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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. júna 2002,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi
vo¾ne žijúcich živočíchov a vo¾ne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 28 ods. 5
písm. a), b), d) až g), i) a j) zákona č. 237/2002 Z. z.
o obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočí-
chov a vo¾ne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje
a) zoznam ohrozených druhov vo¾ne žijúcich živočí-

chov a vo¾ne rastúcich rastlín rozdelených do sku-
pín A až D vrátane tých exemplárov, ktoré sú vyňaté
z pôsobnosti zákona (ïalej len „zoznam exem-
plárov“),

b) podrobnosti o
1. náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie po-

volenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia
na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív, na
ktorých sa žiadosti podávajú,

2. náležitostiach povolenia na dovoz, povolenia na
vývoz a povolenia na opätovný vývoz a vzory úrad-
ných tlačív, na ktorých sa povolenia vydávajú,

3. náležitostiach oznámenia o dovoze a vzor úradné-
ho tlačiva, na ktorom sa oznámenie podáva,

c) podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inšti-
túcií do zoznamu, ako aj vzor a podrobnosti o nále-
žitostiach štítku na označovanie zásielok exem-
plárov pri výpožičkách, daroch a výmenách medzi
vedcami a vedeckými inštitúciami,

d) zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa
vz�ahuje obmedzenie dovozu pod¾a § 10 zákona,

e) zoznam živých exemplárov narodených a odchova-
ných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je
zakázané,

f) zoznam vybraných druhov živých exemplárov dru-
hov patriacich do skupiny A, ktorých držba sa
zakazuje alebo obmedzuje,

g) zoznam exemplárov, pre ktoré sa nemusí vies� evi-
dencia pod¾a § 25 ods. 5 písm. a) a odseku 7 záko-
na,

h) podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich

nezamenite¾nom označení, ako aj o preukaze o pô-
vode.

§ 2

Zoznam exemplárov

Zoznam exemplárov pod¾a § 2 ods. 2 až 5 zákona je
uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí
o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz

a povolenia na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív,
na ktorých sa žiadosti podávajú

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz
je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Žiados� o vydanie povolenia na dovoz možno po-
uži� pre viac druhov v jednej zásielke. Pre každý druh
sa v žiadosti opakuje kolónka 3 až 17 žiadosti.

(3) K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca
pripojí
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom

žiadosti a ak dovozca je jeho držite¾om, a to pri prvej
žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vý-
voz alebo povolenia na opätovný vývoz vydaného
pod¾a dohovoru výkonným orgánom štátu vývozu
alebo opätovného vývozu, ak ide o dovoz exem-
plárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách Doho-
voru o medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a rastlín1) (ïalej
len „dohovor“),

c) písomný doklad preukazujúci, že dovážané exem-
pláre boli získané v súlade s právnymi predpismi
o ochrane daného druhu v štáte vývozu alebo v štá-
te opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov
druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách dohovoru,

d) presnú adresu a podrobný opis zariadenia, v kto-
rom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide
o dovoz živých exemplárov druhov patriacich do
skupiny A,

e) písomné potvrdenie pod¾a osobitného predpisu2)

1) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva
zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.)

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných
zvierat.
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preukazujúce, že chovné zariadenie v mieste urče-
nia je primerane vybavené na riadnu ochranu a sta-
rostlivos� o dovážané živé exempláre, ak ide o dovoz
živých exemplárov druhov patriacich do skupiny B,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(4) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na vývoz
je uvedený v prílohe č. 2.

(5) K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca
pripojí
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom

žiadosti a ak vývozca je jeho držite¾om, a to pri prvej
žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) písomný doklad preukazujúci pôvod exemplárov
pod¾a § 26 zákona,

c) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvr-
denie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že
bude vydané, ak ide o vývoz exemplárov pod¾a § 2
ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona,

d) podrobný opis podmienok prepravy živého exem-
plára vrátane charakteristiky prepravného zariade-
nia,

e) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(6) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na opä-
tovný vývoz je uvedený v prílohe č. 2.

(7) K žiadosti o vydanie povolenia na opätovný vývoz
opätovný vývozca pripojí
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom

žiadosti a ak opätovný vývozca je jeho držite¾om,
a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom
roku,

b) písomný doklad preukazujúci pôvod exemplárov
pod¾a § 26 zákona,

c) písomný doklad preukazujúci predchádzajúci zá-
konný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na
územie Slovenskej republiky, najmä povolenie na
dovoz, oznámenie o dovoze,

d) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvr-
denie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že
bude vydané, ak ide o opätovný vývoz exemplárov
pod¾a § 2 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona,

e) podrobný opis podmienok prepravy živého exem-
plára vrátane charakteristiky prepravného zariade-
nia,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(8) Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na dovoz,
povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz sa
vypĺňa písacím strojom alebo paličkovým písmom
a obsahuje najmä
a) označenie vedeckých mien druhov exemplárov po-

d¾a prílohy č. 1,
b) opis exemplára, a ak je to možné, aj kód uvedený

v prílohe č. 3,
c) jednotky uvedené v prílohe č. 3 na označenie jedno-

tiek hmotnosti a množstva,
d) pôvod exemplárov označený jedným z kódov uvede-

ných v prílohe č. 4,
e) účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu ozna-

čený jedným z kódov uvedených v prílohe č. 4,

f) spôsob a číslo nezamenite¾ného označenia, ak sú
exempláre nezamenite¾ne označené.

(9) Údaje uvedené v tlačive žiadosti o vydanie povo-
lenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na
opätovný vývoz sa nesmú opravova�, prečiarkova� ale-
bo vymazáva� a nesmú obsahova� alternatívy.

§ 4

Podrobnosti o náležitostiach povolenia na dovoz,
povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz

a vzory úradných tlačív,
na ktorých sa povolenia vydávajú

(1) Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a povole-
nie na opätovný vývoz je vytlačené a vyplnené v štát-
nom jazyku a v anglickom jazyku; ich vzory sú uvede-
né v prílohe č. 5.

(2) Povolenie pod¾a odseku 1 má tieto štyri časti:
a) prvá biela strana s gilošovým vzorom na pozadí

a šedou tlačou na prednej strane je originál,
b) druhá žltá strana je prvá kópia pre držite¾a,
c) tretia bledozelená strana je druhá kópia určená pre

výkonný orgán štátu vývozu alebo štátu opätovného
vývozu,

d) štvrtá ružová strana je tretia kópia určená pre
ministerstvo.

(3) Tlačivo povolenia pod¾a odseku 1 sa vypĺňa písa-
cím strojom alebo počítačom. Údaje uvedené v tlačive
povolenia sa nesmú opravova�, prečiarkova� alebo vy-
mazáva� a nesmú obsahova� alternatívy okrem opravy,
ktorú potvrdí zodpovedný zamestnanec svojím podpi-
som a odtlačkom pečiatky výkonného orgánu, ktorý
povolenie vydal.

(4) Povolenie pod¾a odseku 1 obsahuje ïalej
a) označenie vedeckých mien druhov exemplárov po-

d¾a prílohy č. 1,
b) opis exemplára, a ak je to možné, aj kód uvedený

v prílohe č. 3,
c) jednotky uvedené v prílohe č. 3 na označenie jedno-

tiek hmotnosti a množstva,
d) pôvod exemplárov označený jedným z kódov uvede-

ných v prílohe č. 4,
e) uvedenie účelu dovozu, vývozu alebo opätovného

vývozu označeného jedným z kódov uvedených
v prílohe č. 4.

(5) Ak sa povolenie pod¾a odseku 1 používa pre viac
ako jeden exemplár v zásielke, pripojí sa k nemu prí-
loha, v ktorej sa okrem požiadaviek uvedených v odse-
ku 4 pre každý exemplár v zásielke znovu uvedú ko-
lónky 8 až 22 povolenia a kolónka 27 povolenia pre
uvedenie skutočne dovezenej hmotnosti alebo množ-
stva exemplárov, a kde je to vhodné, aj počet uhynu-
tých exemplárov živočíchov pri dovoze.

(6) Ak je k povoleniu pod¾a odseku 1 pripojená prí-
loha ako jeho neoddelite¾ná čas�, táto skutočnos� a po-
čet strán sa vyznačí na povolení, ktorého sa týka,
a každá strana prílohy musí obsahova�

3) Položka 161a prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 237/2002
Z. z.
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a) číslo povolenia a dátum jeho vydania,
b) názov a odtlačok pečiatky ministerstva a meno,

priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca.

(7) Ak ide o dovoz exemplárov na územie Slovenskej
republiky, povolenia vydané druhým štátom sa akcep-
tujú, ak spĺňajú ustanovenia dohovoru. Ak sa takéto
doklady týkajú exemplárov, ktoré sú predmetom vý-
vozných kvót, akceptujú sa, ak je v nich uvedený cel-
kový počet exemplárov už vyvezených v uvedenom ka-
lendárnom roku vrátane tých, ktorých sa týka
predmetný doklad a kvóta pre predmetný druh. Dokla-
dy z druhého štátu sa považujú za platné, ak boli
vydané a použité na vývoz alebo opätovný vývoz z tohto
štátu pred posledným dňom ich platnosti a použijú sa
na dovoz do Slovenskej republiky najneskôr do šiestich
mesiacov od dátumu ich vydania.

(8) Povolenie na opätovný vývoz vydané druhým štá-
tom sa akceptuje, ak spĺňa ustanovenia dohovoru
a uvádza sa v ňom štát pôvodu, číslo a dátum vydania
príslušného povolenia na opätovný vývoz, a ak je to
vhodné, aj štát posledného opätovného vývozu, číslo
a dátum vydania príslušného povolenia na opätovný
vývoz alebo obsahuje uspokojivé zdôvodnenie, prečo
takéto informácie neobsahuje.

(9) Ak sa povolenie vydáva ako náhrada za zrušené,
stratené, odcudzené alebo zničené povolenie, uvedie sa
v kolónke 23 povolenia číslo povolenia, ktoré nahrá-
dza, a dôvod nahradenia.

§ 5

Podrobnosti o náležitostiach oznámenia o dovoze
a vzor úradného tlačiva,

na ktorom sa oznámenie podáva

(1) Oznámenie o dovoze sa podáva na úradnom tla-
čive, ktoré má dve časti:
a) prvá biela strana je originál a zostáva na minister-

stve,
b) druhá žltá strana je kópia pre dovozcu.

(2) Tlačivo oznámenia o dovoze sa vypĺňa písacím
strojom alebo paličkovým písmom. Údaje uvedené
v oznámení o dovoze sa nesmú opravova�, prečiarko-
va� alebo vymazáva� a nesmú obsahova� alternatívy
okrem opravy, ktorú potvrdí zodpovedný zamestnanec
colného orgánu na colnom priechode v mieste dovozu
svojím podpisom a odtlačkom pečiatky colného orgánu
na colnom priechode v mieste dovozu.

(3) Vzor tlačiva oznámenia o dovoze je uvedený v prí-
lohe č. 6.

Podrobnost i  o  zapisovaní  vedcov
a vedeckých inšt i túci í  do zoznamu

a podrobnost i  o  nálež i tost iach št í tku
na označovanie zásie lok exemplárov

§ 6

(1) Žiados� o zapísanie do zoznamu (ïalej len „žia-
dos�“) predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ïalej len
„žiadate¾“) ministerstvu.

(2) Ak je žiadate¾ fyzická osoba, v žiadosti uvedie
najmä
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo,
b) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnos�.

(3) K žiadosti pod¾a odseku 2 žiadate¾ pripojí
a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie by� starší ako

tri mesiace,
b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadate¾a, prípadne

čestné vyhlásenie žiadate¾a alebo vyhlásenie odbor-
nej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov o dĺžke
odbornej praxe žiadate¾a,

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadate¾a, ak ich
získal, najmä úradne osvedčený doklad o absolvo-
vaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedec-
kej hodnosti,

e) preh¾ad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti
vo vz�ahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva
vedeckú činnos�.

(4) Ak je žiadate¾ právnická osoba, v žiadosti uvedie
najmä
a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie štátnej

štatistiky a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby

oprávnenej kona� v mene právnickej osoby,
c) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnos�,
d) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, perso-

nálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti pod¾a odseku 4 žiadate¾ pripojí
a) úradne osvedčenú kópiu zriaïovacej listiny alebo

štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,
b) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žia-

date¾a,
c) preh¾ad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti

vo vz�ahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva
vedeckú činnos�.

§ 7

(1) Žiadate¾ovi zapísanému v zozname sa priraïuje
pä�miestne registračné číslo, ktoré obsahuje na začiat-
ku dvojpísmenový ISO kód Slovenska — SK a ïalšie tri
čísla osobitne pridelené každému žiadate¾ovi.

(2) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku
ministerstva.

(3) Zoznam sa vedie osobitne pre
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby.

(4) Do zoznamu možno nahliadnu� na ministerstve.

§ 8

(1) Štítok na označovanie zásielok exemplárov pri
výpožičkách, daroch a výmenách medzi vedcami a ve-
deckými inštitúciami (ïalej len „štítok“), ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 7, môžu používa� iba vedci
a vedecké inštitúcie zapísané v zozname pod¾a § 6 a 7.

(2) Štítok sa vypĺňa písacím strojom alebo paličko-
vým písmom.

(3) Papier štítku je biely. Vedci a vedecké inštitúcie
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vypĺňajú kolónky 1 až 5 štítku a vrátením časti štítku
určeného na tento účel bez zbytočného odkladu infor-
mujú ministerstvo o všetkých podrobnostiach o pou-
žití každého štítku.

§ 9

Zoznam druhov exemplárov a štátov,
na ktoré sa vz�ahuje obmedzenie dovozu

Zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa
vz�ahuje obmedzenie dovozu pod¾a § 10 zákona, je
uvedený v prílohe č. 8.

§ 10

Zoznam živých exemplárov narodených
a odchovaných v zajatí,

ktorých komerčné využívanie nie je zakázané

Zoznam živých exemplárov narodených a odchova-
ných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je za-
kázané pod¾a § 22 ods. 2 písm. b) zákona, ak sú neza-
menite¾ne označené, je uvedený v prílohe č. 9.

§ 11

Zoznam vybraných druhov
živých exemplárov druhov patriacich do skupiny A,

ktorých držba sa zakazuje alebo obmedzuje

(1) Zákaz držby pod¾a § 22 ods. 5 zákona sa vz�ahuje
na živé exempláre
a) Primates,
b) z če¾ade mačkovité, rody Panthera a Puma a druh

Acinonyx jubatus.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na
a) zoologické záhrady,
b) záchytné strediská pre živočíchy,
c) osoby zapojené do medzinárodného záchranného

programu pre daný druh.

Podrobnost i  o  vedení  ev idencie exemplárov,
o ich nezamenite¾nom označení

a o preukaze o pôvode

§ 12

Evidenčný zoznam exemplárov rastlín

(1) Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ïalej len
„evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod
exemplárov rastlín a údaje sa do neho zapisujú pod¾a
vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčas�ou evidenčného zoznamu sú doklady pre-
ukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín,
najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o vý-
mene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej
správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady musia
obsahova� spravidla určenie subjektu, od ktorého sa
exemplár rastliny nadobudol (meno, priezvisko a trva-
lý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a alebo
právnickej osoby), hmotnos� alebo množstvo nadobud-

nutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exem-
plárov pod¾a prílohy č. 4 a dátum ich nadobudnutia.

(3) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje
a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(4) Exempláre rastlín sa zapisujú do evidenčného
zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(5) Exempláre rastlín sa vyraïujú z evidenčného zo-
znamu v deň ich predaja [§ 3 písm. q) zákona], vývozu,
úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 13

Druhová karta exemplára živočícha
a jeho vývinových štádií

(1) Do druhovej karty exemplára živočícha a jeho
vývinových štádií (ïalej len „druhová karta“) sa zapi-
sujú údaje pod¾a vzoru uvedeného v prílohe č. 11
a exempláre živočíchov uvedené v § 25 ods. 7 zákona
sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia
alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre
exempláre uvedené v prílohe č. 12, ak sú narodené
a odchované v zajatí a nadobudnuté na území Sloven-
skej republiky.

(2) Exemplár živočícha sa vyraïuje z evidencie
v druhovej karte v deň predaja [§ 3 písm. q) zákona],
vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

(3) Evidencia exemplárov živočíchov, s ktorými sa
obchoduje pod¾a § 25 ods. 8 druhej vety zákona, sa
vedie na druhových kartách označených v záhlaví slo-
vom „obchod“ oddelene od druhových kariet exem-
plárov živočíchov určených na iné účely.

§ 14

Kniha chovu a držby exemplára živočícha

(1) Pre každý druh exemplára živočícha uvedeného
v § 25 ods. 9 zákona sa vedie kniha chovu a držby
exemplára živočícha (ïalej len „kniha chovu“), z ktorej
sa nesmú vybera� listy, vklada� do nej nové listy
a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené
odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na
prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo
obchodné meno držite¾a, trvalý pobyt, sídlo alebo mies-
to podnikania držite¾a, miesto chovu s uvedením pres-
nej adresy a evidenčné číslo, ktoré určuje vedecký
orgán Slovenskej republiky [§ 30 ods. 2 písm. j) záko-
na].

(2) Evidencia exemplárov živočíchov, s ktorými sa
obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom
„obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov urče-
ných na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje
a) novonadobudnutý exemplár živočícha v deň jeho

nadobudnutia,
b) každá zmena v stave exemplárov živočíchov a ich

vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátu-
mu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočí-
chov, ktorých sa zmena týka,

c) vyradenie exemplárov v deň jeho uskutočnenia
s uvedením dátumu, hmotnosti alebo množstva vy-
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radených exemplárov, evidenčného čísla nového dr-
žite¾a, mena a priezviska, názvu alebo obchodného
mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnika-
nia nového držite¾a,

d) dátum a hmotnos� alebo množstvo exemplárov ži-
vočíchov v deň úhynu,

e) údaj o pôvode exemplára živočícha,
f) iný údaj o chove.

(4) Údajom o pôvode exemplára živočícha sa rozumie
údaj uvedený v prílohe č. 4.

(5) Súčas�ou knihy chovu sú doklady preukazujúce
spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov, najmä
doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene,
zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy
vo veciach ochrany exemplárov. Doklady musia obsa-
hova� spravidla určenie subjektu, od ktorého sa exem-
plár živočícha nadobudol (meno, priezvisko a trvalý
pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné me-
no, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby),
hmotnos� alebo množstvo nadobudnutých exem-
plárov, údaje preukazujúce pôvod exemplára pod¾a
odseku 4 a dátum ich nadobudnutia.

(6) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa
uzaviera k 1. januáru bežného roka a do evidencie
nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej
skupine (hmotnos� alebo množstvo), pomer pohlaví,
hmotnos� alebo množstvo všetkých vývinových štádií,
nedospelých exemplárov, množstvo preparovaných
exemplárov a pôvod držaných exemplárov.

§ 15

Nezamenite¾né označovanie exemplárov

(1) Za nezamenite¾né označenie živých exemplárov
stavovcov patriacich do skupiny A a B sa považuje
a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodi-

čovstvo a dosiahnutú generáciu
1. vtákov a cicavcov pôvodných druhov chránených

živočíchov,4) ktoré sú exemplármi druhov patria-
cich do skupiny A okrem ich rehabilitácie, ktorá
trvá najviac tri mesiace, 

2. ostatných vtákov a cicavcov exemplárov druhov
patriacich do skupiny A okrem kakarikiho červe-
nočelého (Cyanoramphus novaezelandiae), ktoré
sa využívajú na reprodukciu vrátane ich potom-
stva a

b) nedelite¾ný, nesnímate¾ný krúžok bez akéhoko¾vek
prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe,
ktorý sa nedá sňa� bez jeho poškodenia alebo po-
škodenia označeného exemplára živočícha, a na
ktorom je vyrazené číslo,

c) injekčný transpondér (tzv. mikročip) na elektronic-
kú identifikáciu živých exemplárov živočíchov urče-
ný okresným úradom, aplikovaný veterinárnym le-
károm alebo ním poverenou osobou; trvalos�
zavedenia transpondéru treba skontrolova� najme-

nej sedem dní po označení; aplikáciu transpondéra
spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný
a nezamenite¾ný, písomne potvrdí veterinárny le-
kár alebo ním poverená osoba5) alebo

d) iné vhodné nezamenite¾né označenie určené okres-
ným úradom na základe stanoviska vedeckého or-
gánu Slovenskej republiky, ak by pod¾a jeho vyjad-
renia označenie pod¾a písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky narodené a odchované v zajatí sa označujú
pod¾a odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe
stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky
dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikova�
pre fyzické alebo psychické vlastnosti exemplára,
označí sa exemplár pod¾a odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevz�ahuje na živé exempláre, ktorým
sa aplikoval delite¾ný plombovate¾ný krúžok pred na-
dobudnutím účinnosti tejto vyhlášky pod¾a osobitné-
ho predpisu,6) ak sa nemajú vyviez� zo Slovenskej
republiky.

(4) Vtáky patriace do skupiny A alebo B, ktoré nie sú
exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí, a iné
živé stavovce patriace do skupiny A sa označujú pod¾a
odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stano-
viska vedeckého orgánu Slovenskej republiky dôjde
k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikova� pre
fyzické alebo psychické vlastnosti exemplára, označí
sa exemplár pod¾a odseku 1 písm. d) najmä pomocou
špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, teto-
vaní alebo iným vhodným spôsobom; týmto spôsobom
sa označujú aj živé stavovce s výnimkou vtákov patria-
ce do skupiny B, ktorým sa neaplikoval injekčný trans-
pondér (tzv. mikročip) pod¾a odseku 1 písm. c).

