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Od koho/komu

POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU EXEMPLÁROV RASTLÍN
Držiteľ

- uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára;
pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene
Rod
- vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na strane evidenčného zoznamu
Strana
- uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu
Dátum
- uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia exemplára z evidenčného zoznamu
Druh
- uvedie sa vedecké meno exemplára
Príloha CITES - uvedie sa číslo príslušnej prílohy Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len
„dohovor“), v ktorej je daný druh uvedený
Príloha EÚ
- uvedie sa príloha, v ktorej je druh uvedený podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení
Časť
- uvedie sa, či ide napríklad o celé exempláre, semená, hľuzy
Pôvod
- W exempláre nadobudnuté z voľnej prírody
- D exempláre druhov rastlín uvedené v prílohe A, umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia Komisie (ES)
č. 865/2006 v platnom znení, ako aj ich časti a deriváty
- A exempláre druhov rastlín uvedené v prílohe A, umelo vypestované na nekomerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia Komisie (ES)
č. 865/2006 v platnom znení, ako aj ich časti a deriváty
- I zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)
- O exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)
- N exemplár nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej lehote
Spôsob
- v prípade nadobudnutia exemplára sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, dovoz, rozmnoženie, zber z prírody,
zhabanie) spolu so znamienkom +
- v prípade vyradenia exemplára sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, vývoz, úhyn, zhabanie, vyklíčenie) spolu so
znamienkom Počet
- uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch
Od koho/komu - uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára;
pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene
- v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevypĺňa
- v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo výnimky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
POZNÁMKA: Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené exempláre sa zapíšu ako nové exempláre do evidenčného zoznamu.
Vedenie evidencie exemplárov rastlín na evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie podľa § 10 zákona, ak sú v evidenčnom zozname uvedené
úplné a pravdivé údaje.

