České republice budou změny právně závazné po novelizaci příloh k vyhlášce č. 82/1997 Sb. V souladu s § 20 odst. 1 zákona č.

16/1997 Sb. A odst. 8 přílohy k tomuto zákonu bude Ministerstvo životního prostředí uvádět na vydávaných dokladech CITES platné číslo
přílohy k CITES s účinností od 13. února 2003.
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#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného

prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách; a
c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen a pylu;
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného

prostředí, převážených ve sterilních nádobách;
c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a
d) chemických derivátů a hotových farmaceutických výrobků.

#3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin,
jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen mimo semena mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného

prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin; a
e) jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle

vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia;.
#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
#6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
#7 Označuje klády, dřevné štěpky a nezpracovaný vytěžený materiál.
#8 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu (včetně brylek);
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného

prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a
d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

8. Kříženci (hybridi) nebo jinak geneticky manipulovaní jedinci, jejichž alespoň jeden „rodič“ či jiný „předek“
je jedním z druhů vyjmenovaných v příloze č. 1, 2 nebo 3, jsou považováni za exempláře ve smyslu § 3
písm. a) zákona. V případech, kdy „rodiče“ nebo „předci“ takového živočicha nebo rostliny patří mezi
druhy uvedené v různých přílohách, se uplatňují ustanovení restriktivnější přílohy. Analogicky k definici
exempláře podle § 3 písm. a) zákona se toto ustanovení uplatňuje pouze tehdy, je-li přítomnost genů
nebo znaků „rodičů“ či „předků“ v kříženci rozpoznatelná obecně dostupnými prostředky, exemplář je za
křížence označen v doprovodné dokumentaci či balení anebo je to zřejmé z dalších okolností, např. ze
známého rodokmenu křížence. [Poznámka: Ustanovení této vysvětlivky se v České republice uplatňuje
na základě usnesení konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) č. Conf. 10.17.]

9. Symbol „@“, za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu, znamená, že na
základě doporučení nebo rozhodnutí konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) se v České
republice uplatňují určité výjimky, které jsou pro účely zákona specifikovány níže: [Upozornění: Uvedené
výjimky mají právní závaznost pouze pro území České republiky. Výjimky nemusejí automaticky platit
i v jiných smluvních státech mezinárodní úmluvy1) anebo mohou být v těchto státech interpretovány
odlišným způsobem. Před vývozem dotčených exemplářů z České republiky se doporučuje, aby se
vývozce informoval u příslušných orgánů země dovozu.]

@1 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu kaviár ve spotřebitelském originálním
balení v množství do 250 g na osobu, nebude takový kaviár považován za zařazený do příloh ve
smyslu § 2 odst. 2 zákona.

@2 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu 1 kus náramkových hodinek s páskem
zhotoveným z kůže dotčeného druhu živočicha, nebudou takové hodinky s páskem považovány
za zařazené do příloh ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.
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3) Populace v Botswaně, Namibii a Jihoafrické republice (zařazené v příloze II):
Výlučně pro umožnění: 1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; 2) obchodu s živými zvířaty pro ochranářské programy

in-situ; 3) obchodu s kůžemi; 4) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely; 5) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (celé
kly a kusy pro Botswanu a Namibii; celé kly a kusy, které měří 20 cm nebo více a váží 1 kg nebo více, pro Jihoafrickou republiku) za
následujících podmínek: i) pouze registrované vládní zásoby, které pocházejí z uvedeného státu (kromě zabavené slonoviny a slonoviny
neznámého původu), a v případě Jihoafrické republiky pouze slonovina pocházející z Krugerova národního parku; ii) pouze obchodním
partnerům, u kterých Sekretariát CITES po poradě se Stálým výborem CITES prověřil, že mají národní legislativu a vnitrostátní obchodní
kontroly dostatečné k tomu, aby se zajistilo, že dovezená slonovina nebude opětovně vyvezena a bude využita v souladu se všemi
požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP12), které se týkají vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) nikoli před květnem 2004
a v žádném případě ne před tím, než Sekretariát CITES prověří případné dovážející země a než MIKE poskytne Sekretariátu CITES zák-
ladní informace (např. velikost sloní populace, výskyt nezákonného zabíjení); iv) maximální množství 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg
(Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika) slonoviny může být obchodováno a odesláno v jedné zásilce pod přísným dohledem
Sekretariátu CITES; v) výnosy z obchodu jsou určeny výlučně pro ochranu slonů a pro programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř
anebo sousedí se sloním areálem; vi) pouze poté, co Stálý výbor odsouhlasil, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na návrh
Sekretariátu CITES může Stálý výbor CITES rozhodnout, že tento obchod bude částečně nebo úplně zastaven v případě nedodržení
podmínek vyvážející nebo dovážející zemí anebo v případě prokázaného nepříznivého dopadu obchodu na ostatní sloní populace.
Všechny exempláře, se kterými není povolen obchod za výše uvedených podmínek, se považují za exempláře zařazené do přílohy
I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.
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4) Populace v Zimbabwe (zařazené v příloze II):
Výlučně pro umožnění: 1) vývozu loveckých trofejí pro nekomerční účely; 2) vývozu živých zvířat do vhodných a přijatelných míst