(5) Nezamenite¾né označenie sa nevykonáva
a) na mláïatách cicavcov v období dojčenia, ak tento

úkon môže ohrozi� ich život alebo ich zdravotný
stav,

b) na vajciach vtákov a na ich mláïatách, ak ostávajú
v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento
úkon môže ohrozi� ich život alebo ich zdravotný
stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,

c) na vajciach plazov a na ich mláïatách, a to do troch
mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držite¾a
alebo

d) ak pod¾a vyjadrenia okresného úradu na základe
stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky
fyzické vlastnosti exemplára neumožňujú bezpečnú
aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezamenite¾né značenie nevykonáva z dô-
vodu uvedeného v odseku 5 písm. d), okresný úrad
zaznamená skutočnos�, že exemplár živočícha nie je
nezamenite¾ne označený pod¾a odseku 1, v druhovej
karte alebo knihe chovu alebo ak môže by� bezpečne
nezamenite¾ne označený neskôr, uvedie v nich dátum,
dokedy musí by� nezamenite¾ne označený, alebo inú
vhodnú podmienku.

4) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených
živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

5) § 19 ods. 4 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov.
6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z.
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(7) Ak označovanie živých exemplárov živočíchov vy-
žaduje upevnenie štítku, pásky, krúžku alebo iného
zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo im-
plantáciu injekčných transpondérov (tzv. mikročipov),
vykoná sa humánnym spôsobom s oh¾adom na zdravie
a prirodzené správanie daného exemplára.

(8) Spôsob nezamenite¾ného označenia a pri injekč-
ných transpondéroch (tzv. mikročipoch) aj značka sa
uvádzajú v každom povolení a inom rozhodnutí vyda-
nom pod¾a zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa
vz�ahujú na exemplár, a v preukaze o pôvode.

(9) Všetky kódy injekčných transpondérov (tzv. mik-
ročipov) a príslušné technické informácie, ktoré sú
potrebné na prečítanie údajov transpondéra, sa uvá-
dzajú v povoleniach a iných rozhodnutiach vydaných
pod¾a zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vz�a-
hujú na exemplár, a v preukaze o pôvode.

§ 16

Preukaz o pôvode exemplára živočícha

(1) Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ïalej len
„preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na
konečné vývinové štádium exemplára živočícha. Preu-
kaz sa nevystavuje na exempláre živočíchov, ktoré sú

a) v rehabilitácii, ktorá trvá najviac tri mesiace,
b) uvedené v prílohe č. 12, ak sú narodené a odchova-

né v zajatí a nadobudnuté na území Slovenskej re-
publiky.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každý exem-
plár živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na
okresnom úrade zabezpečí prvý držite¾. 

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje pod¾a vzoru uve-
deného v prílohe č. 13.

(4) Ak exemplár živočícha uhynie a
a) držite¾ si ho chce ponecha� vypreparovaného ako

dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum
úhynu v preukaze, ktorý bude ïalej slúži� na pre-
ukázanie jeho pôvodu pod¾a § 26 zákona,

b) držite¾ si ho nechce ponecha� ako dermoplastický
preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá ok-
resnému úradu príslušnému pod¾a miesta trvalého
pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného
držite¾a.

§ 17

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

László Miklós v. r.
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ZOZNAM EXEMPLÁROV

 Vysvetlivky

1. Druhy zahrnuté do tejto prílohy sú zapísané
a) vedeckým menom druhu alebo
b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe zahrnuté všetky druhy patriace do tohto taxónu alebo určitá

definovate¾ná čas�.

2. Skratka ‘spp.’ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3. Ostatné odkazy k vyššiemu taxónu, ako je druh, majú len informatívny alebo klasifikačný účel.

4. Druhy vytlačené polotučne sú naše pôvodné druhy.

5. Skratky, ktoré sa používajú na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh:
a) ‘ssp’ znamená poddruh,
b) ‘var(s)’ znamená varietu (variety) a
c) ‘fa’ znamená formu.

6. Skratka ‘p.e.’ sa používa na označenie druhov, ktoré sú pravdepodobne vyhynuté.

7. Hviezdička ‘*’ nachádzajúca sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že jedna geograficky oddelená
populácia alebo viac geograficky oddelených populácií, poddruhov alebo druhov tohto druhu alebo taxónu patrí
do skupiny A a sú vyňaté zo skupiny B.

8. Dve hviezdičky ‘**’ nachádzajúce sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamenajú, že jedna geograficky
oddelená populácia alebo viac geograficky oddelených populácií, poddruhov alebo druhov tohto druhu alebo
taxónu patrí do skupiny B a sú vyňaté zo skupiny A.

9. Symboly ‘(I)’, ‘(II)’ a ‘(III)’ a symbol ‘x’ pred číslom nachádzajúce sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu
označujú prílohy dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy zaradené, ako je uvedené vo vysvetlivkách č. 10 až
13. Druhy, ktoré nie sú označené ani jedným z týchto symbolov, nie sú zaradené v prílohách dohovoru.

10. ‘(I)’ za názvom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je zaradený do
prílohy I dohovoru.

11. ‘(II)’ za názvom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je zaradený do
prílohy II dohovoru.

12. ‘(III)’ za názvom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je zaradený do
prílohy III dohovoru. V tomto prípade je krajina, ktorá druh alebo vyšší taxón do prílohy III dohovoru zaradila,
uvedená dvojpísmenovým kódom takto: AR (Argentína), AU (Austrália), BO (Bolívia), BR (Brazília), BW
(Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Kostarika), GB (Ve¾ká Británia), GH (Ghana), GT (Guatemala),
HN (Honduras), ID (Indonézia), IN (India), MU (Maurícius), MX (Mexiko), MY (Malajzia), NP (Nepál), PE (Peru),
TN (Tunisko), UY (Uruguaj) a ZA (Južná Afrika).

13. Symbol ‘x’ pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu patriaceho do skupiny A alebo
B znamená, že určité geograficky oddelené populácie, druhy, skupiny druhov alebo če¾ade tohto druhu alebo
taxónu sú zaradené do prílohy I, II alebo III dohovoru takto:

x 701 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruh Cercocebus galeritus galeritus je zaradený do prílohy I.

x 702 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruh Procolobus pennantii kirkii (uvádzaný tiež ako Colobus bodius
kirkii) je zaradený do prílohy I.

x 703 Všetky druhy sú zaradené do prílohy II okrem Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hypero-
odon spp., Physeter catodon (vrátane synonyma Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp.,
Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (vrátane synonyma Eschrichtius glau-
cus), Balaenoptera spp. (okrem populácie Balaenoptera acutorostrata západného Grónska), Megaptera
novaeangliae, Eubalaena spp. (predtým zahrnutá v rode Balaena) a Caperea marginata, ktoré sú uvedené
v prílohe I. S exemplármi druhov zaradených do prílohy II dohovoru vrátane výrobkov a derivátov iných než

Príloha č. 1
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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mäsových výrobkov na obchodné účely, vyprodukovaných obyvate¾mi Grónska pod¾a licencie poskytnutej
príslušným kompetentným orgánom, sa bude naklada� ako s patriacimi do skupiny B.

x 704 Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú zaradené do prílohy I, ostatné populácie sú zaradené
do prílohy II.

x 705 Populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus sú zaradené do prílohy I,
ostatné populácie a poddruhy sú zaradené do prílohy II.

x 706 Trichechus inunguis a Trichechus manatus sú zaradené do prílohy I. Trichechus senegalensis je zaradený
do prílohy II.

x 707 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruh Equus hemionus hemionus je zaradený do prílohy I.

x 708 Haliaeetus albicilla a Haliaeetus leucocephalus sú zaradené do prílohy I, ostatné druhy sú zaradené
do prílohy II.

x 709 Do prílohy III sú zaradené tieto druhy: Crax alberti, Crax daubentoni a Crax globulosa pre Kolumbiu a Crax
rubra pre Kolumbiu, Kostariku, Guatemalu a Honduras.

x 710 Pauxi pauxi je zaradený do prílohy III pre Kolumbiu.

x 711 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruhy Grus canadensis nesiotes a Grus canadensis pulla sú zaradené
do prílohy I.

x 712 Vini ultramarina je zaradený do prílohy I, ostatné druhy sú zaradené do prílohy II.

14. Symbol ‘-’ pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že označené
geograficky oddelené populácie, druhy, skupiny druhov alebo če¾ade tohto druhu alebo taxónu sú vyňaté
z danej skupiny takto:

-101 populácie Španielska severne od Duero, populácie Grécka severne od 39. rovnobežky,

-102 populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe,

-103 populácia Pecari tajacu Mexika a USA,

-104 — Argentína: populácia provincie Jujuy a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja
          a San Juan,

— Bolívia: populácie Ochranárskej únie Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas,

— Chile: čas� populácie provincie Parinacota,1a. Region Tarapacá,

— Peru: celá populácia,

-105 populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu,

-106 Cathartidae,

-107 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus a Psittacula krameri,

-108 populácia Rhea pennata pennata Argentíny,

-108a populácia Argentíny,

-109 populácia Ekvádoru s nulovou ročnou vývoznou kvótou, ak ročná vývozná kvóta nebude schválená
Sekretariátom dohovoru a IUCN/SSN — Skupinou špecialistov pre krokodíly,

-110 populácie Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Juhoafrickej republiky, Ugandy,
Tanzánie (s ročnou vývoznou kvótou najviac 1600 exemplárov z vo¾nej prírody vrátane po¾ovníckych trofejí
okrem exemplárov z farmového zariadenia), Zambie a Zimbabwe,

-111 populácie Austrálie, Indonézie a Papuy Novej Guiney,

-112 populácie Argentíny a Chile,

-113 všetky druhy, ktoré nie sú sukulentmi,
-114 Aloe vera; uvádzaná aj ako Aloe barbadensis.

15. Symbol ‘+’ pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že len označené
geograficky oddelené populácie, poddruhy alebo druhy tohto druhu alebo taxónu patria do príslušnej skupiny
takto:

+ 201 populácie Španielska severne od Duero, populácie Grécka severne od 39. rovnobežky,

+ 202 populácie Kamerunu a Nigérie,

+ 203 populácia Ázie,
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+ 204 populácia Strednej a Severnej Ameriky,

+ 205 populácie Bangladéša, Indie a Thajska,

+ 206 populácia Indie,

+ 207 populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe,

+ 208 populácia Juhoafrickej republiky,

+ 209 — Argentína: populácia provincie Jujuy a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja
          a San Juan,

— Bolívia: populácie Ochranárskej únie Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas,

— Chile: čas� populácie provincie Parinacota, 1a. Region Tarapacá,

— Peru: celá populácia,

+ 210 populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu,

+ 211 populácia Mexika,

+ 212 populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka,
Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu,

+ 213 populácia Argentíny,

+ 214 populácia Seychellských ostrovov,

+ 215 populácia Európy okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR,

+ 216 populácia Ruskej federácie,

+ 217 populácie Argentíny a Chile,

+ 218 populácie Amerického kontinentu,

+ 219 populácie Kolumbie a Peru.

16. Symbol ‘=’ pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že meno tohto druhu
alebo vyššieho taxónu možno interpretova� aj takto:

= 301 uvádzaný tiež ako Phalanger maculatus,

= 302 uvádzaný tiež ako Vampyrops lineatus,

= 303 vrátane če¾ade Tupaiidae,

= 304 predtým zahrnutý do če¾ade Lemuridae,

= 305 predtým zahrnutý ako poddruh druhu Callithrix jacchus,

= 306 zahŕňa rodové synonymum Leontideus,

= 307 predtým zahrnutý do druhu Saguinus oedipus,

= 308 predtým zahrnutý ako Alouatta palliata,

= 309 predtým zahrnutý ako Alouatta palliata (villosa),

= 310 zahŕňa synonymum Cercopithecus roloway,

= 311 predtým zahrnutý do rodu Papio,

= 312 zahŕňa rodové synonymum Simias,

= 313 zahŕňa synonymum Colobus badius rufomitratus,

= 314 zahŕňa rodové synonymum Rhinopithecus,

= 315 uvádzaný tiež ako Presbytis entellus,

= 316 uvádzaný tiež ako Presbytis geei a Semnopithecus geei,

= 317 uvádzaný tiež ako Presbytis pileata a Semnopithecus pileatus,

= 318 predtým zahrnutý ako Tamandua tetradactyla (čiastočne),

= 319 zahŕňa synonymá Bradypus boliviensis a Bradypus griseus,

= 320 zahŕňa synonymum Cabassous gymnurus,

= 321 zahŕňa synonymum Priodontes giganteus,

= 322 zahŕňa rodové synonymum Coendou,

= 323 zahŕňa rodové synonymum Cuniculus,

= 324 predtým zahrnutý do rodu Dusicyon,

= 325 zahŕňa synonymum Dusicyon fulvipes,
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= 326 zahŕňa rodové synonymum Fennecus,

= 327 uvádzaný tiež ako Selenarctos thibetanus,

= 328 predtým uvádzaný ako Nasua nasua,

= 329 uvádzaný tiež ako Aonyx microdon alebo Paraonyx microdon,

= 330 zahŕňa synonymum Galictis allamandi,

= 331 predtým zahrnutý do rodu Lutra,

= 332 predtým zahrnutý do rodu Lutra; zahŕňa synonymá Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum a Lutra
platensis,

= 333 predtým zahrnutý do Martes flavigula,

= 334 vrátane rodového synonyma Viverra,

= 335 zahŕňa synonymum Eupleres major,
= 336 predtým zahrnutý ako Viverra megaspila,

= 337 predtým zahrnutý ako Herpestes fuscus,

= 338 predtým zahrnutý ako Herpestes auropunctatus,

= 339 uvádzaný tiež ako Felis caracal a Lynx caracal,

= 340 predtým zahrnutý do rodu Felis,

= 341 uvádzaný tiež ako Felis pardina alebo Felis lynx pardina,

= 342 predtým zahrnutý do rodu Panthera,

= 343 uvádzaný tiež ako Equus asinus,

= 344 predtým zahrnutý do druhu Equus hemionus,

= 345 uvádzaný tiež ako Equus caballus przewalskii,

= 346 uvádzaný tiež ako Choeropsis liberiensis,

= 347 uvádzaný tiež ako Cervus porcinus calamianensis,

= 348 uvádzaný tiež ako Cervus porcinus kuhlii,
= 349 uvádzaný tiež ako Cervus porcinus annamiticus,

= 350 uvádzaný tiež ako Cervus dama mesopotamicus,

= 351 s výnimkou domestikovanej formy Bos gaurus uvádzanej ako Bos frontalis,

= 352 s výnimkou domestikovanej formy Bos mutus uvádzanej ako Bos grunniens,

= 353 zahŕňa rodové synonymum Novibos,

= 354 s výnimkou domestikovanej formy Bubalus arnee uvádzanej ako Bubalus bubalis,
= 355 zahŕňa rodové synonymum Anoa,

= 356 uvádzaný tiež ako Damaliscus dorcas dorcas,

= 357 predtým zahrnutý do druhu Naemorhedus goral,
= 358 uvádzaný tiež ako Capricornis sumatraensis,

= 359 zahŕňa synonymum Oryx tao,

= 360 zahŕňa synonymum Ovis aries ophion,

= 361 predtým uvázaný ako Ovis vignei,

= 362 uvádzaný tiež ako Rupicapra rupicapra ornata,

= 363 uvádzaný tiež ako Boocercus eurycersus; vrátane rodového synonyma Taurotragus,

= 364 uvádzaný tiež ako Pterocnemia pennata,

= 365 uvádzaný tiež ako Sula abbotti,

= 366 uvádzaný tiež ako Ardeola ibis,

= 367 uvádzaný tiež ako Egretta alba a Ardea alba,

= 368 uvádzaný tiež ako Ciconia ciconia boyciana,

= 369 uvádzaný tiež ako Hagedashia hagedash,

= 370 uvádzaný tiež ako Lampribis rara,

= 371 zahŕňa Phoenicopterus roseus,

= 372 zahŕňa synonymá Anas chlorotis a Anas nesiotis,

= 373 uvádzaný tiež ako Spatula clypeata,

= 374 uvádzaný tiež ako Anas platyrhynchos laysanensis,
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= 375 pravdepodobne hybrid medzi Anas platyrhynchos a Anas superciliosa,

= 376 uvádzaný tiež ako Nyroca nyroca,

= 377 zahŕňa synonymum Dendrocygna fulva,

= 378 uvádzaný tiež ako Cairina hartlaubii,

= 379 uvádzaný tiež ako Aquila heliaca adalberti,

= 380 uvádzaný tiež ako Chondrohierax wilsonii,

= 381 uvádzaný tiež ako Falco peregrinus babylonicus a Falco peregrinus pelegrinoides,

= 382 uvádzaný tiež ako Crax mitu mitu,

= 383 uvádzaný tiež ako rod Crax,

= 384 predtým zahrnutý do rodu Aburria,

= 385 predtým zahrnutý do rodu Aburria, uvádzaný tiež ako Pipile pipile pipile,

= 386 predtým zahrnutý ako Arborophila brunneopectus (čiastočne),

= 387 predtým zahrnutý do druhu Crossoptilon crossoptilon,

= 388 predtým zahrnutý do druhu Polyplectron malacense,

= 389 zahŕňa synonymum Rheinardia nigrescens,

= 390 uvádzaný tiež ako Tricholimnas sylvestris,

= 391 uvádzaný tiež ako Choriotis nigriceps,

= 392 uvádzaný tiež ako Houbaropsis bengalensis,

= 393 uvádzaný tiež ako Turturoena iriditorques; predtým zahrnutý ako Columba malherbii (čiastočne),

= 394 uvádzaný tiež ako Nesoenas mayeri,

= 395 predtým zahrnutý ako Treron australis (čiastočne),

= 396 uvádzaný tiež ako Calopelia brehmeri vrátane synonyma Calopelia puella,

= 397 uvádzaný tiež ako Tympanistria tympanistria,

= 398 uvádzaný tiež ako Amazona dufresniana rhodocorytha,

= 399 často sa s ním obchoduje pod nesprávnym názvom Ara caninde,

= 400 uvádzaný tiež ako Cyanoramphus novaezelandiae cookii,

= 401 uvádzaný tiež ako Opopsitta diophthalma coxeni,

= 402 uvádzaný tiež ako Pezoporus occidentalis,

= 403 predtým zahrnutý do druhu Psephotus chrysopterygius,

= 404 uvádzaný tiež ako Psittacula krameri echo,

= 405 predtým zahrnutý do rodu Gallirex, uvádzaný tiež ako Tauraco porphyreolophus,

= 406 uvádzaný tiež ako Otus gurneyi,

= 407 uvádzaný tiež ako Ninox novaeseelandiae royana,

= 408 predtým zahrnutý do rodu Glaucis,

= 409 zahŕňa rodové synonymum Ptilolaemus,

= 410 predtým zahrnutý do rodu Rhinoplax,

= 411 uvádzaný tiež ako Pitta brachyura nympha,

= 412 uvádzaný tiež ako Muscicapa ruecki alebo Niltava ruecki,

= 413 uvádzaný tiež ako Dasyornis brachypterus longirostris,

= 414 uvádzaný tiež ako Tchitrea bourbonnensis,

= 415 uvádzaný tiež ako Meliphaga cassidix,

= 416 zahŕňa rodové synonymum Xanthopsar,

= 417 predtým zahrnutý do rodu Spinus,

= 418 predtým uvádzaný ako Serinus gularis (čiastočne),

= 419 uvádzaný tiež ako Estrilda subflava alebo Sporaeginthus subflavus,

= 420 predtým zahrnutý ako Lagonosticta larvata (čiastočne),

= 421 zahŕňa rodové synonymum Spermestes,

= 422 uvádzaný tiež ako Euodice cantans, predtým zahrnutý ako Lonchura malabarica (čiastočne),

= 423 uvádzaný tiež ako Hypargos nitidulus,
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= 424 predtým zahrnutý ako Parmoptila woodhousei (čiastočne),

= 425 zahŕňa synonymá Pyrenestes frommi a Pyrenestes rothschildi,

= 426 uvádzaný tiež ako Estrilda bengala,

= 427 uvádzaný tiež ako Malimbus rubriceps alebo Anaplectes melanotis,

= 428 uvádzaný tiež ako Coliuspasser ardens,

= 429 predtým zahrnutý ako Euplectes orix (čiastočne),

= 430 uvádzaný tiež ako Coliuspasser macrourus,

= 431 uvádzaný tiež ako Ploceus superciliosus,

= 432 zahŕňa synonym Ploceus nigriceps,

= 433 uvádzaný tiež ako Sitagra luteola,

= 434 uvádzaný tiež ako Sitagra melanocephala,

= 435 predtým zahrnutý ako Ploceus velatus,

= 436 uvádzaný tiež ako Hypochera chalybeata; zahŕňa synonymá Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua
neumanni, Vidua okavangoensis a Vidua ultramarina,

= 437 predtým zahrnutý ako Vidua paradisaea (čiastočne),

= 438 uvádzaný tiež ako rod Damonia,

= 439 predtým zahrnutý ako Kachuga tecta tecta,

= 440 zahŕňa rodové synonymá Nicoria a Geoemyda (čiastočne),

= 441 uvádzaný tiež ako Chrysemys scripta elegans,

= 442 uvádzaný tiež ako Geochelone elephantopus; uvádzaný tiež v rode Testudo,

= 443 uvádzaný tiež ako rod Testudo,

= 444 predtým zahrnutý v rode Trionyx; uvádzaný tiež v rode Aspideretes,

= 445 predtým zahrnutý v rode Trionyx,

= 446 predtým zahrnutý do Podocnemis spp.,

= 447 uvádzaný tiež ako Pelusios subniger,

= 448 zahŕňa Alligatoridae, Crocodylidae a Gavialidae,

= 449 uvádzaný tiež ako Crocodylus mindorensis,

= 450 uvádzaný tiež v rode Nactus,

= 451 zahŕňa rodové synonymum Rhoptropella,

= 452 predtým zahrnutý do Chamaeleo spp.,

= 453 Tupinambis merianae (Duméril a Bibron, 1839) bol do 1. augusta 2000 zaradený ako Tupinambis teguixin
(Linnaeus, 1758) (Rozšírenie: severná Argentína, Uruguaj, Paraguaj, južná Brazília rozširujúci sa do južnej
amazónskej Brazílie.), Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) bol do 1. augusta 2000 zaradený ako Tupi-
nambis nigropunctatus (Spix, 1824) (Rozšírenie: Kolumbia, Venezuela, Guyana, amazonská panva Ekvádo-
ru, Peru, Bolívia a Brazília, v Brazílii juh štátu Sao Paulo.),

