
 

 

 

 

VZOR EVIDENČNÉHO ZOZNAMU  

EVIDENČNÝ ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN 
        

         odtlačok pečiatky okresného úradu 

Držiteľ         

    
         

      Evidenčné číslo držiteľa 

 

 
Rod          

          

         Strana .................... 

    

Časť 

 

 +  N a d o b u d n u t i e / V y r a d e n i e - 

Por. Dátum Druh (vedecké meno) Pôvod Spôsob Počet (ks) Od koho/komu  

číslo    +/- množ. (g)  

Stav z minulého roka:        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Zostatok na konci roka:        

  



 

 

POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU 

Držiteľ – uvedie sa meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri 

právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa osoby oprávnenej konať v jej mene. 

Rod – vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na príslušnej strane evidenčného zoznamu. 

Evidenčné číslo – držiteľ  uvedie svoje evidenčné číslo pridelené organizáciou ochrany prírody. 

Strana – uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu chránených rastlín. 

Dátum – uvedie sa  deň, mesiac a  rok nadobudnutia alebo vyradenia chránenej rastliny z evidenčného zoznamu. 

Druh -–uvedie sa vedecké meno chránenej rastliny. 

Časť – uvedie sa, či ide napríklad o celé jedince, semená, hľuzy. 

Pôvod -  W – jedince získané z voľnej prírody  

              A – jedince rastlín umelo vypestované  

               I – zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)  

              N – pôvod určený podľa § 42  ods. 6  písm. b) zákona. 

Spôsob – pri nadobudnutí jedinca rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, dovoz, zapožičanie, 

rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom +  

             – pri vyradení jedinca rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, úhyn, zhabanie, zapožičanie, 

vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom – . 

Počet – uvedie sa počet kusov, pri semenách sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch. 

Od koho/komu – uvedie sa meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania 

držiteľa; pri právnických   osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej  konať v ich mene  

                           – pri rozmnožení a úhyne sa kolónka nevypĺňa  

                           – pri nadobudnutí zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo rozhodnutia, ktorým je povolená výnimka. 

 

Poznámka: Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené jedince sa zapíšu ako nové jedince do evidenčného 

zoznamu. 
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