určení; 3) vývozu kůží; 4) vývozu koženého zboží a řezeb ze slonoviny pro nekomerční účely. Všechny ostatní exempláře se považují za
exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován. Aby se zajistilo tam, kde je to požadováno, že a)
místa určení pro živé exempláře jsou „vhodná a přijatelná“ a/nebo b) účel dovozu je „nekomerční“, povolení k vývozu a potvrzení o reex-
portu může být vydáno pouze poté, co vydávající výkonný orgán obdržel od výkonného orgánu státu dovozu potvrzení o tom, že v pří-
padě a), analogicky k článku III odst. 3 písm. b) Úmluvy, bylo místo určení zkontrolováno příslušným vědeckým orgánem a předpoklá-
daný příjemce byl uznán jako vhodně vybavený k umístění zvířat a péči o ně, a/nebo v případě b), analogicky k článku III odst. 3 písm.
c) Úmluvy, byl výkonný orgán ubezpečen o tom, že exempláře nebudou používány přednostně pro komerční účely.
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5) Populace z Argentiny (zařazená v příloze II):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní, patřících do populací zařazených v příloze

II, a s látkami a předměty z ní vyrobenými a ostatními rukodělnými výrobky. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který při-
jaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna“,
a její obruba slova 'VICUNA?ARGENTINA'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením
'VICUNA?ARGENTINA?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí
být ve shodě s tím regulován.

6) Populace z Bolívie (zařazená v příloze II):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s: a) vlnou a výrobky z ní vyrobenými stříhanou z živých vikuní, patřících do

populací z chráněných území (the Conservation Units) v Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lipez-Chichas, a b) výrobky vyrobenými z vlny
stříhané z živých vikuní zbylých populací v Bolívii.Vlna musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které
jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna“, a její obruba slova 'VICUNA?BOLIVIA'. Ostatní výrobky
musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUNA?BOLIVIA?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za
exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

7) Populace z Chile (zařazená v příloze II):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní, patřících do populací zařazených v příloze

II, a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě
nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y
Manejo de la Vicuna“, a její obruba slova 'VICUNA?CHILE'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením
'VICUNA?CHILE?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve
shodě s tím regulován.

8) Populace z Peru (zařazená v příloze II):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní a se zásobami existujícími z doby devátého

zasedání konference smluvních stran Úmluvy (listopad 1994) v množství 3 249 kg a také s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně
luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území
se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna“, a její obruba slova
'VICUNA?PERU'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUNA?PERU?ARTESANÍA'. Všechny
ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.
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9) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nepodléhají ustanovením Úmluvy:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp., které jsou barevnými mutanty postrádajícími chlorofyl a roubovanými na následujících podnožích: Harrisia ‘Jusbertii’,
Hylocereus trigonus nebo Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kultivary)

FLORA (ROSTLINY)
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10) Uměle vypěstované exempláře hybridů v rámci rodu Phalaenopsis nepodléhají ustanovením Úmluvy, jestliže: 1) jsou exempláře
obchodovány v zásilkách sestávajících z jednotlivých kontejnerů (např. krabic, beden nebo palet), který každý obsahuje 100 nebo více
rostlin; 2) všechny rostliny v jednom kontejneru jsou stejného hybridu, bez žádného přimíchání odlišných hybridů ve stejném kontejneru;
3) rostliny v jednom kontejneru mohou být snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře tím, že vykazují vysoký stupeň uni-
formity ve velikosti a stadiu růstu, čistotu, neporušenost kořenového systému a obecnou nepřítomnost poškození nebo poranění, která
by mohla být připisována rostlinám pocházejícím z přírody; a 5) rostliny nevykazují vlastnosti přírodního původu, jako je poškození
hmyzem nebo ostatními živočichy, houby nebo řasy přichycené na listech, nebo mechanické poškození kořenů, listů nebo jiných částí
jako výsledek sběru; a e) zásilky jsou vybaveny dokumentací, jako např. fakturou, která zřetelně stanoví počet rostlin a je podepsána
zasilatelem. Rostliny, které nemají jednoznačný nárok na výjimku, musí být doprovázeny příslušnými doklady CITES.
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11) Uměle vypěstované exempláře kultivarů Cyclamen persicum nepodléhají ustanovením Úmluvy. Tato výjimka se však nevztahuje na
exempláře, které jsou předmětem obchodu ve formě dormantních hlíz.
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