= 454 predtým zahrnutý do če¾ade Boidae,

= 455 zahŕňa synonymum Python molurus pimbura,

= 456 uvádzaný tiež ako Constrictor constrictor occidentalis,

= 457 zahŕňa synonymum Sanzinia manditra,

= 458 zahŕňa synonymum Pseudoboa cloelia,

= 459 uvádzaný tiež ako Hydrodynastes gigas,

= 460 uvádzaný tiež ako Alsophis chamissonis,

= 461 predtým zahrnutý do rodu Natrix,

= 462 zahŕňa synonymá Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja
sputatrix a Naja sumatrana,

= 462a predtým zahrnutý ako Bothrops nummifer,

= 462b predtým zahrnutý ako Bothrops schlegelii,

= 462c predtým zahrnutý ako Vipera russelli,

= 462d predtým zahrnutý ako Bothrops nasutus,

= 462e predtým zahrnutý ako Bothrops ophryomegas,

= 463 predtým zahrnutý do Nectphrynoides,

~
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= 464 predtým zahrnutý do Dendrobates,

= 465 uvádzaný tiež ako Rana,

= 466 zahŕňa rodové synonymum Megalobatrachus,

= 467 pod¾a autora D’Abreru,

= 468 zahŕňa synonymá Pandinus africanus a Heterometrus roeseli,

= 468a predtým zahrnutý do rodu Brachypelma,

= 469 uvádzaný tiež ako Conchodromus dromas,

= 470 uvádzaný tiež v rodoch Dysnomia a Plagiola,

= 471 zahŕňa rodové synonymum Proptera,

= 472 uvádzaný tiež v rode Carunculina,

= 473 uvádzaný tiež ako Megalonaias nickliniana,

= 474 uvádzaný tiež ako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis a Lampsilis tampicoensis tecomatensis,

= 475 zahŕňa rodové synonymum Micromya,

= 476 zahŕňa rodové synonymum Papuina,

= 477 zahŕňa iba če¾aï Helioporidae s jedným druhom Heliopora coerulea,

= 478 uvádzaný tiež ako Podophyllum emodi a Sinopodophyllum hexandrum,

= 479 zahŕňa rodové synonymá Neogomesia a Roseocactus,

= 480 uvádzaný tiež v rode Echinocactus,

= 481 zahŕňa synonymum Coryphanta densispina,

= 482 uvádzaný tiež ako Echinocereus lindsayi,

= 483 uvádzaný tiež v rode Wilcoxia; zahŕňa Wilcoxia nerispina,

= 484 uvádzaný tiež v rode Coryphantha; zahŕňa synonymum Escobaria nellieae,

= 485 uvádzaný tiež v rode Coryphantha; zahŕňa Escobaria leei ako poddruh,

= 486 zahŕňa synonymum Solisia pectinata,

= 487 uvádzaný tiež v rodoch Backebergia, Cephalocereus a Mitrocereus; zahŕňa synonymum Pachycereus chry-
somallus,

= 488 zahŕňa Pediocactus bradyi ssp. despainii a Pediocactus bradyi ssp. winkleri a synonymá Pediocactus
despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi a Pediocactus winkleri; uvádzaný tiež v rode Toumeya,

= 489 uvádzaný tiež v rodoch Navajoa, Toumeya a Utahia; zahŕňa synonymá Pediocactus fickeisenii, Navajao
peeblesianu ssp. fickeisenii a Navajoa fickeisenii,

= 490 uvádzaný tiež ako rody Echinocactus a Utahia,

= 491 zahŕňa rodové synonymum Encephalocarpus,

= 492 uvádzaný tiež v rode Pediocactus; zahŕňa synonymum Ancistrocactus tobuschii a Ferocactus tobuschii,

= 493 uvádzaný tiež v rodoch Echinomastus, Neolloydia a Pediocactus; zahŕňa synonymá Echinomastus acunensis
a Echinomastus krausei,

= 494 zahŕňa synonymá Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus a Sclerocactus
wetlandicus ssp. ilseae; uvádzaný tiež v rode Pediocactus,

= 495 uvádzaný tiež v rodoch Echinomastus, Neolloydia a Pediocactus,

= 496 uvádzaný tiež v rodoch Coloradoa, Ferocactus a Pediocactus,

= 497 uvádzaný tiež v rodoch Pediocactus a Toumeya,

= 498 uvádzaný tiež v rodoch Ferocactus a Pediocactus,

= 499 zahŕňa rodové synonymá Gymnocactus a Normanbokea; uvádzaný tiež v rodoch Kadenicarpus, Neolloydia,
Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus a Toumeya,

= 500 uvádzaný tiež v rode Parodia,

= 501 uvádzaný tiež ako Saussurea lappa,

= 502 zahŕňa rody Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris a Trichipteris,

= 503 uvádzaný tiež ako Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis,

= 504 zahŕňa Euphorbia cremersii fa. viridifolia a Euphorbia cremersii var. rakotozafyi,

= 505 zahŕňa Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera,

= 506 zahŕňa Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii a spirosticha,

= 507 zahŕňa Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis a multiflora,

Strana 3522 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145



= 508 uvádzaný tiež ako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis,

= 509 uvádzaný tiež ako Engelhardia pterocarpa,

= 510 uvádzaný tiež v rode Afrormosia,

= 511 zahŕňa Aloe compressa var. rugosquamosa, schistophila a paucituberculata,

= 512 zahŕňa Aloe haworthioides var. aurantiaca,

= 513  zahŕňa Aloe laeta var. maniaensis,

= 514 predtým zahrnutý do Talauma hodgsonii; uvádzaný tiež ako Magnolia hodgsonii a Magnolia candollii var.
obvata,

= 515 zahŕňa če¾ade Apostasiaceae a Cypripediaceae ako podče¾ade Apostasioideae a Cypripedioideae,

= 516 Anacampseros australiana a Anacampseros kurzii sú uvádzané tiež v rode Grahamia,

= 517 predtým zahrnutý do Anacampseros spp.,

= 518 uvádzaný tiež ako Sarracenia rubra ssp. alabamensis,

= 519 uvádzaný tiež ako Sarracenia rubra ssp. jonesii,

= 520 predtým zahrnutý do Zamiaceae spp.,

= 521 zahŕňa synonymum Stangeria paradoxa,

= 522 uvádzaný tiež ako Taxus baccata ssp. wallichiana,

= 523 zahŕňa synonym Welwitschia bainesii,

= 524 zahŕňa synonym Vulpes vulpes leucopus,

= 525 uvádzaný tiež ako Erithacus pectardens,

= 526 uvádzaný tiež ako Pogonocichla swynnertoni,

= 527 uvádzaný tiež ako Platylophus leucopterus,

= 528 zahŕňa Lapemis hardwickii,

= 529 zahŕňa Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis a Hippocampus macleayi-
na,

= 530 zahŕňa Hippocampus elongatus a Hippocampus subelongatus,

= 531 zahŕňa Hippocampus tuberculatus,

= 532 zahŕňa Hippocampus subcoronatus,

= 533 zahŕňa Hippocampus fasciatus a Hippocampus mohnikei,

= 534 zahŕňa Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi,
Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer,
Hippocampus tetragonurus a Hippocampus villosus,

= 535 zahŕňa Hippocampus obscurus,

= 536 zahŕňa Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europe-
aus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus a Hippocampus vulgaris,

= 537 zahŕňa Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi a Hippocampus rin-
gens,

= 538 zahŕňa Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippo-
campus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hip-
pocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus a Hippocampus valentyni,

= 539 zahŕňa Hippocampus suezensis,

= 540 zahŕňa Hippocampus dahli a Hippocampus lenis,

= 541 zahŕňa Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris,
Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus
rosaceus a Hippocampus trichus,

= 542 zahŕňa Hippocampus obtusus a Hippocampus poeyi,

= 543 zahŕňa Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus
mannulus a Hippocampus sexmaculatus,

= 544 zahŕňa Hippocampus novaehollandiae,

= 545 zahŕňa Hippocampus regulus a Hippocampus rosamondae.
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17. Symbol ‘o’pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu sa interpretuje takto:

o601 Ustanovená bola nulová ročná exportná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov
patriacich do skupiny A a pod¾a toho sa na ne aplikujú ustanovenia zákona.

o602 Ustanovená bola nulová ročná exportná kvóta pre exempláre druhov Manis crassicaudata, Manis penta-
dactyla a Manis javanica odobraté z vo¾nej prírody na primárne komerčné účely.

o603 Exempláre domestikovaných foriem nepodliehajú ustanoveniam zákona.
o604 Ročné exportné kvóty pre živé exempláre a po¾ovnícke trofeje boli ustanovené takto:

Botswana: 5,

Namíbia: 150,

Zimbabwe: 50.

Obchod s takými exemplármi podlieha ustanoveniam § 5 zákona.
o605 Populácie Botswany, Namíbie a Zimbabwe

Na výnimočný účel povolenia:
1. export po¾ovníckych trofejí na nekomerčné účely,
2. export živých zvierat na primerané a prijate¾né miesto určenia (Namíbia iba na nekomerčné účely),
3. export koží (iba Zimbabwe),
4. export kožených výrobkov a vyrezávaných predmetov zo slonoviny na nekomerčné účely (iba Zimbabwe).
Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny A a v tom zmysle sa na ne
vz�ahujú ustanovenia zákona. Na zabezpečenie, aby

a) miesto určenia pre živé zvieratá bolo „primerané a prijate¾né“ alebo
b) účel dovozu bol „nekomerčný“,

povolenia na dovoz a povolenia na opätovný vývoz sa môžu vyda�, až keï vydávajúci výkonný orgán dostane od
výkonného orgánu štátu dovozu potvrdenie, že v prípade písmena a) v súlade s § 5 ods. 1 písm. b)
bodom 3 zákona kompetentný vedecký orgán skontroloval chovné podmienky a zistil, že predpokladaný
príjemca je náležite vybavený na umiestnenie a starostlivos� o živočíchy, alebo v prípade písmena b) v súlade
s § 5 ods. 1 písm. c) bodom 2 zákona je ministerstvo ubezpečené o tom, že sa exemplár nepoužije na primárne
komerčné účely.
Populácia Južnej Afriky
Na výnimočný účel povolenia:
1. obchod po¾ovníckych trofejí na nekomerčné účely,
2. obchod so živými zvieratami na účely reintrodukcie do chránených území vyhlásených v súlade s legislatívou

dovážajúceho štátu,
3. obchod s kožami a koženými výrobkami.
Obchod s neopracovanou slonovinou celých klov vo vlastníctve štátu, pochádzajúcich z Krugerovho národného
parku podlieha nulovej kvóte. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriace
do skupiny A a na obchod s nimi sa pod¾a toho aplikujú ustanovenia zákona.

o606 Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod so živými živočíchmi pre primerané a prijate¾né
miesto určenia a po¾ovné trofeje. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do
skupiny A a pod¾a toho sa na ne aplikujú ustanovenia zákona.

o607 Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií
patriacich do skupiny B (pozri +209) a v rozsahu zásob v čase 9. konferencie členských štátov (november
1994) v Peru predstavujúcich 3 249 kg vlny a s látkou a položkami z nej vyrobenými vrátane luxusných
ručne robených a pletených výrobkov. Opačná strana látky a lem musia by� opatrené značkou prijatou
štátmi, ktorých územie je súčas�ou areálu druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación
y Manejo de la Vicuna a slovami „VICUNA-COUNTRY OF ORIGIN“ pod¾a krajiny pôvodu. Všetky ostatné
exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny A a pod¾a toho sa na ne aplikujú
ustanovenia zákona.

o608 Ustanovená bola nulová ročná exportná kvóta pre exempláre druhu Geochelone sulcata z vo¾nej prírody na
primárne komerčné účely.

o609 Označuje okrem celých živočíchov len plutvy a časti plutiev.
o610 Nasledujúce exempláre nepodliehajú ustanoveniam zákona:

Fosílie
Koralový piesok, za ktorý sa považuje materiál pozostávajúci úplne alebo čiastočne z najemno rozdrvených

~
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úlomkov uhynutých koralov do 2 mm v priemere, ktorý môže obsahova�, medziiným, aj zvyšky dierkavcov,
mäkkýšov a panciera kôrovcov a zvápenatených rias.

Koralová dr� vrátane štrku, za ktorú sa považujú nestmelené úlomky zo zlomených prstových uhynutých
koralov a iného materiálu v rozmedzí 2 až 30 mm v priemere.

o611 Umelo rozmnožené exempláre nasledujúcich hybridov alebo kultivarov nepodliehajú ustanoveniam zákona:

Hatiora x graeseri,
Schlumbergera x buckleyi,
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,
Schlumbergera truncata (kultivary),

Gymnocalycium mihanovichii (kultivary) s obmedzenou tvorbou chlorofylu, zaštepené na týchto štepoch:
Harrisia „Jusbertii“, Hylocereus trigonus alebo Hylocereus undatus,
Opuntia microdasys (kultivary).

o612 Umelo rozmnožené exempláre kultivarov Euphorbia trigona nepodliehajú ustanoveniam zákona.
o613 Semenáčiky alebo pletivové kultúry získané in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravované

v sterilných nádobách nepodliehajú ustanoveniam zákona.
o614 Umelo rozmnožené exempláre kultivarov Cyclamen persicum nepodliehajú ustanoveniam zákona. Táto

výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi h¾uzami.

18. V súlade s § 3 písm. c) bodom 1 zákona symbol ‘#’ pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho
taxónu patriaceho do skupiny B alebo C určuje časti alebo deriváty, ktoré sú špecifikované vo vz�ahu
k uvedenému na účely zákona takto:

# 1 Označuje všetky časti a deriváty okrem
(a) semien, spór a pe¾u (vrátane pe¾ových hrudiek),
(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných

v sterilných nádobách a
(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín.

# 2 Označuje všetky časti a deriváty okrem
(a) semien a pe¾u,
(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných

v sterilných nádobách,
(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
(d) chemických derivátov a finálnych farmaceutických výrobkov.

# 3 Označuje celé a rezané korene a ich časti okrem spracovaných častí alebo derivátov, ako je prášok, tabletky,
extrakt, tonikum, čaje a cukrovinky.

# 4 Označuje všetky časti a deriváty okrem
(a) semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov a pe¾u,
(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných

v sterilných nádobách,
(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín,
(d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín a
(e) oddelených spoločných kmeňov (podložiek) a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných

rastlín rodu Opuntia, podrodu Opuntia.

# 5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

# 6 Označuje polená, drevené triesky a nespracovaný lámaný materiál.

# 7 Označuje všetky časti a deriváty okrem
(a) semien a pe¾u (vrátane pe¾ových hrudiek),
(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných

v sterilných nádobách,
(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a 
(d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.
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19. Ak pri žiadnom z druhov alebo z vyšších taxónov rastlín patriacich do skupiny A nie je poznámka, že s jeho
hybridmi sa má naklada� v súlade s § 5 zákona, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými
z jedného takéhoto druhu alebo taxónu alebo z viacerých takýchto druhov alebo taxónov sa môže obchodova�
v súlade s § 6 a na území Slovenskej republiky s dokladom pod¾a § 25 ods. 2 zákona a že semená, pe¾ (vrátane
pe¾ových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro
v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách nepodliehajú ustanoveniam zákona.

20. Na živočíchy patriace do skupiny D sa ustanovenia aplikujú iba na živé exempláre, celé alebo takmer celé
uhynuté exempláre alebo aj na iné časti a deriváty taxónov, ktoré sú označené takto:
§ 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
§ 2 Všetky perá alebo všetky kože, alebo iné časti s perami.

21. Na rastliny patriace do skupiny D sa ustanovenia aplikujú iba na živé exempláre alebo aj na iné časti a deriváty
taxónov, ktoré sú označené takto:
§ 3 Sušené a čerstvé rastliny vrátane listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
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F A U N A

CHORDATA
chordáty

MAMMALIA
cicavce

MONOTREMATA
vtákozobce

Tachyglossidae
ježurovité

Zaglossus spp. (II)       
rod ježura

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae
kunovcovité

Sminthopsis 
longicaudata (I) 
vakomyš dlhochvostá
Sminthopsis
psammophila (I)
vakomyš piesočná

Thylacinidae
vakovlkovité

Thylacinus cynocephalus
p.e. (I)
vakovlk tasmánsky

PERAMELEMORPHIA

Peramelidae
bandikutovité

Chaeropus ecaudatus
p.e. (I)
bandikut dvojprstý
Macrotis lagotis (I)
bandikut králikovitý
Macrotis leucura (I)
bandikut bielochvostý
Perameles bougainville (I)
bandikut hrubosrstý

DIPROTODONTIA

Phalangeridae
kuskusovité

Phalanger orientalis (II)
kuskus sivý
Spilocuscus maculatus
(II) =301
kuskus škvrnitý

Vombatidae
vombatovité

Lasiorhinus krefftii (I)
vombat severný

Macropodidae
kengurovité

Lagorchestes hirsutus (I)
valabia dlhochvostá
Lagostrophus fasciatus (I)
valabia pásavá
Onychogalea fraenata (I)
valabia uzdičková
Onychogalea lunata (I)
valabia znamienková

Dendrolagus dorianus
stromokengura Doriova
Dendrolagus
goodfellowi
stromokengura
Goodfellowa
Dendrolagus inustus (II)
stromokengura sivá

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Macropodidae
kengurovité

Dendrolagus
matschiei
stromokengura
Matschieho               
Dendrolagus ursinus (II)
stromokengura
medveïovitá    

Potoroidae
potkanokengurovité

Bettongia spp. (I)
rod potkanokengura
Caloprymnus campestris
p.e. (I)
potkanokengura púš�ová

CHIROPTERA
netopiere

Pteropodidae
kaloňovité

Acerodon jubatus (I)
kaloň hrivnatý
Acerodon lucifer p.e. (I)
kaloň lucifer
Pteropus insularis (I)
kaloň truk
Pteropus livingstonei (II)
kaloň komorský
Pteropus mariannus (I)
kaloň mariánsky
Pteropus molossinus (I)
kaloň ponpejský
Pteropus phaeocephalus
(I)
kaloň mortlocký
Pteropus pilosus (I)
kaloň palauský
Pteropus rodricensis (II)
kaloň rodriguezský
Pteropus samoensis (I)
kaloň samoanský
Pteropus tonganus (I)
kaloň tonžský
Pteropus voeltzkowi (II)
kaloň pembský

Acerodon spp.* (II)
kalone rodu Acerodon
Pteropus spp. * (II)
kalone rodu Pteropus

Phyllostomidae
listonosovité

Platyrrhinus lineatus 
(III UY) =302
listonos čiarkovaný

PRIMATES
primáty

PRIMATES spp.* (II) = 303
primáty

Lemuridae
lemurovité

Lemuridae spp. (I)
lemurovité

Megaladapidae
pralemurovité

Megaladapidae
spp.(I)=304
pralemurovité

Cheirogaleidae
makiovité

Cheirogaleidae spp. (I)
makiovité

Indridae
indriovité

Indridae spp. (I)
indriovité

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Daubentoniidae
ksukolovité

Daubentonia
madagascariensis (I)
ksukol chvostnatý

Tarsiidae
oká¾ovité

Tarsius spp. (II)
rod oká¾

Callithricidae
kosmáčovité

Callimico goeldii (I)
kalimiko skákavý  
Callithrix aurita (I) =305
kosmáč čierny
Callithrix flaviceps (I) =
305
kosmáč žltohlavý
Leontopithecus spp.(I) =
306
rod levík
Saguinus bicolor (I)
tamarín dvojfarebný
Saguinus geoffroyi (I) =
307
tamarín červenokrký
Saguinus leucopus (I)
tamarín bielonohý
Saguinus oedipus (I)
tamarín pinčí

Cebidae
malpovité

Alouatta coibensis (I) =
308
vreš�an koibský
Alouatta palliata (I)
vreš�an pláštikový
Alouatta pigra (I) = 309
vreš�an guatemalský
Ateles geoffroyi frontatus
(I)
pavučiak čiernoruký
tmavočelý
Ateles geoffroyi
panamensis (I)
pavučiak čiernoruký
panamský
Brachyteles arachnoides
(I) pavučiak  muriki
Cacajao spp. (I)
rod uakari
Callicebus personatus (II)
titi čiernohlavý
Chiropotes albinasus (I)
saki bielonosý
Lagothrix  flavicauda (I)
pavučiak žltochvostý
Saimiri oerstedii (I)
saimiri červenochrbtý

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Cercopithecidae
mačiakovité

Cercocebus galeritus
(I/II)x701
mangabej chocholatý
Cercopithecus diana (I) 
= 310
mačiak diana
Cercopithecus solatus (II)
mačiak gabonský
Colobus satanas (II)
gueréza čierna
Macaca silenus (I)
makak vanderu
Mandrillus leucophaeus
(I) =311
mandril čiernotváry (dril) 
Mandrillus sphinx (I) =311
mandril pestrotváry
Nasalis concolor (I) =312
kahau mentavejský 
Nasalis larvatus (I)
kahau nosatý
Presbytis potenziani (I)
hulman mentavejský
Procolobus pennantii
(I/II) x702
gueréza Pennantova
Procolobus preussi (II)
gueréza Preussova
Procolobus rufomitratus
(I) =313
gueréza kenská
Pygathrix spp. (I) =314
rod langur
Semnopithecus entellus
(I) =315
hulman posvätný
Trachypithecus francoisi
(II)
hulman uzdičkový
Trachypithecus geei (I)
=316
hulman zlatý
Trachypithecus johnii (II)
hulman nilgirský
Trachypithecus pileatus
(I) =317
hulman chocholatý

Hylobatidae
gibonovité

Hylobatidae spp. (I)
gibonovité

Hominidae
¾udoopovité

Gorilla gorilla (I)
gorila 
Pan spp. (I)
rod šimpanz
Pongo pygmaeus (I)
orangutan

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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XENARTHRA
Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla
(II)
mravčiar trojprstý

Tamandua mexicana 
(III GT) =318
mravčiar mexický

Bradypodidae Bradypodus variegatus
(II) =319
leňoch hnedokrký

Megalonychidae Choloepus hoffmanni 
(III GT)
leňoch Hoffmanov

Dasypodidae
pásavcovité

Priodontes maximus (I)
=321
pásavec obrovský

Chaetophractus nationi
(II) °601
pásavec bolívijský

Cabassous centralis 
(III GT)
pásavec holochvostý
Cabassous tatouay 
(III GT) = 320
pásavec tatoa

PHOLIDOTA

Manidae
šupinavcovité

Manis spp. (II) °602
rod šupinavec

LAGOMORPHA

Leporidae
zajacovité

Caprolagus hispidus (I)
králik štetinatý
Romelolagus diazi (I)
králik lávový

RODENTIA
hlodavce
Sciuridae
vevericovité

Cynomys mexicanus (I)
sviš� mexický

Ratufa spp. (II)
rod ratufa

Epixerus ebii (III GH)
veverica hornoguinejská
Marmota caudata (III IN)
sviš� dlhochvostý
Marmota himalayana 
(III IN)
sviš� himalájsky
Sciurus deppei (III CR)
veverica Deppeho

Anomaluridae
šupinačkovité  

Anomalurus beecrofti 
(III GH)
šupinačka striebristá
Anomalurus derbianus
(III GH)
šupinačka šípochvostá
Anomalurus pelii (III GH)
šupinačka Pelova
Idiurus macrotis (III GH)
šupinačka ve¾kouchá

Muridae
myšovité

Leporillus conditor (I)
potkan dlhouchý
Pseudomys praeconis (I)
myš vlnatá
Xeromys myoides (I)
myš vodná
Zyzomys pedunculatus (I)
potkan hrubochvostý

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Hystricidae
dikobrazovité

Hystrix cristata (III GH)
dikobraz hrebenatý

Erethizontidae
urzonovité

Sphiggurus mexicanus
(III HN) = 322
kuandu mexický
Sphiggurus spinosus 
(III UY) =322

Agoutidae
pakovité

Agouti paca (III HN) =323
paka nížinná

Dasyproctidae
agutiovité

Dasyprocta punctata 
(III HN)
aguti škvrnitý

Chinchillidae
činčilovité  

Chinchilla spp. (I)     °603
rod činčila

CETACEA
ve¾ryby

CETACEA spp. 
(I/II) x703       
ve¾ryby

CARNIVORA
mäsožravce
Canidae
psovité

Canis lupus **(I/II)
-101x704
vlk 
Canis simensis 
vlk etiópsky
Speothos venaticus (I)
pes pralesný

Canis lupus* (II) +201
vlk
Cerdocyon thous (II) =324
líška maikong
Chrysocyon brachyurus
(II) 
vlk hrivnatý
Cuon alpinus (II)
dhoul
Pseudalopex culpaeus (II)
=324
líška horská
Pseudalopex griseus (II)
=325
líška pampová
Pseudalopex
gymnocercus (II) =324
líška Azarova
Vulpes cana (II)
líška krá¾ovská
Vulpes zerda (II) =326
líška fenek

Canis aureus (III IN)
šakal zlatý
Vulpes bengalensis (III IN)
líška bengálska
Vulpes vulpes griffithi 
(III IN) § 1
poddruh líšky obyčajnej
Vulpes vulpes montana
(III IN) § 1
poddruh líšky obyčajnej
Vulpes vulpes pusilla 
(III IN) =524 § 1
poddruh líšky obyčajnej

Ursidae
medveïovité

Ailuropoda melanoleuca 
(I)
panda ve¾ká
Ailurus fulgens (I)
panda červená
Helarctos malayanus (I)
medveï malajský
Melursus ursinus (I)
medveï pyskatý
Tremarctos ornatus (I)
medveï okuliarnatý

Ursidae spp. * (II)
medveïovité

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Ursidae
medveïovité

Ursus arctos ** (I/II)
x705
medveï hnedý
Ursus thibetanus (I) = 327
medveï himalájsky

Procyonidae
medvedíkovité

Bassaricyon gabbii 
(III CR)
olingo štíhly
Bassariscus sumichrasti
(III CR)
fret stredoamerický
Nasua narica (III HN)
=328
nosá¾ bieloústy
Nasua nasua solitaria 
(III UY)
nosá¾ bieloústy
juhobrazílsky
Potos flavus (III HN)
medvedík kynkažu

Mustelidae
lasicovité
Lutrinae
vydrorodé

Aonyx congicus** (I) +202
=329
vydra konžská
Enhydra lutris nereis (I)
vydra morská južná
Lontra felina (I) =331
vydra pobrežná
Lontra longicaudis (I)
=332
vydra dlhochvostá
Lontra provocax (I) =331
vydra južná
Lutra lutra (I)
vydra riečna
Pteronura brasiliensis (I)
vydra obrovská

Lutrinae spp.*
vydry

Mephitinae
skunkorodé

Conepatus humboldtii (II)
skunk patagónsky

Mustelinae
lasicorodé

Mustela nigripes (I)
tchor čiernonohý

Eira barbara (III HN)
tajra sivohlavá
Galictis vittata (III CR)
=330
grizon ve¾ký
Martes flavigula (III IN)
kuna charza
Martes foina intermedia
(III IN)
poddruh kuny skalnej
Martes gwatkinsii 
(III IN =333)
kuna nilgirská
Mellivora capensis 
(III BW/GH)
mediar svetlochrbtý

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Mustelinae
lasicorodé

Mustela altaica (III IN) § 1
lasica horská
Mustela erminea
ferghanae (III IN) § 1
poddruh hranostaja
obyčajného
Mustela kathiah (III IN)
§ 1
lasica žltobruchá
Mustela sibirica (III IN) § 1
lasica sibírska

Viverridae
cibetkovité

Prionodon pardicolor (I)
lisang škvrnitý

Cryptoprocta ferox (II)
fosa
Cynogale bennettii   (II)
cibetka vydrovitá
Eupleres goudotii (II) =335
falanuk
Fossa fossana (II)
fanaloka
Hemigalus derbyanus (II) 
cibetka Derbyho
Prionodon linsang  (II)
linsang pásavý

Arctictis binturong (III IN)
binturong
Civettictis civetta (III BW)
=334
cibetka africká
Paguma larvata  (III IN)
musang škraboškový
Paradoxurus
hermaphroditus (III IN)
musang malajský
Paradoxurus jerdoni 
(III IN)
musang tmavý
Viverra civettina (III IN)
=336
cibetka malabarská
Viverra zibetha (III IN)
cibetka ve¾ká
Viverricula indica (III  IN)
cibetka malá

Herpestidae
mungovité

Herpestes brachyurus
fusca (III IN) =337
mungo krátkochvostý
hnedý
Herpestes edwardsii 
(III IN)
mungo indický
Herpestes javanicus
auropunctata  (III IN)
=338
mungo Geoffroyov
zlatoškvrnitý
Herpestes smithii (III IN)
mungo Smithov
Herpestes urva (III IN)
mungo krabožravý
Herpestes vitticolis (III IN)
mungo pásavokrký

Hyaenidae
hyenovité

Proteles cristatus (III BW)
hyenka cibetkovitá

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Felidae
mačkovité

Acinonyx jubatus (I) ° 604
gepard 
Caracal caracal ** (I)
+203 = 339
karakal
Catopuma temminckii (I)
= 340
mačka Temminckova
Felis nigripes (I)
mačka čiernonohá
Felis silvestris (II)
mačka lesná
Herpailurus yaguarondi
** (I) +204 =340
mačka jaguarundi
Leopardus pardalis (I)
=340
ocelot 
Leopardus tigrinus (I)
=340
oncila
Leopardus wiedii (I) =340
mačka dlhochvostá
Lynx lynx (II) = 340
rys ostrovid
Lynx pardinus (I) = 341
rys španielsky
Neofelis nebulosa (I)
leopard obláčikový
Oncifelis geoffroyi (I) =340
mačka maloškvrnitá
Oreailurus jacobita (I)
=340
mačka horská
Panthera leo persica (I)
lev ázijský
Panthera onca (I)
jaguár 
Panthera pardus (I)
leopard škvrnitý
Panthera tigris (I)
tiger 
Pardofelis marmorata (I)
=340
mačka mramorovaná
Prionailurus bengalensis
bengalensis **(I) +205
=340
mačka bengálska
Prionailurus bengalensis
iriomotensis (II) =340
mačka iriomotská

Felidae spp. *(II) °603
mačkovité
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Felidae
mačkovité

Prionailurus planiceps (I)
=340
mačka plochočelá
Prionailurus rubiginosus
** (I) +206 =340
mačka červenoškvrnitá
Puma concolor coryi (I)
=340
puma floridská
Puma concolor
costaricensis (I) =340
puma kostarická
Puma concolor cougar (I)
=340
puma východoamerická
Uncia uncia (I) =342
leopard snežný

Otariidae
uškatcovité

Arctocephalus philippii 
(II)
uškatec čilský
Arctocephalus townsendi
(I)
uškatec guadelupský

Arctocephalus spp.   *(II)
rod uškatec

Odobenidae
mrožovité

Odobenus rosmarus (III
CA)
mrož ¾adový

Phocidae
tuleňovité

Monachus spp. (I)
rod tuleň

Mirounga leonina    (II)
tuleň sloní

PROBOSCIDEA
chobotnáče
Elephantidae
slonovité

Elephas maximus (I)
slon ázijský
Loxodonta africana **(I)
-102
slon africký

Loxodonta africana *(II)
+207 °605
slon africký

SIRENIA
sirény
Dugongidae
dugongovité

Dugong dugon (I)
dugong

Trichechidae
lamantínovité

Trichechidae spp. (I/II)
x706
lamantínovité
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PERISSODACTYLA
nepárnokopytníky
Equidae
koňovité

Equus africanus (I) =343
somár africký
Equus grevyi (I) 
zebra Grévyho
Equus hemionus (I/II)
x707
somár ázijský
Equus kiang (II) =344
kiang
Equus onager khur (I)
=344
khur
Equus przewalskii (I)
=345
kôň Przewalského
Equus zebra zebra (I)
zebra horská kapská

Equus onager *(II) =344
onager
Equus zebra hartmannae
(II)
zebra horská
Hartmanovej

Tapiridae
tapírovité

Tapiridae spp. **(I)
tapírovité

Tapirus terrestis (II)
tapír juhoamerický

Rhinocerotidae
nosorožcovité

Rhinocerotidae spp. **(I)
nosorožcovité

Ceratotherium simum
simum * (II) °606 +208
nosorožec tuponosý južný

ARTIODACTYLA
párnokopytníky

Suidae
diviakovité

Babyrousa babyrussa (I)
babirusa 
Sus salvanius (I)
diviak trpasličí

Tayassuidae
pekariovité

Catagonus wagneri (I)
pekari Wagnerov

Tayassuidae  spp. * (II)
- 103
pekari

Hippopotamidae Hexaprotodon liberiensis
(II) = 346
hrošík pralesný
Hippopotamus amphibius
(II)
hroch obojživelný

Camelidae Vicugna vicugna ** (I)     
- 104
lama vikuňa

Lama guanicoe (II)
lama huanako
Vicugna vicugna * (II)
°607 +209
lama vikuňa

Tragulidae
tragulovité

Hyemoschus aquaticus
(III GH)
tragul vodný

Moschidae
kabarovité

Moschus spp. ** (I) + 210
rod kabar

Moschus spp. * (II) -105
rod kabar
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Cervidae
jeleňovité

Axis calamianensis (I)
=347
axis kalamiánsky
Axis kuhlii (I) =348
axis baveánsky
Axix porcinus
annamiticus (I) =349
jeleň kančí indočínsky
Blastocerus dichotomus (I)
jeleník močiarny
Cervus duvaucelii (I)
jeleň barasinga
Cervus elaphus hanglu (I)
jeleň lesný hangul
Cervus eldii (I)
jeleň thamin
Dama mesopotamica (I) 
= 350
daniel mezopotámsky
Hippocamelus spp. (I)
rod huemul
Megamuntiacus
vuquanghensis (I)
mundžak ve¾ký
Muntiacus crinifrons (I)
mundžak čierny
Ozotoceros bezoarticus (I)
jeleník pampový
Pudu puda (I)
pudu južný

Cervus elaphus
bactrianus (II)
jeleň lesný stredoázijský
Pudu mephistophiles (II)
pudu severný

Cervus elaphus barbarus
(III TN)
jeleň lesný berberský
Mazama americana
cerasina (III GT)
jeleník červený
stredoamerický
Odocoileus virginianus
mayensis (III GT)
jeleník bielochvostý
guatemalský

Antilocapridae Antilocapra americana (I)
+ 211
vidloroh prériový

Bovidae
turovité

Addax nasomaculatus (I)
antilopa adax 
Bos gaurus (I) ) °603
=351
gaur
Bos mutus (I) °603 =352 
jak 
Bos sauveli (I) =353
kuprej
Bubalus depressicornis
(I) = 355
anoa nížinný
Bubalus mindorensis (I)
=355
byvol tamarau
Bubalus quarlesi (I) = 355
anoa horský
Capra falconeri (I)
koza skrutkorohá

Ammotragus lervia (II)
paovca hrivnatá
Bison bison athabascae
(II)
bizón lesný
Budorcas taxicolor (II)
takin dlhosrstý
Cephalophus dorsalis (II)
cholatka čiernochrbtá
Cephalophus monticola (II)
chocholatka modrá
Cephalophus ogilbyi (II)
chocholatka Ogilbyho
Cephalophus silvicultor
(II)
chocholatka žltochrbtá 
Cephalophus zebra (II)
chocholatka pásavá
Damaliscus pygargus 

Antilope cervicapra 
(III NP)
antilopa indická
Bubalus arnee (III NP)
=354
byvol vodný
Damaliscus lunatus 
(III GH)
byvolec lýrorohý
Tetracerus quadricornis
(III NP)
antilopa štvorrohá
Tragelaphus eurycerus
(III GH) =363
antilopa bongo
Tragelaphus spekei 
(III GH)
kudu močiarny
(sitatunga)
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Bovidae
turovité

Cephalophus jentinki (I)
chocholatka Jentinkova
Gazella dama  (I)
gazela dama
Hippotragus niger variani
(I)
antilopa vrania angolská
Naemorhedus baileyi (I)
=357
goral hnedý
Neamorhedus caudatus
(I) =357
goral amurský
Naemorhedus goral (I)
goral sivý
Naemorhedus
sumatraensis (I) = 358
goral sumatriansky
Oryx dammah (I) =359
oryx šab¾orohý
Oryx leucoryx (I)
oryx arabský
Ovis ammon hodgsonii (I)
ovca argali tibetská
Ovis ammon
nigrimontana  (I)
ovca argali turkménska
Ovis orientalis ophion  (I)
=360
muflón cyperský
Ovis vignei vignei (I) =361
ovca urial ladacká
Pantholops hodgsonii (I)
antilopa čiru
Pseudoryx nghetinhensis 
saola (I)
Rupicapra pyrenaica
ornata (I) =362
kamzík abruzský

pygargus (II) =356
byvolec bieloritný
Gazella cuvieri (III TN)
gazela atlaská
Gazella dorcas (III TN)
gazela dorkas
Gazella leptoceros (III TN)
gazela piesočná
Kobus leche (II)
vodárka lečve
Ovis ammon *    (II)
ovca argali
Ovis canadensis (II) +211
ovca hruborohá
Ovis vignei * (II)
ovca urial
Saiga tatarica (II)
sajga stepná

AVES
vtáky

STRUTHIONIFORMES
pštrosotvaré
Struthionidae
pštrosovité

Struthio camelus (I) +212
pštros dvojprstý

RHEIFORMES
nanduotvaré
Rheidae
nanduovité

Rhea pennata** (I)   -108
=364
nandu Darwinov

Rhea americana (II)
nandu pampový
Rhea pennata pennata*
(II)   +213 =364
poddruh nandu Darwinov
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TINAMIFORMES
tinamotvaré
Tinamidae
tinamovité

Tinamus solitarius (I)
tinama samotárska

SPHENISCIFORMES
tučniakotvaré
Spheniscidae
tučniakovité

Spheniscus humboldti (I)
tučniak jednopásový

Spheniscus demersus (II)
tučniak okuliarnatý

PODICIPEDIFORMES
potápkotvaré
Podicipedidae
potápkovité

Podilymbus gigas (I)
potápka

PROCELLARIIFORMES
víchrovníkotvaré
Diomedeidae
albatrosovité

Diomedea albatrus (I)
albatros bielochrbtý

PELECANIFORMES
pelikánotvaré
Pelecanidae
pelikánovité

Pelecanus crispus (I)
pelikán kučeravý

Sulidae
sulovité

Papasula abbotti (I) =365
sula

Fregatidae
fregatovité

Fregata andrewsi (I)
fregata bielobruchá

CICONIIFORMES
bocianotvaré

Ardeidae
volavkovité

Bubulcus ibis (III GH)
=366
volavka chocholatá
Casmerodius albus (III
GH) =367
volavka biela
Egretta garzetta (III
GH) 
volavka striebristá

Ardea goliath (III GH)
volavka Goliášova

Balaenicipitidae
člnozobcovité

Balaeniceps rex (II)
člnozobec krá¾ovský

Ciconiidae
bocianovité

Ciconia boyciana (I) =368
bocian čiernozobý
Ciconia nigra (II)
bocian čierny
Ciconia stormi
Jabiru mycteria (I)
jabiru ve¾ký
Leptoptilos dubius
bocian argala
Mycteria cinerea (I)
miktéria

Ephippiorhynchus
senegalensis (III GH)
bocian sedlatý
Leptoptilos crumeniferus
(III GH)
bocian marabu
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Threskiornithidae
ibisovité

Geronticus calvus (II)
ibis
Geronticus eremita (I)
ibis skalný 
Nipponia nippon (I)
japonka červenozobá 
Platalea leucorodia (II)
lyžičiar biely
Pseudibis gigantea

Eudocimus ruber (II)
kvara červená

Bostrychia hagedash 
(III GH) =369
Bostrychia rara (III GH)
=370
Threskiornis aethiopicus
(III GH)
ibis posvätný

Phoenicopteridae
plameniakovité

Phoenicopterus ruber (II)
=371
plameniak ružový

Phoenicopteridae spp. *
(II)
plameniakovité

ANSERIFORMES
husotvaré
Anatidae
kačicovité

Anas aucklandica (I) =372
kačica nelietavá
Anas laysanensis (I) =374
kačica divá laysanská
Anas oustaleti (I) =375
kačica mariánska
Anas querquedula (III
GH)
kačica chrap¾avá
Aythya innotata

Aythya nyroca (III GH)
=376
chochlačka bielooká
Branta  canadensis
leucopareia (I)
bernikla bielobradá
Branta ruficollis (II)
bernikla červenokrká
Branta sandvicensis (I)
bernikla havajská
Cairina scutulata (I)
kačica pralesná
Mergus octosetaceus
potápač
Oxyura leucocephala (II)
potápnica bielohlavá
Rhodonessa
caryophyllacea p.e.
(I)
kačica ružovohlavá

Anas bernieri  (II)
kačica Bernierova
Anas formosa (II)
kačica dvojškvrnová
Coscoroba  coscoroba (II)
koskoroba biela
Cygnus melanocorypha
(II)
labu� čiernokrká
Dendrocygna arborea (II)
kačica stromová 
Sarkidiornis melanotos (II)
hrebenatka škvrnitá

Alopochen aegyptiacus
(III GH)
húska štíhla
Anas acuta  (III GH)
kačica ostrochvostá
Anas capensis  (III GH)
kačica ružovozobá
Anas clypeata  (III GH)
=373
kačica lyžičiarka
Anas crecca  (III GH)
kačica chrapkavá
Anas penelope (III GH)
kačica hvízdavá
Cairina moschata 
(III HN)
pižmovka lesklá
Dendrocygna autumnalis
(III HN)
kačica sivokrká
Dendrocygna bicolor 
(III GH/HN) =377
kačica dvojfarebná
Dendrocygna viduata 
(III GH)
kačica bielochrbtá
Nettapus auritus (III GH)
kačička hnedooká
Plectropterus gambensis
(III GH)
kačica strakatá

ANSERIFORMES
husotvaré
Anatidae
kačicovité

Tadorna cristata
kazarka

Pteronetta hartlaubii 
(III GH) =378
pižmovka

FALCONIFORMES
sokolotvaré

FALCONIFORMES spp. *
(II) -106
sokolotvaré
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Cathartidae
kondorovité

Gymnogyps californianus
(I)
kondor ve¾kozobý 
Vultur gryphus (I)
kondor ve¾ký

Sarcoramphus papa 
(III HN)
kondor krá¾ovský

Pandionidae
kršiakovité

Pandion haliaetus (II)
kršiak rybožravý

Accipitridae
jastrabovité

Accipiter brevipes (II)
jastrab krátkoprstý
Accipiter gentilis (II)
jastrab lesný
Accipiter nisus (II)
jastrab krahulec
Aegypius monachus (II)
sup tmavohnedý
Aquila adalberti (I) = 379
orol
Aquila chrysaetos (II)
orol skalný
Aquila clanga (II)
orol hrubozobý
Aquila heliaca (I)
orol krá¾ovský
Aquila pomarina (II)
orol krik¾avý
Buteo buteo (II)
myšiak lesný
Buteo lagopus (II)
myšiak severský
Buteo rufinus (II)
myšiak hrdzavý
Chondrohierax uncinatus
wilsonii (I) = 380
luniakovec dlhozobý
Circaetus gallicus (II)
hadiar krátkoprstý
Circus aeruginosus (II)
kaňa močiarna
Circus cyaneus (II)
kaňa sivá
Circus macrourus (II)
kaňa stepná
Circus pygargus (II)
kaňa popolavá
Elanus caeruleus (II)
luniak sivý
Eutriorchis astur (II)
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Accipitridae
jastrabovité

Gypaetus barbatus (II)
bradáň žltohlavý
Gyps fulvus (II)
sup bielohlavý
Haliaeetus spp. (I/II)
x708
rod orliak
Harpia harpyja (I)
harpya opičiarka
Hieraaetus fasciatus (II)
orol jastrabovitý
Hieraaetus pennatus (II)
orol myšiakovitý
Leucopternis occidentalis
(II)
myšiakovec čiarkavohlavý
Milvus migrans (II)
haja tmavá
Milvus milvus (II)
haja červená
Neophron percnopterus
(II)
sup biely
Pernis apivorus (II)
včelár lesný
Pithecophaga jeffereyi (I)
opičiar ve¾kozobý

Falconidae
sokolovité

Falco araea (I)
sokol
pomarančovobruchý
Falco biarmicus (II)
sokol tmavý
Falco cherrug (II)
sokol rároh
Falco columbarius (II)
sokol kobec
Falco eleonorae (II)
sokol ostrovný 
Falco jugger (I)
sokol lagar
Falco naumanni (II)
sokol bielopazúrový
Falco newtoni **(I) +214
sokol červenochrbtý
Falco pelegrinoides (I)
=381
sokol hrdzavohlavý
Falco peregrinus (I)
sokol s�ahovavý
Falco punctatus (I)
sokol bodkavý
Falco rusticolus (I)
sokol po¾ovnícky
Falco subbuteo (II)
sokol lastovičiar
Falco tinnunculus (II)
sokol myšiar
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Falconidae
sokolovité

Falco vespertinus (II)
sokol červenonohý

GALLIFORMES
kurotvaré
Megapodiidae
tabonovité

Macrocephalon maleo (I)
tabon ve¾kohlavý

Cracidae
hokovité

Crax alberti (III CO)
hoko modrozobý
Crax blumenbachii (I)
hoko červenozobý
Mitu mitu (I) =382
hoko mitu
Oreophasis derbianus (I)
hoko horský
Penelope albipennis (I)
penelopa bielokrídla
Pipile jacutinga (I)= 384
guan čiernočelý
Pipile pipile (I) = 385
guan modrohrdlý

Crax spp.* (-/III) x709 
rod hoko
Ortalis vetula (III GT/HN)
šuan zelenkavý
Pauxi spp. (-/III) x710
=383

Penelopina nigra (III GT)

Penelope purpurascens
(III HN)
penelopa bielochocholatá

Phasianidae
bažantovité

Catreus wallichii (I)
bažant škvrnitý 
Colinus virginianus
ridgwayi (I)
prepelica virgínska
Crossoptilon crossoptilon
(I)
uškáň biely
Crossoptilon harmani (I)
=387
uškáň
Crossoptilon
mantchuricum (I)
uškán bielochrbtý
Lophophorus impejanus
(I)
bažant lesklý
Lophophorus lhuysii (I)
bažant zelenochvostý
Lophophorus sclateri (I)
bažant Sclaterov
Lophura edwardsi (I)
bažant pestrý
Lophura imperialis (I)
bažant cisársky
Lophura swinhoii (I)
bažant sedlatý
Odontophorus strophium

Ophrysia superciliosa

Polyplectron emphanum 
(I)
bažant palavanský
Rheinardia ocellata (I)
=389
bažant perlový

Agelastes meleagrides 
(III GH)
perlička 
Arborophila charltonii 
(III MY)
jarabica
Arborophila orientalis  
(III MY) =386
jarabica 
Argusianus argus (II)
argus páví
Gallus sonneratii (II)
kura čiarkovaná
Ithaginis cruentus (II)
vrchár krvavý
Lophura bulweri

Lophura diardi

Lophura erythrophthalma
(III MY)
bažant červenolíci
Lophura hatinhensis

Lophura hoogerwerfi

Lophura ignita (III MY)
bažant ohnivý
Lophura inornata

Lophura leucomelanos

Pavo muticus (II)
páv chocholatý
Polyplectron bicalcaratum
(II)
bažant páví

Agriocharis ocellata 
(III GT)
moriak páví
Caloperdix oculea 
(III MY)
prepelica lesná
Melanoperdix nigra 
(III MY)
prepelica čierna
Polyplectron inopinatum
(III MY)
bažant horský
Rhizothera longirostris 
(III MY)
prepelica dlhozobá
Rollulus rouloul 
(III MY)
prepelica korunkatá
Tragopan satyra (III NP)
tragopan rožkatý
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Phasianidae
bažantovité

Syrmaticus ellioti (I)
bažant Elliotov
Syrmaticus humiae (I)
bažant Humeov
Syrmaticus mikado (I)
bažant mikado
Tetraogallus caspius (I)
ular kaspický
Tetraogallus tibetanus (I)
ular škvrnitý
Tragopan blythii (I)
tragopan peniažtekový
Tragopan caboti (I)
tragopan Cabotov
Tragopan
melanocephalus (I)
tragopan čiernohlavý
Tympanuchus cupido
attwateri (I)
jariabok kupido

Polyplectron germaini (II)
bažant hnedý
Polyplectron malacense
(II)
bažant malajský
Polyplectron
schleiermacheri (II) =388
bažant

GRUIFORMES
žeriavotvaré
Gruidae
žeriavovité

Grus americana (I)
žeriav škriekavý
Grus canadensis (I/II)
x711
žeriav plavokrký
Grus grus (II)
žeriav popolavý
Grus japonensis (I)
žeriav čierno-biely
Grus leucogeranus (I)
žeriav biely
Grus monacha (I)
žeriav čierny
Grus nigricollis (I)
žeriav čiernokrký
Grus vipio (I)
žeriav bielokrký

Gruidae spp.* (II)
žeriavovité

Rallidae
chriašte¾ovité

Gallirallus sylvestris (I)
=390
veka (chraštie¾)

Rhynochetidae
kaguovité

Rhynochetos jubatus (I)
kagu vlasatý

Otididae
dropovité

Ardeotis nigriceps (I) 
= 391
drop čiernotemenný
Chlamydotis undulata (I)
drop hrivnatý
Eupodotis indica (II)
drop
Eupodotis bengalensis (I)
=392
drop

Otididae spp. * (II)
dropovité
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Otididae
dropovité

Otis tarda (II)
drop fúzatý
Tetrax tetrax (II)
drop obojkový

CHARADRIIFORMES
kulíkotvaré
Scolopacidae
slukovité

Numenius borealis (I)
hvizdák krátkozobý
Numenius tenuirostris
(I)
hvizdák tenkozobý
Tringa guttifer (I)
kalužiak

Burhinus bistriatus (III
GT)
ležiak pásikavohlavý

Laridae
čajkovité

Larus relictus (I)
čajka

COLUMBIFORMES
holubotvaré
Columbidae
holubovité

Caloenas nicobarica (I)
ve¾kohrivec bradavičnatý
Claravis godefrida

Columba livia (III GH)
holub skalný
Ducula mindorensis (I)
plodožer mindorský
Leptotila wellsi

Streptopelia turtur (III
GH)
hrdlička po¾ná

  
Columba caribea
holub
Didunculus strigirostris

Gallicolumba 
luzonica (II)
holub krvavý
Goura spp. (II)
rod korunáč

Columba guinea (III GH)
holub bodkavokrídly
Columba iriditorques (III
GH) =393
holub
Columba mayeri (III 
MU) =394
holub
Columba unicincta (III 
GH)
holub
Oena capensis (III GH)
holúbok kapský
Streptopelia decipiens (III
GH)
hrdlička
Streptopelia roseogrisea
(III GH)
hrdlička chichotavá
Streptopelia semitorquata
(III GH)
hrdlička polmesiačiková
 Streptopelia
senegalensis (III GH)
hrdlička senegalská
Streptopelia vinacea (III
GH)
hrdlička
Treron calva (III GH) =395
trerón zelený
Treron waalia (III GH)
trerón
Turtur abyssinicus (III
GH)
bronzovka habešská
Turtur afer (III GH)
bronzovka malá
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COLUMBIFORMES
holubotvaré
Columbidae
holubovité

Turtur brehmeri (III GH)
=396
bronzovka Brehmerova
Turtur tympanistria (III
GH) =397
bronzovka strakatá

PSITTACIFORMES
papagájotvaré
Psittacidae
papagájovité

Amazona arausiaca (I)
amazoňan červenokrký
Amazona barbadensis (I)
amazoňan žltočelý
Amazona brasiliensis (I)
amazoňan
červenochvostý 
Amazona guildingii (I)
amazoňan krá¾ovský
Amazona imperialis (I)
amazoňan cisársky
Amazona leuocephala (I)
amazoňan pestrý
(kubánsky)
Amazona pretrei (I)
amazoňan okuliarnatý
Amazona rhodocorytha (I)
= 398
amazoňan
Amazona tucumana (I)
amazoňan nádherný
Amazona versicolor (I)
amazoňan mnohofarebný
Amazona vinacea (I)
amazoňan vínovočervený
Amazona viridigenalis (I)
amazoňan červenočelý
Amazona vittata (I)
amazoňan belasokrídly
Anodorhynchus spp. (I)
rod ara
Ara ambigua (I)
ara žltozelená
Ara glaucogularis (I) =399
ara modrokrká
Ara macao (I)
ara arakanga
Ara maracana (I) 
ara marakana
Ara militaris (I)
ara zelená (vojenská)
Ara rubrogenys (I)
ara červenosluchá
Aratinga guarouba (I)
klinochvost žltý
Cacatua goffini (I)
kakadu Goffinov
Cacatua haematuropygia
(I)

PSITTACIFORMES spp.*
(II) -107                      
papagájotvaré Psittacula krameri (III GH)

ladniak (alexander) malý
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PSITTACIFORMES
papagájotvaré
Psittacidae
papagájovité

kakadu bielozobý
Cacatua moluccensis (I)
kakadu
červenochocholatý
(molucký)
Cyanopsitta spixii (I)
ara sivomodrá
Cyanoramphus auriceps
forbesi (I)
kakariki žltočelý
Cyanoramphus cookii (I)
= 400
kakariki norfolský
Cyanoramphus
novaezelandiae (I)
kakariki červenočelý
Cyclopsitta diophthalma
coxeni (I) =401
papagáj žltoboký
Eos histrio (I)
lori modroprsý
Eunymphicus cornutus (I)
papagáj chocholatý
Geopsittacus occidentalis
p.e. (I) =402
zemnár nočný
Neophema chrysogaster (I)
tráviar úh¾adný
Ognorhynchus icterotis (I)
klinochvost žltosluchý
Pezoporus wallicus (I)
zemnár vlnkovaný
Pionopsitta pileata (I)
amazoňan červenohlavý
Probosciger aterrimus (I)
kakadu palmový
Psephotus
chrysopterygius (I)
speváčik žltokrídly
Psephotus dissimilis (I)
=403
speváčik žltoramenný
Psephotus pulcherrimus
p.e. (I)
speváčik najkrajší
Psittacula echo (I) =404
ladniak (alexander)
maurícijský
Pyrrhura cruentata (I)
klinochvost modrobradý
Rhynchopsitta spp. (I)
rod klinochvost
Strigops habroptilus (I)
kakapo sovovitý
Vini spp. (I/II) x712
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CUCULIFORMES
kukučkotvaré
Musophagidae
banániarovité

Tauraco bannermani (II)
turako

Corythaeola cristata 
(III GH)
turako modrý
Crinifer piscator (III GH)
turako
Musophaga
porphyreolopha (II) =405
banániar lesklohlavý
Musophaga violacea 
(III GH)
banániar fialový
Tauraco spp.* (II)
rod turako

STRIGIFORMES
sovotvaré

STRIGIFORMES spp.* (II)
sovotvaré

Tytonidae
plamienkovité

Tyto alba (II)
plamienka driemavá
Tyto soumagnei (I)
plamienka

Strigidae
sovovité

Aegolius funereus (II)
kuvik kapcavý
Asio flammeus (II)
myšiarka močiarna
Asio otus (II)
myšiarka ušatá
Athene blewitti (I)
kuvik
Athene noctua (II)
kuvik plačlivý
Bubo bubo (II)
výr skalný
Glaucidium
passerinum (II)
kuvik vrabčí
Mimizuku gurneyi  (I)
=406
výrik
Ninox novaeseelandiae
undulata (I) =407
sova
Ninox squamipila natalis
(I)
sova
Nyctea scandiaca (II)
sova snežná
Otus ireneae (II)
výrik
Otus scops (II)
výrik lesný
Strix aluco (II)
sova lesná
Strix nebulosa (II)
sova bradatá
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Strigidae
sovovité

Strix uralensis (II)
sova dlhochvostá
Surnia ulula (II)
krahu¾a hôrna

APODIFORMES
dážïovníkotvaré
Trochilidae
kolibríkovité

Ramphodon dorhnii (I)
=408
kolibrík

Trochilidae spp.* (II)
kolibríkovité

TROGONIFORMES
trogónotvaré
Trogonidae
trogónovité

Pharomachrus mocinno (I)
trogón kvesal

CORACIIFORMES
krak¾otvaré
Bucerotidae
zobákorožcovité

Aceros nipalensis (I)
zobákorožec
hrdzavochvostý
Aceros subruficollis (I)
zobákorožec
Buceros bicornis (I)
zobákorožec dvojrohý
Buceros vigil (I) =410
zobákorožec

Aceros spp.* (II) 
rod zobákorožec
Anorrhinus spp. (II) = 409

Anthracoceros spp. (II)

Buceros spp.* (II)
rod zobákorožec
Penelopides spp. (II)

PICIFORMES
ïatlotvaré
Capitonidae
fuzáňovité

Semnornis ramphastinus
(III CO)

Ramphastidae
tukanovité

Baillonius bailloni (III AR)
arasari zlatý
Pteroglossus aracari (II)
arasari  obyčajný
Pteroglossus castanotis
(III AR)
arasari 
Pteroglossus viridis (II)
arasari  zelený
Ramphastos dicolorus (III
AR)
tukan pestrý
Ramphastos sulfuratus
(II)
tukan
Ramphastos toco (II)
tukan ve¾kozobý
Ramphastos tucanus (II)
tukan
Ramphastos vitellinus (II)
tukan žltohrdlý
Selenidera maculirostris
(III AR)
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Picidae
ïat¾ovité

Campephilus imperialis
(I) 

Dryocopus javensis
richardsi (I)
ïate¾ jávsky

PASSERIFORMES
vrabcotvaré
Cotingidae
kotingovité

Cotinga maculata (I)
kotinga škvrnitá
Xipholena atropurpurea (I)
kotinga

Rupicola spp.(II)
skalniak

Cephalopterus ornatus
(III CO)
vranuša čierna
Cephalopterus penduliger
(III CO)
vranuša

Pittidae
pitovité

Pitta gurneyi (I)
pita žltohrdlá
Pitta kochi (I)
pita

Pitta guajana (II)
pita
Pitta nympha (II) =411
pita pestrá

Atrichornithidae
skrabiarovité

Atrichornis clamosus (I)
skrabiar

Hirundinidae
lastovičkovité

Pseudochelidon sirintarae
(I)

Pycnonotidae
bylbylovité

Pycnonotus zeylanicus (II)
bylbyl

Muscicapidae
muchárikovité

Bebrornis rodericanus (III
MU)

Dasyornis broadbenti
litoralis p.e. (I)

Dasyornis longirostris (I)
=413

Picathartes
gymnocephalus (I)
timália
Picathartes oreas (I)
timália

Cyornis ruckii (II) =412

Garrulax canorus (II)

Leiothrix argentauris (II)
timáliovec
Leiothrix lutea (II)
timáliovec žltohrdlý
Liocichla omeiensis (II)

Terpsiphone
bourbonnensis (III MU)
=414
monarch

Nectariniidae
nektárovkovité

Anthreptes pallidigaster 

Anthreptes rubritorques

Zosteropidae
okánikovité

Zosterops albogularis (I)
kruhoočko

Meliphagidae
medárikovité

Lichenostomus melanops
cassidix (I) =415
medárik

Emberizidae
strnádkovité

Gubernatrix cristata (II)
kardinál zelený
Paroaria capitata (II)
kardinál červenochrbtý
Paroaria coronata (II)
kardinál sivý
Tangara fastuosa (II)
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Icteridae
trupiálovité

Agelaius flavus (I) =416
vlhovec

Fringillidae
pinkovité

Carduelis cucullata (I)
=417
stehlík ohnivý

Carduelis  yarrellii (II)
=417
stehlík Yarrellov

Serinus canicapillus 
(III GH) =418
kanárik
Serinus leucopygius 
(III GH)
kanárik sivý
Serinus mozambicus 
(III GH)
kanárik mozambický

Estrildidae
astrildovité

Amandava formosa (II)
tigríček
Padda oryzivora (II)
ryžovník sivý
Poephila cincta cincta (II)
pásovník krátkochvostý

Amadina fasciata (III GH)
amadina obojková
Amandava subflava 
(III GH) =419
tigríček malý
Estrilda astrild (III GH)
astrilda vlnkovaná
Estrilda caerulescens 
(III GH)
astrilda červenochvostá
Estrilda melpoda (III GH)
astrilda pomarančovolíca
Estrilda troglodytes 
(III GH)
astrilda sivá
Lagonosticta rara (III GH)
amarant čiernobruchý
Lagonosticta rubricata 
(III GH)
amarant tmavý
Lagonosticta rufopicta 
(III GH)
amarant bodkovaný
Lagonosticta senegala 
(III GH)
amarant červenozobý
Lagonosticta vinacea 
(III GH) =420
amarant čiernohrdlý
Lonchura bicolor (III GH)
=421
mníška dvojfarebná
Lonchura cantans (III GH)
=422
mníška
Lonchura cucullata 
(III GH) =421
mníška malá
Lonchura fringilloides 
(III GH) =421
mníška ve¾ká
Mandingoa nitidula 
(III GH) =423
vločkovník zelenochrbtý
Nesocharis capistrata 
(III GH)
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Estrildidae
astrildovité

oliváčik bieločelý
Nigrita bicolor (III GH) 
nigrík dvojfarebný
Nigrita canicapilla (III GH)
nigrík sivochrbtý
Nigrita fusconota (III GH)
nigrík pláštikový
Nigrita luteifrons (III GH)
nigrík žltočelý 
Ortygospiza atricollis 
(III GH)
astrilda čiernohrdlá
Parmoptila rubrifrons 
(III GH) =424
astrilda
Pholidornis rushiae 
(III GH)
astrilda
Pyrenestes ostrinus 
(III GH) =425
červenáčik čiernobruchý
Pytilia hypogrammica 
(III GH) 
astrilda červenočelá
Pytilia phoenicoptera 
(III GH)
astrilda červenokrídla
Spermophaga haematina
(III GH)
luskáčik červenoprsý
Uraeginthus bengalus 
(III GH) =426
astrild červenosluchý

Ploceidae
pletiarkovité

Amblyospiza albifrons 
(III GH)
pletiarka bieločelá
Anaplectes rubriceps 
(III GH) =427
pletiarka
Anomalospiza imberbis
(III GH)
pletiarka
Bubalornis albirostris 
(III GH)
pletiarka
Euplectes afer (III GH)
tkáčik Napoleonov
Euplectes ardens (III GH)
=428
tkáčik
Euplectes franciscanus
(III GH) =429
tkáčik plavokrídly
Euplectes hordeaceus 
(III GH)
tkáčik ohnivý
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Ploceidae
pletiarkovité

Euplectes macrourus 
(III GH) =430
tkáčik žltoramenný
Malimbus cassini (III GH)
pletiarka
Malimbus malimbicus 
(III GH)
pletiarka
Malimbus nitens (III GH)
pletiarka
Malimbus rubricollis 
(III GH)
pletiarka
Malimbus scutatus 
(III GH)
pletiarka
Pachyphantes
superciliosus (III GH)
=431
pletiarka
Passer grisseus (III GH)
vrabec sivohlavý
Petronia dentata (III GH)
skalník bušový
Plocepasser superciliosus
(III GH)
pletiarka
Ploceus albinucha (III GH)
pletiarka
Ploceus aurantius (III GH)
pletiarka
Ploceus cucullatus 
(III GH) =432
pletiarka čiernohlavá
Ploceus heuglini (III GH) 
pletiarka
Ploceus luteolus (III GH)
=433
pletiarka malá
Ploceus melanocephalus
(III GH) =434
pletiarka
Ploceus nigerrimus 
(III GH)
pletiarka
Ploceus nigricollis (III GH)
pletiarka
Ploceus pelzelni (III GH)
pletiarka
Ploceus preussi (III GH)
pletiarka
Ploceus tricolor (III GH)
pletiarka
Ploceus vitellinus (III GH)
=435
pletiarka
Quelea erythrops (III GH)
pletiarka červenohlavá
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Ploceidae
pletiarkovité

Sporopipes frontalis 
(III GH)
astrildovec uzdičkový
Vidua chalybeata (III GH)
=436
vdovka červenonohá
Vidua interjecta (III GH)
vdovka
Vidua larvaticola (III GH)
vdovka
Vidua macroura (III GH)
vdovka dlhochvostá
Vidua orientalis (III GH)
=437
vdovka rajská
Vidua  raricola (III GH)
vdovka
Vidua togoensis (III GH)
vdovka
Vidua wilsoni (III GH)
vdovka

Sturnidae
škorcovité

Leucopsar rothschildi (I)
majna rothschildova

Gracula religiosa (II)
beo  posvätný

Paradisaeidae
rajkovité

Paradisaeidae spp. (II)
rajkovité

REPTILIA
plazy

TESTUDINATA
korytnačky

Dermatemydidae Dermatemys mawii (II)
korytnačka

Emydidae Batagur baska (I)
batagur riečny
Clemmys muhlenbergi (I)
korytnačka
Muhlenbergova
Geoclemys hamiltonii (I)
=438
korytnačka Hamiltonova
Kachuga tecta (I) =439
tekta indická
Melanochelys tricarinata
(I) =440
korytnačka
Morenia ocellata (I)
korytnačka okatá
Terrapene coahuila (I)
terapena

Callagur borneoensis (II)
kalagur bornejský
Clemmys insculpta (II)
korytnačka
Cuora spp. (II)
kuora
Terrapene spp.* (II)
rod terapena
Trachemys scripta
elegans =441
korytnačka písmenková
ozdobná

Testudinidae
korytnačkovité

Geochelone nigra (I)
=442
korytnačka slonia
Geochelone radiata (I)
=443

Testudinidae spp.* (II)
o608
korytnačkovité
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Testudinidae
korytnačkovité

korytnačka lúčová
Geochelone yniphora (I)
=443
korytnačka
madagaskarská
Gopherus
flavomarginatus (I)
korytnačka
Homopus bergeri (II)
korytnačka
Malacochersus tornieri (II)
korytnačka skalná
Psammobates
geometricus (I) =443
korytnačka
Pyxis planicauda (II)
korytnačka
Testudo graeca (II)
korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni (II)
korytnačka zelenkastá
Testudo kleinmanni (I)
korytnačka egyptská
Testudo marginata (II)
korytnačka žltočierna

Cheloniidae 
karetovité

Cheloniidae spp. (I)
karetovité

Dermochelyidae
kožatkovité

Dermochelys coriacea (I)
kožatka morská

Trionychidae
kožnatkovité

Apalone ater (I)  =444
kožnatka čierna
Asperidetes gangeticus (I)
=445
kožnatka gangžská
Asperidetes hurum (I)
=445
kožnatka
Asperidetes nigricans (I)
=445
kožnatka tmavá

Lissemys punctata (II)
kožnatka bodkovaná

Trionyx triunguis (III GH)
kožnatka nílska

Pelomedusidae Erymnochelys
madagascariensis (II)
=446 
tereka madagaskarská
Peltocephalus
dumeriliana (II) =446    
tereka
Podocnemis spp. (II)
tereka

Pelomedusa subrufa 
(III GH)
tereka africká
Pelusios adansonii 
(III GH)
tereka
Pelusios castaneus 
(III GH)
tereka hnedá
Pelusios gabonensis 
(III GH) =447
tereka východoafrická
Pelusios niger (III GH)
tereka čierna
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Chelidae Pseudemydura umbrina
(I)
tortuga krátkohrdlá

CROCODYLIA
krokodíly

CROCODYLIA spp.* (II)
=448
krokodíly

Alligatoridae
aligátorovité

Alligator sinensis (I)
aligátor čínsky
Caiman crocodilus
apaporiensis (I)
kajman okuliarnatý
kolumbijský
Caiman latirostris** (I)
-108a
kajman širokonosý
Melanosuchus niger**  (I)
-109
kajman čierny

Crocodylidae
krokodílovité

Crocodylus acutus (I)
krokodíl dlhohlavý
Crocodylus cataphractus
(I)
krokodíl panciernatý
Crocodylus intermedius (I)
krokodíl orinocký
Crocodylus moreletii (I)
krokodíl Moreletov
Crocodylus niloticus** (I)
-110
krokodíl nílsky
Crocodylus novaeguineae
mindorensis (I) =449

krokodíl novoguinejský
mindorský
Crocodylus palustris (I)
krokodíl bahenný
Crocodylus porosus** (I)
-111
krokodíl morský
Crocodylus rhombifer (I)
krokodíl kubánsky
Crocodylus siamensis (I)
krokodíl olivový
Osteolaemus tetraspis (I)
krokodíl čelnatý
Tomistoma schlegelii (I)
krokodíl štíhlohlavý

Gavialidae
gaviálovité

Gavialis gangeticus (I)
gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA
hatérie
Sphenodontidae
hatériovité

Sphenodon spp. (I)
hatéria

SAURIA

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 346/2002 Strana 3557



Gekkonidae
gekónovité

Phelsuma guentheri (II)
felzúma

Cyrtodactylus
serpensinsula (II) =450
gekón
Phelsuma spp.* (II) =451
felzúma

Agamidae
agamovité

Uromastyx spp.  (II)
pich¾avec

Chamaeleonidae
chameleónovité

Chamaeleo chamaeleon
(II)
chameleón obyčajný

Bradypodion spp. (II)
=452
chameleón
Calumma spp. (II) =452
chameleón
Chamaeleo spp.* (II) 
chameleón
Furcifer spp. (II) =452
chameleón

Iguanidae
leguánovité

Brachylophus spp. (I)
leguán
Cyclura spp. (I)
leguán
Sauromalus varius (I)
leguán

Amblyrhynchus cristatus
(II)
leguán morský
Conolophus spp. (II)
leguán
Iguana spp. (II)
leguán
Liolaemus gravenhorstii

Phrynosoma coronatum
(II)
ropušník tŕnistohlavý

Lacertidae
jaštericovité

Gallotia simonyi (I)
galotia Simonyova 
Podarcis lilfordi (II)
jašterica Lilfordova
Podarcis pityusensis (II)
jašterica drnohlavá

Cordylidae
kruhochvostovité

Cordylus spp. (II)
kruhochvost
Pseudocordylus spp. (II)
kruhochvost

Teiidae
tejuovité

Cnemidophorus
hyperythrus   (II)
bičochvost oranžovohrdlý
Crocodylurus lacertinus
(II)
teju jaštericovitý
Dracaena spp. (II)
teju
Tupinambis spp. (II) =453
teju

Scincidae
scinkovité

Corucia zebrata (II)
scink prúžkovaný

Xenosauriade
krokodílovcovité

Shinisaurus crocodilurus
(II)
krokodílovec čínsky
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Helodermatidae
kôrnatcovité

Heloderma spp. (II)
rod kôrnatec

Varanidae
varanovité

Varanus bengalensis (I)
varan bengálsky
Varanus flavescens (I)
varan žltý
Varanus griseus (I)
varan púštový
Varanus komodoensis (I)
varan komodský
Varanus olivaceus (II)
varan

Varanus spp.* (II)
rod varan

SERPENTES

Loxocemidae Loxocemidae spp. (II)
=454

Pythonidae
pytónovité

Python molurus molurus
(I) =455
pytón tigrovitý

Pythonidae spp.* (II) =454
pytónovité

Boidae 
ve¾hadovité

Acrantophis spp. (I) 
ve¾had
Boa constrictor
occidentalis (I) =456
ve¾had krá¾ovský
Epicrates inornatus (I)
psohlavec portorický
Epicrates monensis (I)
psohlavec panenský
Epicrates subflavus (I)
psohlavec jamajský
Eryx jaculus (II)
piesočník šípovitý
Sanzinia
madagascariensis  (I)
=457
ve¾had madagaskarský

Boidae spp.* (II)
ve¾hadovité

Bolyeriidae
ve¾hadíkovité

Bolyeria multocarinata (I)
ve¾hadík maurícijský
Casarea dussumieri (I)
ve¾hadík Dussumierov

Bolyeriidae spp.* (II) =454
ve¾hadíkovité

Tropidophiidae
pytončekovité

Trophidophiidae spp. (II)
=454
pytončekovité

Colubridae
užovkovité

Clelia clelia (II) =458
bojga musurana
Cyclagras gigas (II) =459 
bojga obrovská
Dromicus chamissonis
=460

Atretium schistosum 
(III IN)
užovka olivová
Cerberus rhynchops 
(III IN)
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Colubridae
užovkovité

žabiarka Wiegmannova
Elachistodon
westermanni (II)
vajcožrút indický
Ptyas mucosus (II)
štíhlovka dhaman

Xenochrophis piscator (III
IN) =461
užovka rybožravá

Elapidae
koralovcovité

Hoplocephalus
bungaroides (II)
bungar
Naja naja (II) =462
kobra okuliarnatá
Ophiophagus hannah (II)
kobra krá¾ovská

Micrurus diastema 
(III HN)
koralovec premenlivý
Micrurus nigrocinctus 
(III HN)
koralovec čiernopásy

Viperidae
vretenicovité

Vipera latifii
vretenica Latifiova
Vipera ursinii (I)  + 215
vretenica malá

Crotalus unicolor
štrkáč jednofarebný
Crotalus willardi
štrkáč Willardov
Vipera wagneri (II)
vretenica Wagnerova

Agkistrodon bilineatus 
(III HN)
ploskohlavec dvojpásy
Atropoides nummifer 
(III HN) =462a
krovinár skákavý
Bothriechis schlegelii 
(III HN) =462b
krovinár kopijohlavý
Bothrops asper (III HN)
krovinár drap¾avý
Crotalus durissus (III HN)
štrkáč kaskabel
Daboia russellii (III IN)
=462c
vretenica retiazková
Porthidium nasutum 
(III HN) =462d
krovinár nosatý
Porthidium ophryomegas
(III HN) =462e
krovinár štíhly

AMPHIBIA
obojživelníky

ANURA
žabotvaré

Bufonidae
ropuchovité

Altiphrynoides spp. (I)
=463

Atelopus varius zeteki (I)
nosačka premenlivá
zeteki 
Bufo periglenes (I)
ropucha zlatá
Bufo superciliaris (I)
ropucha pestrá
Nectophrynoides spp. (I)

Nimbaphrynoides spp. (I)
= 463
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Bufonidae
ropuchovité

 Spinophrynoides spp. (I)
=463

Dendrobatidae
stromárkovité

Allobates spp. (II) =464

Dendrobates spp. (II)

Epipedobates spp. (II)
=464

Minyobates spp. (II) =464

Phobobates spp. (II) =464

Phyllobates spp. (II)

Ranidae
skokanovité

Conraua goliath
 
Euphlyctis hexadactylus
(II) =465
skokan obrovský
Hoplobatrachus tigerinus
(II) =465
skokan tigrovitý
Mantella spp. (II) 
mantela
Rana catesbeiana
skokan volský

Microhylidae Dyscophus antongilii (I)
parosnička červená

Myobatrachidae Rheobatrachus silus (II)
paropucha bruchorodá

Rheobatrachus spp.* (II)
rod paropucha

CAUDATA

Ambystomidae
axolotlovité

Ambystoma dumerilii (II)
axolotl Dumerilov
Ambystoma mexicanum
(II)
axolotl mexický

Cryptobranchidae Andrias spp. (I) =466
rod ve¾mlok

PISCES
ryby

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae Neoceratodus forsteri (II)
bahník austrálsky

COELACANTHIFORMES Latimeria spp. (I)
rod latiméria

Coelacanthidae

ACIPENSERIFORMES
jeseterotvaré

ACIPENSERIFORMES
spp.* (II)
jeseterotvaré
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Acipenseridae
jeseterovité

Acipenser brevirostrum (I)
jeseter tuponosý
Acipenser sturio (I)
jeseter ve¾ký

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae Scleropages formosus (I)
aruana ázijská

Arapaima gigas (II)
arapaima ve¾ká

LAMNIFORMES
Lamnidae 

Cetorhinidae

Carcharodon carcharias
(III AU)
Cetorhinus maximus (III
GB) °609
žralok ozrutný

CYPRINIFORMES

Cyprinidae Probarbus jullieni (I) Caecobarbus geertsi (II)

Catostomidae Chasmistes cujus (I)

SILURIFORMES

Schilbeidae Pangasianodon gigas (I)
pangasius ve¾ký

PERCIFORMES

Sciaenidae Cynoscion macdonaldi (I)

ARTHROPODA
článkonožce

INSECTA
hmyz

COLEOPTERA
chrobáky

Lucanidae
roháčovité

Colophon spp. (III ZA)

LEPIDOPTERA
motýle

Papilionidae
vidlochvostovité

Ornithoptera alexandrae
(I)
vtákokrídlovec Alexandrin
Papilio chikae (I)
vidlochvost
Papilio homerus (I)
vidlochvost
Papilio hospiton (I)
vidlochvost
Parnassius apollo (II)
jasoň červenooký

Atrophaneura palu

Baronia brevicornis

Bhutanitis spp.  (II)

Graphium sandawanum

Graphium stresemanni

Ornithoptera spp.* (II)
=467
rod vtákokrídlovec  
Papilio benguetanus  
vidlochvost  
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Papilionidae
vidlochvostovité

Papilio esperanza
vidlochvost 
Papilio grosesmithi
vidlochvost
Papilio maraho
vidlochvost
Papilio morondavana
vidlochvost
Papilio neumoegeni
vidlochvost
Parides ascanius

Parides hahneli

Teinopalpus spp. (II)

Trogonoptera spp. (II)
=467

Troides spp. (II) =467   

ARACHNIDA
pavúkovce

SCORPIONES

Scorpionidae Pandinus dictator (II)
škorpión
Pandinus gambiensis (II)
škorpión
Pandinus imperator (II)
=468
škorpión

ARANEAE

Theraphosidae Aphonopelma albiceps (II)
=468a
vtáčkar
Aphonopelma pallidum
(II) =468a
vtáčkar
Brachypelma spp. (II)
vtáčkar
Brachypelmides klaasi
(II) =468a

ANNELIDA
obrúčkavce

HIRUDINOIDEA
pijavice

ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae Hirudo medicinalis (II)
pijavica lekárska

MOLLUSCA
mäkkýše
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BIVALVIA
lastúrniky
VENEROIDA

Tridacnidae
rozïavovité

Tridacnidae spp. (II)
rozïavovité

UNIONOIDA
Unionidae
korýtkovité

Conradilla caelata (I)
korýtko zriasené
Dromus dromas (I) =469
korýtko
Epioblasma curtisi (I)
=470
krivuliak
Epioblasma florentina (I)
=470
krivuliak
Epioblasma sampsoni (I)
=470
krivuliak
Epioblasma sulcata
perobliqua (I) =470
krivuliak
Epioblasma torulosa
gubernaculum (I) =470
krivuliak
Epioblasma torulosa
torulosa (I) =470
krivuliak
Epioblasma turgidula (I)
=470
krivuliak
Epioblasma walkeri (I)
=470
krivuliak
Fusconaia cuneolus (I)
korýtko
Fusconaia edgariana (I)
korýtko
Lampsilis higginsii (I)
korýtko
Lampsilis orbiculata
orbiculata (I)
korýtko
Lampsilis satur (I)
korýtko
Lampsilis virescens (I)
korýtko
Plethobasus cicatricosus
(I)
kvadru¾a zjazvená
Plethobasus cooperianus
(I)
kvadru¾a žltonohá
Pleurobema plenum (I) 
korýtko čapurdovité
Potamilus capax (I) =471
korýtko tučné

Cyprogenia aberti (II)
korýtko
Epioblasma torulosa
rangiana (II) =470
krivuliak
Pleurobema clava (II)
korýtko
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UNIONOIDA
Unionidae
korýtkovité

Quadrula intermedia (I)
kvadru¾a slzavá
Quadrula sparsa (I)
kvadru¾a hrb¾avá
Toxolasma cylindrella (I)
=472
korýtko liliputánske
Unio nickliniana (I) =473
korýtko
Unio tampicoensis
tecomatensis (I ) =474
korýtko
Villosa trabalis (I) =475
korýtko

GASTROPODA
ulitníky
STYLOMMATOPHORA
slimáky
Achatinellidae
achatinelovité
Camaenidae
kaménovité

 

Achatinella spp. (I)

 

Papustyla pulcherrima (II)
=476

MESOGASTROPODA

Strombidae
strombusovité

Strombus gigas (II)

CNIDARIA
pŕhlivce

ANTHOZOA
koralovce

COENOTHECALIA COENOTHECALIA spp.
(II) =477 °610

STOLONIFERA

Tubiporidae Tubiporidae spp. (II) °610

ANTIPATHARIA ANTIPATHARIA spp.  (II)

SCLERACTINIA SCLERACTINIA spp. (II)
°610

HYDROZOA
polypovce

MILLEPORINA

Milleporidae Milleporidae spp. (II) °610

STYLASTERINA

Stylasteridae Stylasteridae spp. (II)
°610
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F A U N A
živočíchy

CHORDATA 
Chordáty

AVES
vtáky
CASUARIIFORMES
kazuárotvaré
Casuariidae
kazuárovité

Casuarius bennetti
kazuár
Casuarius casuarius § 2
kazuár ve¾koprilbý

PELECANIFORMES
pelikánotvaré
Pelecanidae
pelikánovité

Pelecanus philippensis
pelikán sivý

CICONIIFORMES
bocianotvaré
Ciconiidae
bocianovité

Mycteria leucocephala
miktéria

ANSERIFORMES
husotvaré
Anatidae
kačicovité

Anas melleri
kačica
Stictonetta naevosa

GALLIFORMES
kurotvaré
Megapodiidae
tabonovité

Megapodius wallacei

Cracidae
hokovité

Penelope pileata
penelopa

Phasianidae
bažantovité

Arborophila gingica
jarabica
Chrysolophus amherstiae  § 2
Chrysolophus pictus § 2
Syrmaticus reevesii § 2
Tragopan temminckii
tragopan (satyr)

COLUMBIFORMES
holubotvaré
Columbidae
holubovité

Columba oenops
holub
Ducula pickeringii 
Gallicolumba criniger
Ptilinopus marchei
Treron sieboldii
trerón (holub) 
Turacoena modesta

PICIFORMES
ïatlotvaré
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Capitonidae
fuzáňovité

Eubucco tucinkae
Megalaima rafflesii

Ramphastidae 
tukanovité

Andigena cucullata
Andigena hypoglauca
tukan tmavý
Andigena nigrirostris

PASSERIFORMES
vrabcotvaré
Cotingidae
kotingovité

Procnias nudicollis

Pittidae
pitovité

Pitta angolensis
pita
Pitta brachyura
pita
Pitta moluccensis
pita
Pitta nipalensis
pita
Pitta oatesi
pita
Pitta sordida
pita
Pitta steerii
pita

Pycnonotidae Pycnonotus jocosus
bylbyl

Bombycillidae
chochláčovité

Bombycilla japonica
chochláč

Muscicapidae
muchárovité

Cinclidium frontale
Cochoa azurea
Cochoa purpurea
Copsychus malabaricus
šama trojfarebná
Cyanoptila cyanomelana
Garrulax formosus
Garrulax galbanus
Garrulax milleti
Garrulax milnei
Luscinia pectardens =525
slávik
Niltava davidi
Paradoxornis heudei
Stachyris whiteheadi
Swynnertonia swynnertoni =526
Terpsiphone atrocaudata
monarch
Turdus dissimilis
drozd
Turdus mupinensis
drozd
Zoothera monticola
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Sittidae
brhlíkovité

Sitta magna
brhlík

Nectariniidae
nektárovkovité

Anthreptes reichenowi
Arachnothera clarae

Zosteropidae
okánikovité

Zosterops palpebrosus

Emberizidae
strnádkovité

Dacnis nigripes
Latoucheornis siemsseni
Sporophila falcirostris
Sporophila frontalis
Sporophila hypochroma
Sporophila palustris
Tangara varia

Icteridae
trupiálovité

Sturnella militaris

Fringillidae
pinkovité

Carpodacus roborowskii
hý¾

Estrildidae
astrildovité

Erythrura coloria
amadina
Erythrura viridifacies
amadina
Lonchura nevermanni 
mníška (stračka)
Lonchura stygia
mníška (stračka)
Padda fuscata
ryžovník

Ploceidae
pletiarkovité

Euplectes jacksoni
tkáčik

Sturnidae
škorcovité

Sturnus erythropygius
škorec
Sturnus sericeus
škorec

Corvidae
krkavcovité

Cissa thalassina
Cyanocorax caeruleus
Cyanocorax dickeyi
Platysmurus leucopterus =527

REPTILIA
plazy
SAURIA
jaštery
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Gekkonidae
gekónovité

Geckolepis maculata
gekón
Rhacodactylus auriculatus
gekón
Rhacodactylus ciliatus
gekón
Rhacodactylus leachianus
gekón novokaledónsky
Uroplatus spp.
rod gekón
Uroplatus alluaudi
gekón
Uroplatus ebenaui
gekón
Uroplatus fimbriatus
gekón
Uroplatus guentheri
gekón
Uroplatus henkeli
gekón
Uroplatus lineatus
gekón
Uroplatus malahelo
gekón
Uroplatus phantasticus
gekón
Uroplatus sikorae
gekón

Agamidae
agamovité

Acanthosaura armata
agama

Chamaeleonidae
chameleónovité

Brookesia decaryi
brukesia
Brookesia ebenaui
brukesia
Brookesia minima
brukesia
Brookesia perarmata
brukesia
Brookesia stumpffi
brukesia

Chamaeleonidae
chameleónovité

Brookesia superciliaris
brukesia
Brookesia thieli
brukesia

Cordylidae Zonosaurus karsteni
kruhochvost Karstenov
Zonosaurus laticaudatus
kruhochvost 
Zonosaurus madagascariensis
kruhochvost madagaskarský
Zonosaurus quadrilineatus
kruhochvost štvorpásy
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Scincidae
scinkovité

Tiliqua gerrardii
scink Gerrardov
Tiliqua gigas
scink obrovský
Tiliqua scincoides
scink ve¾ký
Tribolonotus gracilis
helmoscink okuliarnatý
Tribolonotus novaeguineae
helmoscink novoguinejský

SERPENTES
hady

Xenopeltidae Xenopeltis unicolor § 1
tupochvost jednofarebný

Acrochordidae Acrochordus javanicus § 1
bradavičník jávsky
Acrochordus granulatus § 1
bradavičník malý

Colubridae
užovkovité

Ahaetulla prasina § 1
bičovka zelená
Boiga dendrophila § 1
bojga mangrovová
Elaphe carinata § 1
užovka páchnuca
Elaphe radiata § 1
užovka medenohlavá
Elaphe taeniura § 1
užovka tenkochvostá
Enhydris bocourti § 1
vodnárka Bocourtova
Enhydris chinensis § 1
vodnárka čínska
Enhydris enhydris § 1
vodnárka ryžovisková
Enhydris plumbea § 1
vodnárka žltobruchá
Homalopsis buccata § 1
vodnárka pruhovaná
Langaha nasuta
bojga listonosá
Lioheterodon madagascariensis 
zvíjavka madagaskarská
Ptyas korros § 1
štíhlovka indočínska
Rhabdophis chrysargus § 1
užovka zlatá
Rhabdophis subminiatus § 1
Zaocys dhumnades § 1
štíhlovka čínska
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Elapidae Bungarus candidus § 1
bungar biely
Laticauda spp.
rod ploskochvost
Laticauda colubrina § 1
ploskochvost užovkový
Laticauda crockeri § 1
ploskochvost Crockerov
Laticauda laticaudata § 1
ploskochvost čiernopásy
Laticauda schistorhynchus § 1
ploskochvost 
Laticauda semifasciata § 1
ploskochvost ve¾ký

Viperidae
viperovité

Calloselasma rhodostoma § 1
ploskohlavec plantážový

Hydrophiidae Hydrophis spp.
rod mornár
Hydrophis atriceps § 1
mornár čiernohlavý
Hydrophis belcheri § 1
mornár Belcherov
Hydrophis bituberculatus § 1
mornár dvojhrbo¾ový
Hydrophis brookei § 1
mornár Brookov
Hydrophis caerulescens § 1
mornár modrastý
Hydrophis cantoris § 1
mornár Cantorov
Hydrophis coggeri § 1
mornár Coggerov
Hydrophis cyanocinctus § 1
mornár modropásy
Hydrophis czeblukovi § 1
mornár Czebulkovov
Hydrophis elegans § 1
mornár úh¾adný
Hydrophis fasciatus § 1
mornár pásavý
Hydrophis geometricus § 1
mornár 
Hydrophis gracilis § 1
mornár drobný
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Hydrophiidae Hydrophis inornatus § 1
mornár 
Hydrophis klossi § 1
mornár Klossov
Hydrophis lamberti § 1
mornár Lambertov
Hydrophis lapemoides § 1
mornár cejlónsky
Hydrophis macdowelli § 1
mornár McDowellov
Hydrophis mamillaris § 1
mornár širokopásy
Hydrophis melanocephalus § 1
mornár tmavohlavý
Hydrophis melanosoma § 1
mornár 
Hydrophis obscurus § 1
mornár tmavý
Hydrophis ornatus § 1
mornár ozdobný
Hydrophis pacificus § 1
mornár tichomorský
Hydrophis parviceps § 1
mornár drobnohlavý
Hydrophis semperi § 1
mornár Semperov
Hydrophis spiralis § 1
mornár žltý
Hydrophis stricticollis § 1
mornár 
Hydrophis torquatus § 1
mornár golierikatý
Hydrophis vorisi § 1
mornár Vorisov
Lapemis curtus =528 § 1
mornár malý

PISCES
ryby

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae
ihlovité

Hippocampus spp.
morské koníky
Hippocampus abdominalis =529
Hippocampus aimei 
Hippocampus angustus =530
Hippocampus bargibanti
Hippocampus bicuspis 
Hippocampus borbonensis
Hippocampus brachyrhynchus
Hippocampus breviceps =531
Hippocampus camelopardalis =532
Hippocampus capensis
Hippocampus comes
Hippocampus coronatus =533
Hippocampus erectus =534
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Syngnathidae
ihlovité

Hippocampus erinaceus
Hippocampus fuscus =535
Hippocampus hippocampus =536
Hippocampus histrix
Hippocampus horai
Hippocampus ingens =537
Hippocampus japonicus
Hippocampus jayakari
Hippocampus kaupii
Hippocampus kelloggi
Hippocampus kuda =538
Hippocampus lichensteinii =539
Hippocampus minotaur
Hippocampus planifrons =540
Hippocampus ramulosus =541
Hippocampus reidi =542
Hippocampus sindonis
Hippocampus spinosissimus
Hippocampus takakurae
Hippocampus taeniops
Hippocampus trimaculatus =543
Hippocampus tristis
Hippocampus whitei =544
Hippocampus zebra
Hippocampus zosterae =545
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F L O R A

AGAVACEAE
agávovité

Calibanus hookeri
Dasylirion longissimum

ARACEAE
áronovité

Arisaema dracontium
áronovec dračí
Arisaema erubescens
Arisaema galeatum
Arisaema jacquemontii
Arisaema nepenthoides
Arisaema sikokianum
Arisaema speciosum
Arisaema thurbergii var. urashima
Arisaema tortuosum
Arisaema triphyllum
Biarum davisii ssp. davisii
Biarum davisii ssp. marmarisense
Biarum ditschianum 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)
astrovité

Arnica montana § 3
arnika horská
Othonna armiana
Othonna cacalioides
Othonna clavifolia
Othonna euphorbioides
Othonna hallii
Othonna herrei
Othonna lepidocaulis
Othonna lobata
Othonna retrorsa

ERICACEAE
vresovcovité

Arctostaphylos uva-ursi § 3
medvedica lekárska

GENTIANACEAE
horcovité

Gentiana lutea § 3
horec žltý

LYCOPODIACEAE
plavúňovité

Lycopodium clavatum § 3
plavúň obyčajný

MENYATHACEAE
vachtovité

Menyanthes trifoliata § 3
vachta trojlistá

PARMELIACEAE
diskovkovité

Cetraria islandica § 3
p¾uzgierka islandská

PASSIFLORACEAE
mučenkovité

Adenia fruticosa
Adenia glauca
Adenia pechuelli
Adenia spinosa

PORTULACACEAE
portulakovité

Ceraria spp.
Ceraria carrissoana
Ceraria fruticulosa
Ceraria gariepina
Ceraria longipedunculata
Ceraria namaquensis
Ceraria pygmaea
Ceraria schaeferi

Systematická skupina Skupina D

Strana 3574 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145



TRILLACEAE Trillium catesbaei
trojlist
Trillium cernuum
Trillium flexipes
Trillium grandiflorum
Trillium luteum
Trillium pusillum
Trillium recurvatum
Trillium rugelii
Trillium sessile
Trillium undulatum
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F L O R A

AGAVACEAE
agávovité = agáve

Agave arizona (I)
Agave parviflora (I)
Nolina interrata (I)

Agave victoriae reginae
(II) #1
agáva krá¾ovnej

AMARYLLIDACEAE
amarylkovité

Galanthus spp. (II) #1
rod snežienka
Sternbergia spp. (II) #1
rod šternbergia

APOCYNACEAE
zimozeleňovité

Pachypodium
ambongense (I)
Pachypodium baronii (I)
Pachypodium decaryi (I)

Pachypodium spp.* (II) #1
rod hrubáň
Rauvolfia serpentina (II)
#2
rauvolfia hadovitá

ARALIACEAE
aralkovité

Panax ginseng (II) +216
#3
všehoj ázijský (ženšeň)
Panax quinquefolius (II)
#3
všehoj americký

ARAUCARIACEAE
araukáriovité

Araucaria araucana ** (I)
+ 217
araukária andská

Araucaria araucana * (II)
- 112 #1
araukária andská

BERBERIDACEAE
dráčovité

Podophyllum hexandrum
(II) =478 #2
noholist

BROMELIACEAE
broméliovité

Tillandsia harrisii (II) #1
tilandsia
Tillandsia kammii (II) #1
Tillandsia kautskyi (II) #1
Tillandsia mauryana (II) 
#1
Tillandsia sprengeliana
(II) #1
Tillandsia sucrei (II) #1
Tillandsia xerographica
(II) #1

CACTACEAE
opunciovité

Ariocarpus spp. (I) =479
Astrophytum asterias (I)
=480
astrofyt ježovkový
Aztekium ritteri (I)
Coryphantha
werdermannii (I) =481

Discocactus spp. (I)
Echinocereus ferreirianus
ssp. lindsayi (I) =482
ježica

CACTACEAE spp.* (II)
o611 #4
opunciovité

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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CACTACEAE
opunciovité

Echinocereus schmollii (I)
=483
Escobaria minima (I) =484
Escobaria sneedii (I) =485
Mammillaria pectinifera
(I) =486
bradavkovec
Mammillaria solisioides 
(I) 
Melocactus conoideus (I)
melónovec
Melocactus deinacanthus
(I)
Melocactus glaucescens (I)
Melocactus paucispinus (I)
Obregonia denegrii (I)
Pachycereus militaris (I)
=487
Pediocactus bradyi (I)
=488
Pediocactus knowltonii (I)
Pediocactus paradinei (I)
Pediocactus peeblesianus
(I) =489
Pediocactus sileri (I) =490
Pelecyphora spp. (I) =491
Sclerocactus
brevihamatus ssp.
tobuschii (I) =492
Sclerocactus
erectocentrus (I) =493
Sclerocactus glaucus (I)
=494
Sclerocactus
mariposensis (I) =495
Sclerocactus
mesae-verdae (I) =496
Sclerocactus
papyracanthus (I) =497
Sclerocactus pubispinus
(I) =498
Sclerocactus wrightiae (I)
=498
Strombocactus spp. (I) 
Turbinicarpus spp. (I)
=499
Uebelmannia spp. (I) =500

CARYOCARACEAE
áronovité

Caryocar costaricense (II)
#1

COMPOSITAE
(ASTERACEAE)  
astrovité

Saussurea costus (I) =501
pabodliak

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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CRASSULACEAE
tučnolistovité

Dudleya traskiae (I) Dudleya stolonifera (II) #1

CUPRESSACEAE
cyprusovité

Fitzroya cupressoides (I)
Pilgerodendron uviferum
(I)

CYATHEACEAE
cyateovité

Cyathea spp. (II) #1 =502
rod cyatea

CYCADACEAE
cykasovité

Cycas beddomei (I)
cykas

CYCADACEAE spp.* (II)
#1
cykasovité

DIAPENSIACEAE Shortia galacifolia (II) #1

DICKSONIACEAE
diksóniovité

Cibotium barometz (II) #1
Dicksonia spp. (II) +218 
#1
rod diksónia

DIDIEREACEAE
nocovkovité

DIDIEREACEAE spp. (II)
#1
nocovkovité

DIOSCOREACEAE
dioscoreovité

Dioscorea deltoidea (II) #1
dioskórea

DROSERACEAE
rosičkovité

Dionaea muscipula (II) #1
mucholapka obyčajná

EUPHORBIACEAE
prýštecovité

Euphorbia
ambovombensis (I) 
 Euphorbia
capsaintemariensis (I)
=503
Euphorbia cremersii (I)
=504
Euphorbia cylindrifolia (I)
=505
Euphorbia decaryi (I)
=506
Euphorbia francoisii (I) 
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)
Euphorbia  moratii (I)
=507
Euphorbia
parvicyathophora (I) 
Euphorbia quartziticola (I) 
Euphorbia tulearensis (I)
=508

Euphorbia spp.* (II) -113
o612 #1
rod prýštec  (mliečnik)

Euphorbia stygiana (II)

FOUQUIERIACEAE
fukiériovité

Fouquieria fasciculata (I)
Fouquieria purpusii (I)

Fouquieria columnaris
(II) #1
fukiéria

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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GNETACEAE
lianovcovité

JUGLANDACEAE
orechovité

Oreomunnea pterocarpa
(II) =509 #1

Gnetum montanum 
(III NP) #1
lianovec

LEGUMINOSAE
(FABACEAE)
bôbovité

Dalbergia nigra (I)
dalbergia

Pericopsis elata (II) =510
#5
Platymiscium
pleiostachyum (II) #1
Pterocarpus santalinus
(II) #6
santalovec santalovitý

LILIACEAE
¾aliovité

Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe alfredii (I)
Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcairophila (I)
Aloe compressa (I) =511
Aloe delphinensis (I)
Aloe descoingsii (I)
Aloe fragilis (I)
Aloe haworthioides (I)
=512
Aloe helenae (I)
Aloe laeta (I) =513
Aloe parallellifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
Aloe polyphylla (I)
Aloe rauhii (I)
Aloe suzannae (I)
Aloe thorncroftii (I)
Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)

Aloe spp.* (II) -114 #1
rod aloe

MAGNOLIACEAE
magnóliovité

Magnolia liliifera var.
obovata (III NP) =514 #1
magnólia ¾aliokvetá

MELIACEAE
meliovité

Swietenia humilis (II) #1
Swietenia mahagoni (II)
#5
mahagónovník pravý

Cedrela odorata 
(III CO, PE) +219 #5
cedrela
Swietenia macrophylla
(III BO, BR, CO, CR, MX,
PE) + 218 #5
mahagónovník ve¾kolistý

NEPENTHACEAE
krčiažnikovité

Nepenthes khasiana (I)
Nepenthes rajah (I)
krčiažnik obrovský

Nepenthes spp.* (II) #1
rod krčiažnik

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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ORCHIDACEAE
vstavačovité

Cattleya trianaei (I) o613
katleja
Cephalanthera cucullata
(II) o613
prilbovka
Cypripedium calceolus
(II) o613
črievičník papučkovitý
Dendrobium cruentum (I)
o613
dendróbium
Goodyera macrophylla (II)
o613
smrečinec
Laelia jongheana (I) o613
lélia
Laelia lobata (I) o613
Liparis loeselii (II) o613
h¾uzovec Loeselov
Ophrys argolica (II) o613
hmyzovník
Ophrys lunulata (II) o613
Orchis scopulorum (II)
o613
vstavač
Paphiopedilum spp. (I)
o613
rod črievičkovec 
Peristeria elata (I) o613
Phragmipedium spp. (I)
o613
Renanthera imschootiana
(I) o613
renantéra
Spiranthes aestivalis
(II) o613
pokrut letný
Vanda coerulea (I) o613
vanda belasá

ORCHIDACEAE spp.* (II)
=515 #7
vstavačovité

OROBANCHACEAE
zárazovité

Cistanche deserticola (II)
#3

PALMAE (AREACEAE)
arekovité

Chrysalidocarpus
decipiens (II) #1
Neodypsis decaryi (II) #1

PAPAVERACEAE
makovité

Meconopsis regia (III NP)
#1
pamak krá¾ovský

PINACEAE
borovicovité

Abies guatemalensis (I)
jed¾a

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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PODOCARPACEAE
nohovcovité

Podocarpus parlatorei (I) Podocarpus neriifolius (III
NP) #1
nohovec

PORTULACACEAE
portulakovité

Anacampseros spp. (II)
=516 #1
Avonia spp. (II) =517 #1
Lewisia maquirei (II) #1
levízia
Lewisia serrata (II) #1

PRIMULACEAE
prvosienkovité

Cyclamen spp. (II) o614
#1
rod cyklámen

PROTEACEAE
proteovité

Orothamnus zeyheri (II)
#1
Protea odorata (II) #1
protea

RANUNCULACEAE
iskerníkovité

Adonis vernalis (II) #2
hlaváčik jarný
Hydrastis canadensis (II)
#3
vodu¾ka kanadská

ROSACEAE
ružovité

Prunus africana (II) #1
slivka

RUBIACEAE
marenovité

Balmea stormiae (I)

SARRACENIACEAE
saracéniovité

Sarracenia alabamensis
ssp. alabamensis (I) =518
Sarracenia jonesii (I) =519
Sarracenia oreophila (I)

Sarracenia spp.* (II) #1
rod saracénia

SCROPHULARIACEAE
krtičníkovité

Picrorhiza kurrooa # 3

STANGERIACEAE Stangeria eriopus (I) =521 Bowenia spp. (II) =520 #1

TAXACEAE
tisovité

Taxus wallichiana (II) #2
=522
tis

TETRACENTACEAE Tetracentron sinense (III
NP) #1

THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE)
vrabcovníkovité

Aquilaria malaccensis (II)
#1

Gonystylus spp. (III ID) #1

VALERIANACEAE
valerianovité

Nardostachys grandiflora
(II) #3

WELWITSCHIACEAE
velvíčiovité

Welwitschia mirabilis (II)
= 523 #1
velvíčia podivná

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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ZAMIACEAE
zamiovité

Ceratozamia spp. (I)
Chigua spp. (I)
Encephalartos spp. (I)
Microcycas calocoma (I)

ZAMIACEAE spp.* (II) 
#1
zamiovité

ZINGIBERACEAE
ïumbierovité Hedychium philippinense

(II) #1

ZYGOPHYLLACEAE
jarmovcovité Guaiacum officinale (II) 

#1
guajak liečivý
Guaiacum sanctum (II) #1
guajak posvätný

Systematická skupina Skupina A Skupina B Skupina C
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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Pokyny na vyplnenie  žiadosti

1. Uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a evidenčné číslo vývozcu, nie jeho splnomocneného
zástupcu. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona� v ich mene. Fyzické osoby uvedú svoje rodné číslo, podnikatelia a právnické osoby
IČO. 

2. Uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a evidenčné číslo dovozcu, nie jeho splnomocneného
zástupcu. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona� v ich mene. Fyzické osoby uvedú svoje rodné číslo, podnikatelia a právnické osoby
IČO. 

4. Opis musí by� podrobný a musí obsahova� 3-písmenový kód v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z., spôsob a číslo označenia; pri injekčných
transpondéroch aj značka.

5. /6. Použijú sa jednotky množstva alebo hmotnosti v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002  Z. z.

7. Uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a rastlín, v ktorej je druh uvedený v čase podania
žiadosti  — I, II alebo III.

8. Uvedie sa skupina, do ktorej druh patrí, pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002  Z. z. — A, B alebo C.

9. Použije sa jeden z týchto kódov  pôvodu:
W exempláre získané z vo¾nej prírody
R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia (exempláre živočíchov získané z vo¾nej prírody, chované v kontrolovanom prostredí)
D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach  registrovaných na  Sekretariáte dohovoru

a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A  umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných  na Sekretariáte dohovoru
A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerčné účely a  patriacich do skupiny B a C umelo vypestované
C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A  narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely a  do skupiny B a C  narodené a odchované v zajatí
F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí pod¾a § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z.  
I zhabané, prepadnuté  a nájdené exempláre 1)
O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vz�ahova� ustanovenia dohovoru 1)
N pôvod určený okresným úradom v súlade s § 26 ods. 6 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z. 

10. Použije sa jeden z  týchto kódov na účel, na ktorý majú by� exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené:
B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre
E vzdelávanie
G botanické záhrady
H po¾ovnícke trofeje
L dôkazový materiál (napr. na súde)
M biologicko-medicínsky výskum
N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody
P osobný účel
Q cirkusy a putovné výstavy
S vedecký účel
T komerčný účel
Z zoologické záhrady

11. Vyplní sa iba v prípade exemplárov druhov patriacich do skupiny A. 

12. /14. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný. Uvádza sa číslo povolenia na vývoz
a dátum jeho vydania.

15. /17. Štát posledného opätovného vývozu je v prípade povolenia na opätovný vývoz štát, do ktorého bol exemplár dovezený pred opätovným vývozom do Slovenskej
republiky. V prípade povolenia na dovoz je to štát opätovného vývozu, z ktorého budú dovážané.  Kolónky 16 a 17 musia obsahova� údaje o príslušnom povolení
na opätovný vývoz.

1) Možno použi� len spolu s iným kódom pôvodu.
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Kódy, ktoré sa používajú pri opise exemplárov, a jednotky mier
na označenie jednotiek množstva a hmotnosti 

Opis Kód Odporúčané
jednotky

Alternatívne
jednotky Vysvetlenie

kôra BAR kg kôra stromu (surová, sušená alebo rozdrvená;
nespracovaná)

telo BOD počet kg v podstate celé mŕtve zvieratá vrátane čerstvých
alebo spracovaných rýb, vypchatých korytnačiek,
zakonzervovaných motý¾ov, plazov v alkohole,
celých vypchatých po¾ovníckych trofejí atï.

kos� BON kg počet kosti vrátane če¾ustí

rôsol pod horným
a spodným pancie-
rom korytnačky 

CAL kg tmavozelený alebo svetložltý rôsol (na polievku)

pancier korytnačky CAP počet kg surové alebo nespracované celé panciere druhov
z radu Testudinata

rezbárske dielo CAR kg m3 rezbárske diela (vrátane dreva a vrátane
finálnych drevených výrobkov, ako nábytok,
hudobné nástroje a rezbárske výrobky), existuje
nieko¾ko druhov, ktoré môžu by� použité na
vyrezávanie viacerých produktov (napr.  rohy
a kosti); v prípade potreby naznačí, o aký druh
produktu ide, jeho opis (napr. rezbárske dielo
z rohu)

trieska CHP kg triesky zo stavebného dreva, najmä Aquilaria
malaccensis a Pterocarpus santalinus

pazúr CLA počet kg napríklad z jedincov Felidae, Ursidae alebo
Crocodylia, ale nie korytnačky

látka CLO m2 kg ak nie je celá látka vyrobená zo srsti druhov,
ktoré sú uvedené v dohovore, bude namiesto toho
hmotnos� srsti príslušného druhu, ak je to
možné, uvedená pod kódom HAI

koral (surový) COR kg počet mŕtvy koral (počty môžu by� použité, iba ak sú
exempláre koralov transportované vo vode)

kultúra CUL počet
baniek atï.

kultúry alebo umelo vypestované rastliny

deriváty DER kg/l deriváty (iné ako tie, ktoré sú uvedené inde v tejto
tabu¾ke)

sušená rastlina DPL počet napríklad herbárové exempláre  

ucho EAR počet zvyčajne zo slonov

vajce EGG počet kg celé neoplodnené alebo vyfúknuté vajcia vrátane
kaviáru 

vajce (živé) EGL počet kg zvyčajne vajcia vtákov a plazov, ale vrátane rýb
a bezstavovcov

Príloha č. 3
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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Opis Kód Odporúčané
jednotky

Alternatívne
jednotky Vysvetlenie

extrakt EXT kg l zvyčajne rastlinné extrakty 

perie FEA kg/počet
krídel

počet v prípade predmetov (napr. obrazov) uveïte počet
predmetov

vlákno FIB kg m napríklad rastlinné vlákna, ale patria sem aj
struny tenisových rakiet

kvet FLO kg

kvetináč FPT počet vyrobený z častí rastlín, napríklad z  vlákien
stromovitých papradí

žabie stehienka LEG kg

ovocie FRU kg

noha FOO počet spodné časti nôh pod najnižším kĺbom, napríklad
zo slonov, nosorožcov, hrochov, levov, krokodílov
atï.

žlč GAL kg

žlčník GAB počet kg

odev GAR počet vrátane rukavíc, čapíc a klobúkov, ale nie
topánky; vrátane lemov a ozdôb na odevoch

pohlavné orgány GEN kg počet kastrované pohlavné ž¾azy a sušené penisy

štepný materiál GRS počet

srs� HAI kg g patrí sem srs� všetkých zvierat, napríklad zo
slona,  jaka,  lamy vikune,  lamy guanaco 

roh HOR počet kg vrátane parohov

výrobky z kože
(malé)

LPS počet malé výrobky z kože, napríklad opasky, remene,
spony, sedadlá na bicykle, obaly na šekové
knižky a kreditné karty, náušnice, kabelky,
k¾účenky, zápisníky, peňaženky, tabatierky,
náprsné tašky, remienky na hodinky

výrobky z kože
(ve¾ké)

LPL počet napríklad aktovky, nábytok, kufríky, ve¾ké
cestovné kufre 

gu¾atina LOG m3 kg surové drevo nezbavené alebo zbavené kôry 
a lyka, surovo opracované, najmä na spracovanie
na rezivo, vlákninu alebo dyhu 

živé LIV počet živé živočíchy a rastliny

list LVS počet kg

mäso MEA kg vrátane mäsa z rýb, ak nie sú vcelku, pozri aj
„telo” 

liek MED kg/l

pižmo MUS g

olej OIL kg l napríklad z korytnačiek, tuleňov, ve¾rýb, rýb,
rôznych rastlín

kúsok z kosti BOP kg kúsky z kostí, neopracované

kúsok z rohu HOP kg kúsky z rohov, neopracované vrátane
odpadkov/odrezkov
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Opis Kód Odporúčané
jednotky

Alternatívne
jednotky Vysvetlenie

kúsok zo slonoviny IVP kg kúsky zo slonoviny, neopracované vrátane
odpadkov/odrezkov

zošité kožušiny PLA m2 zošité kožušiny vrátane kožušinových prikrývok,
ak sú vyrobené z viacerých kožušín

prach, púder POW kg prach, púder

koreň ROO počet kg korene, cibule, bu¾vy alebo h¾uzy

rezivo SAW m3 kg kmene stromov narezané do neopracovaných
dosiek, trámov, blokov atï., zvyčajne hrubšie ako
6 mm

šupiny SCA kg napríklad z korytnačiek, ostatných plazov,
šupinavcov, rýb

semeno SEE kg

schránka, škrupina SHE počet kg surové alebo nespracované schránky mäkkýšov 

bok SID počet boky alebo slabiny, nepatrí sem telesná schránka
Tinga

kostra SKE počet v podstate celé kostry

koža SKI počet v podstate celé kože, či už surové alebo vyčinené
vrátane telesných schránok Tinga

kúsok kože SKP počet vrátane odrezkov,  surovej alebo vyčinenej kože

lebka SKU počet

polievka SOU kg l napríklad z korytnačky

vzorka (vedecká) SPE kg/l/ml vrátane vzoriek krvi, tkaniva (napr. obličky,
slezina), histologické preparáty atï.

steblo STE počet kg steblá rastlín

chvost TAI počet kg napríklad aligátora (na kožu) alebo líšky (na lemy
odevov, goliere atï.)

zub TEE počet kg napríklad zuby ve¾ryby, leva, hrocha, krokodíla
atï.

úžitkové drevo TIM m3 kg nespracované úžitkové drevo s výnimkou
piliarskej gu¾atiny a reziva

kel TUS počet kg v podstate celé kly, či už opracované alebo nie,
vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov,
nepatria sem však ostatné zuby 

trofej TRO počet všetky časti trofeje z jedného zviera�a, ak sú
exportované spolu:
napríklad rohy (2), lebka, koža lebky, ostatná
koža, chvost a nohy (t. j. 10 kusov) predstavujú
jednu trofej. Ale napríklad, ak sa exportuje len
lebka a rohy zviera�a, potom majú by� uvedené
ako jedna trofej. Inak sa musia tieto časti uvies�
samostatne. Pre celé vypchaté telo sa použije kód
BOD. Pre samotnú kožu sa použije kód SKI. 

kel TUS počet kg v podstate celé kly, či už opracované alebo nie,
vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov,
nepatria sem však ostatné zuby 
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Opis Kód Odporúčané
jednotky

Alternatívne
jednotky Vysvetlenie

dyha VEN m3,  m2 kg tenké vrstvy dreva rovnakej hrúbky, zvyčajne do
6 mm

vosk WAX kg vrátane jantáru/ambry

g = gramy

kg  = kilogramy

l  = litre

ml = mililitre

m = metre

m2 = štvorcové metre

m3 = kubické metre

počet = počet exemplárov
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A. Kódy na označenie pôvodu exemplárov

W exempláre získané z vo¾nej prírody

R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia (exempláre získané z vo¾nej prírody držané v kontrolovanom
prostredí; zariadenie musí by� prospešné na zachovanie miestnej populácie, napr. prispením k zvýšeniu jej
početnosti vo vo¾nej prírode)

D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A  narodené a odchované v zajatí na komerčné účely
v zariadeniach  registrovaných  na Sekretariáte dohovoru a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A
umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných  na Sekretariáte dohovoru

A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A  umelo vypestované na nekomerčné účely a do skupiny B
až D  umelo vypestované

C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A  narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely
a do skupiny B až D  narodené a odchované v zajatí

F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými
v zajatí  pod¾a § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z.

I zhabané,  prepadnuté  alebo nájdené exempláre1)

O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vz�ahova� ustanovenia dohovoru1)

N pôvod určený pod¾a § 26 ods. 6 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z.

B. Kódy na označenie účelu dovozu, vývozu a opätovného vývozu 

B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E vzdelávanie

G botanické záhrady

H po¾ovnícke trofeje

L dôkazový materiál (napr. na súde)

M biologicko-medicínsky výskum

N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody

P osobný účel

Q cirkusy a putovné výstavy

S vedecký účel

T komerčný účel

Z zoologické záhrady

Príloha č. 4
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

1) Možno použi� len spolu s iným kódom pôvodu.
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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Pokyny a vysvetlivky/Instructions and explanations

1. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania (opätovného) vývozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu./
Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. 

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo povolenia na opätovný vývoz nemôže presiahnu� 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti
je tento doklad neplatný, právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držite¾ bezodkladne vráti� Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“). Povolenie na dovoz nie je platné, ak zodpovedajúci doklad Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov
a rastlín (ïalej len „dohovor“) zo štátu (opätovného) vývozu bol použitý na (opätovný) vývoz po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Slovenskej
republiky je neskorší ako 6 mesiacov od dátumu jeho vydania./The period of validity of an (re-)export permit shall not exceed 6 months and  of an import permit 12
months. After its last day of validity, this document is void and of no legal value whatsoever and the original and all copies must be returned by the holder to the
Ministry of the environment of the Slovak Republic (Ministry) without undue delay. An import permit is not valid where the corresponding CITES document from the
(re-)exporting country was used for  (re-)export after its last day of validity or if the date of introduction into the Slovak Republic is more than 6 months from its
date of issue.

3. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania dovozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu. /Full name and
address of the actual importer, not of an agent.

6. Pre živé exempláre druhov patriacich do skupiny A pochádzajúce z  vo¾nej prírody, alebo ak ide o potomstvo prvej generácie, môže ministerstvo urči� miesto, kde
budú držané, vrátane podrobností. Akýko¾vek pohyb s výnimkou súrneho veterinárneho ošetrenia, ak sa exemplár vráti priamo na schválené miesto, vyžaduje
predchádzajúci súhlas ministerstva./For live, wild-taken specimens or first generation offspring of Annex A species, the issuing authority may prescribe the location
at which they are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned
directly to their authorised location, then requires prior authorisation from the Ministry.

8. Opis musí by� podrobný a musí obsahova� 3-písmenový kód v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ Description must be as precise as possible
and include a 3-letter code in accordance with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002.

9./10. Použijú sa jednotky hmotnosti  alebo množstva  v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ The units of net mass and/or quantity in accordance
with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002 are used.

11. Číslo prílohy k dohovoru, v ktorej je druh uvedený v čase vydania povolenia  (I, II alebo III) / Number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed
at the date of issue of the permit.

12. Skupina, do ktorej druh patrí v čase vydania povolenia, pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z. (A, B alebo C) / The letter of the Annex to Order of
the Ministry No. 346/2002 (A, B or C) in which the species is listed at the date of issue of the permit.

13. Použije sa jeden z týchto kódov  pôvodu/ One of the following codes to indicate the source will be used:
W exempláre získané z  vo¾nej prírody/ specimens taken from the wild
R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia  (získané z vo¾nej prírody a chované v kontrolovanom prostredí)/specimens originating from a ranching operation
D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach  registrovaných  na  Sekretariáte dohovoru

a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných  na Sekretariáte dohovoru /Annex A animals
bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in  registered operations at the CITES Secretariat, as well
as parts and derivatives thereof

A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerčné účely a do skupiny B až C umelo vypestované/Annex A plants artificially propagated
for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated, as well as parts and derivatives thereof

C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely a do skupiny B až C narodené a odchované v zajatí /Annex A
animals born and  bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals born and  bred in captivity, as well as parts and derivatives thereof

F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí pod¾a § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z. /animals
born in captivity but not born and bred in captivity according to § 3 letter d) of the Act No. 237/2002, as well as parts and derivatives thereof 

I zhabané a prepadnuté  exempláre1)/confiscated and sized specimens1)
O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vz�ahova� ustanovenia dohovoru1)/pre-convention specimens
U neznámy pôvod (musí by� odôvodnený)/source unknown (must be justified).

14. Použije sa jeden z týchto kódov na účel, na ktorý majú by� exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené/Use one of the following codes to indicate the purpose for which
the specimens are to be (re-)exported/imported:
B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre/breeding in captivity or artificial propagation
E vzdelávanie/educational
G botanické záhrady/botanical gardens
H po¾ovnícke trofeje/hunting trophies
L dôkazový materiál (napr. na súde)/enforcement
M biologicko-medicínsky výskum/bio-medical research
N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody/reintroduction or introduction into the wild
P osobný účel/personal
Q cirkusy a putovné výstavy/circuses and travelling exhibitions
S vedecký účel/scientific
T komerčný účel/commercial
Z zoologické záhrady/zoos

15. až. 17. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný. Kolónky 16 a 17 musia obsahova� údaje
o zodpovedajúcom povolení./The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated.
Boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit. 

18. až 20. Štát posledného opätovného vývozu je v prípade povolenia na opätovný vývoz posledný štát, z ktorého boli exempláre dovezené do Slovenskej republiky predtým, ako
z nej budú opätovne vyvezené.  V prípade povolenia na dovoz je to posledný štát opätovného vývozu, z ktorého budú exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia
obsahova� údaje o zodpovedajúcom  povolení na opätovný vývoz. /The country of last re-export country is, in the case of re-export permit, the last re-exporting country
from which the specimens were imported before being re-exported from the Slovak Republic. In the case of an import permit, it is the last re-exporting country from
which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export permit.

23. až 25. Iba na úradné účely./For official uses only.
26. Dovozca/(opätovný)vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca musí tam, kde sa to vyžaduje, uvies� číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu./The

importer/(re-)exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of the bill of landing or air waybill.
27. Vypĺňa colný orgán v mieste vstupu do Slovenskej republiky alebo v mieste (opätovného) vývozu zo Slovenskej republiky. Originál sa musí vráti� ministerstvu a kópia

pre držite¾a dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi./To be completed by the customs office of introduction into the Slovak Republic or that of (re-)export as
appropriate. The original must be returned to the ministry and the copy for the holder to the importer or (re-)exporter.

1) Možno použi� len spolu s iným kódom pôvodu./To be used only in conjunction with other source code.
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Pokyny a vysvetlivky/Instructions and explanations

1. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania (opätovného) vývozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu./
Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. 

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo povolenia na opätovný vývoz nemôže presiahnu� 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti
je tento doklad neplatný, právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držite¾ bezodkladne vráti� Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“). Povolenie na dovoz nie je platné, ak zodpovedajúci doklad Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov
a rastlín (ïalej len „dohovor“) zo štátu (opätovného) vývozu bol použitý na (opätovný) vývoz po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Slovenskej
republiky je neskorší ako 6 mesiacov od dátumu jeho vydania./The period of validity of an (re-)export permit shall not exceed 6 months and  of an import permit 12
months. After its last day of validity, this document is void and of no legal value whatsoever and the original and all copies must be returned by the holder to the
Ministry of the environment of the Slovak Republic (Ministry) without undue delay. An import permit is not valid where the corresponding CITES document from the
(re-)exporting country was used for  (re-)export after its last day of validity or if the date of introduction into the Slovak Republic is more than 6 months from its
date of issue.

3. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania dovozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu. /Full name and
address of the actual importer, not of an agent.

6. Pre živé exempláre druhov patriacich do skupiny A pochádzajúce z  vo¾nej prírody, alebo ak ide o potomstvo prvej generácie, môže ministerstvo urči� miesto, kde
budú držané, vrátane podrobností. Akýko¾vek pohyb s výnimkou súrneho veterinárneho ošetrenia, ak sa exemplár vráti priamo na schválené miesto, vyžaduje
predchádzajúci súhlas ministerstva./For live, wild-taken specimens or first generation offspring of Annex A species, the issuing authority may prescribe the location
at which they are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned
directly to their authorised location, then requires prior authorisation from the Ministry.

8. Opis musí by� podrobný a musí obsahova� 3-písmenový kód v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ Description must be as precise as possible
and include a 3-letter code in accordance with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002.

9./10. Použijú sa jednotky hmotnosti  alebo množstva  v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ The units of net mass and/or quantity in accordance
with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002 are used.

11. Číslo prílohy k dohovoru, v ktorej je druh uvedený v čase vydania povolenia  (I, II alebo III) / Number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed
at the date of issue of the permit.

12. Skupina, do ktorej druh patrí v čase vydania povolenia, pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z. (A, B alebo C) / The letter of the Annex to Order of
the Ministry No. 346/2002 (A, B or C) in which the species is listed at the date of issue of the permit.

13. Použije sa jeden z týchto kódov  pôvodu/ One of the following codes to indicate the source will be used:
W exempláre získané z  vo¾nej prírody/ specimens taken from the wild
R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia  (získané z vo¾nej prírody a chované v kontrolovanom prostredí)/specimens originating from a ranching operation
D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach  registrovaných  na  Sekretariáte dohovoru

a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných  na Sekretariáte dohovoru /Annex A animals
bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in  registered operations at the CITES Secretariat, as well
as parts and derivatives thereof

A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerčné účely a do skupiny B až C umelo vypestované/Annex A plants artificially propagated
for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated, as well as parts and derivatives thereof

C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely a do skupiny B až C narodené a odchované v zajatí /Annex A
animals born and  bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals born and  bred in captivity, as well as parts and derivatives thereof

F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí pod¾a § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z. /animals
born in captivity but not born and bred in captivity according to § 3 letter d) of the Act No. 237/2002, as well as parts and derivatives thereof 

I zhabané a prepadnuté  exempláre1)/confiscated and sized specimens1)
O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vz�ahova� ustanovenia dohovoru1)/pre-convention specimens
U neznámy pôvod (musí by� odôvodnený)/source unknown (must be justified).

14. Použije sa jeden z týchto kódov na účel, na ktorý majú by� exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené/Use one of the following codes to indicate the purpose for which
the specimens are to be (re-)exported/imported:
B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre/breeding in captivity or artificial propagation
E vzdelávanie/educational
G botanické záhrady/botanical gardens
H po¾ovnícke trofeje/hunting trophies
L dôkazový materiál (napr. na súde)/enforcement
M biologicko-medicínsky výskum/bio-medical research
N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody/reintroduction or introduction into the wild
P osobný účel/personal
Q cirkusy a putovné výstavy/circuses and travelling exhibitions
S vedecký účel/scientific
T komerčný účel/commercial
Z zoologické záhrady/zoos

15. až 17. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný. Kolónky 16 a 17 musia obsahova� údaje
o zodpovedajúcom povolení./The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated.
Boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit. 

18. až 20. Štát posledného opätovného vývozu je v prípade povolenia na opätovný vývoz posledný štát, z ktorého boli exempláre dovezené do Slovenskej republiky predtým, ako
z nej budú opätovne vyvezené.  V prípade povolenia na dovoz je to posledný štát opätovného vývozu, z ktorého budú exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia
obsahova� údaje o zodpovedajúcom  povolení na opätovný vývoz. /The country of last re-export country is, in the case of re-export permit, the last re-exporting country
from which the specimens were imported before being re-exported from the Slovak Republic. In the case of an import permit, it is the last re-exporting country from
which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export permit.

23. až 25. Iba na úradné účely./For official uses only.
26. Dovozca/(opätovný)vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca musí tam, kde sa to vyžaduje, uvies� číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu./The

importer/(re-)exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of the bill of landing or air waybill.
27. Vypĺňa colný orgán v mieste vstupu do Slovenskej republiky alebo v mieste (opätovného) vývozu zo Slovenskej republiky. Originál sa musí vráti� ministerstvu a kópia

pre držite¾a dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi./To be completed by the customs office of introduction into the Slovak Republic or that of (re-)export as
appropriate. The original must be returned to the ministry and the copy for the holder to the importer or (re-)exporter.

1) Možno použi� len spolu s iným kódom pôvodu./To be used only in conjunction with other source code.
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Pokyny a vysvetlivky/Instructions and explanations

1. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania (opätovného) vývozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu./
Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. 

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo povolenia na opätovný vývoz nemôže presiahnu� 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti
je tento doklad neplatný, právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držite¾ bezodkladne vráti� Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“). Povolenie na dovoz nie je platné, ak zodpovedajúci doklad Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov
a rastlín (ïalej len „dohovor“) zo štátu (opätovného) vývozu bol použitý na (opätovný) vývoz po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Slovenskej
republiky je neskorší ako 6 mesiacov od dátumu jeho vydania./The period of validity of an (re-)export permit shall not exceed 6 months and  of an import permit 12
months. After its last day of validity, this document is void and of no legal value whatsoever and the original and all copies must be returned by the holder to the
Ministry of the environment of the Slovak Republic (Ministry) without undue delay. An import permit is not valid where the corresponding CITES document from the
(re-)exporting country was used for  (re-)export after its last day of validity or if the date of introduction into the Slovak Republic is more than 6 months from its
date of issue.

3. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania dovozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu. /Full name and
address of the actual importer, not of an agent.

6. Pre živé exempláre druhov patriacich do skupiny A pochádzajúce z  vo¾nej prírody, alebo ak ide o potomstvo prvej generácie, môže ministerstvo urči� miesto, kde
budú držané, vrátane podrobností. Akýko¾vek pohyb s výnimkou súrneho veterinárneho ošetrenia, ak sa exemplár vráti priamo na schválené miesto, vyžaduje
predchádzajúci súhlas ministerstva./For live, wild-taken specimens or first generation offspring of Annex A species, the issuing authority may prescribe the location
at which they are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned
directly to their authorised location, then requires prior authorisation from the Ministry.

8. Opis musí by� podrobný a musí obsahova� 3-písmenový kód v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ Description must be as precise as possible
and include a 3-letter code in accordance with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002.

9./10. Použijú sa jednotky hmotnosti  alebo množstva  v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ The units of net mass and/or quantity in accordance
with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002 are used.

11. Číslo prílohy k dohovoru, v ktorej je druh uvedený v čase vydania povolenia  (I, II alebo III) / Number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed
at the date of issue of the permit.

12. Skupina, do ktorej druh patrí v čase vydania povolenia, pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z. (A, B alebo C) / The letter of the Annex to Order of
the Ministry No. 346/2002 (A, B or C) in which the species is listed at the date of issue of the permit.

13. Použije sa jeden z týchto kódov  pôvodu/ One of the following codes to indicate the source will be used:
W exempláre získané z  vo¾nej prírody/ specimens taken from the wild
R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia  (získané z vo¾nej prírody a chované v kontrolovanom prostredí)/specimens originating from a ranching operation
D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach  registrovaných  na  Sekretariáte dohovoru

a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných  na Sekretariáte dohovoru /Annex A animals
bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in  registered operations at the CITES Secretariat, as well
as parts and derivatives thereof

A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerčné účely a do skupiny B až C umelo vypestované/Annex A plants artificially propagated
for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated, as well as parts and derivatives thereof

C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely a do skupiny B až C narodené a odchované v zajatí /Annex A
animals born and  bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals born and  bred in captivity, as well as parts and derivatives thereof

F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí pod¾a § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z. /animals
born in captivity but not born and bred in captivity according to § 3 letter d) of the Act No. 237/2002, as well as parts and derivatives thereof 

I zhabané a prepadnuté  exempláre1)/confiscated and sized specimens1)
O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vz�ahova� ustanovenia dohovoru1)/pre-convention specimens
U neznámy pôvod (musí by� odôvodnený)/source unknown (must be justified).

14. Použije sa jeden z týchto kódov na účel, na ktorý majú by� exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené/Use one of the following codes to indicate the purpose for which
the specimens are to be (re-)exported/imported:
B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre/breeding in captivity or artificial propagation
E vzdelávanie/educational
G botanické záhrady/botanical gardens
H po¾ovnícke trofeje/hunting trophies
L dôkazový materiál (napr. na súde)/enforcement
M biologicko-medicínsky výskum/bio-medical research
N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody/reintroduction or introduction into the wild
P osobný účel/personal
Q cirkusy a putovné výstavy/circuses and travelling exhibitions
S vedecký účel/scientific
T komerčný účel/commercial
Z zoologické záhrady/zoos

15. až 17. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný. Kolónky 16 a 17 musia obsahova� údaje
o zodpovedajúcom povolení./The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated.
Boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit. 

18. až 20. Štát posledného opätovného vývozu je v prípade povolenia na opätovný vývoz posledný štát, z ktorého boli exempláre dovezené do Slovenskej republiky predtým, ako
z nej budú opätovne vyvezené.  V prípade povolenia na dovoz je to posledný štát opätovného vývozu, z ktorého budú exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia
obsahova� údaje o zodpovedajúcom  povolení na opätovný vývoz./The country of last re-export country is, in the case of re-export permit, the last re-exporting country
from which the specimens were imported before being re-exported from the Slovak Republic. In the case of an import permit, it is the last re-exporting country from
which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export permit.

23. až 25. Iba na úradné účely./For official uses only.
26. Dovozca/(opätovný)vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca musí tam, kde sa to vyžaduje, uvies� číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu./The

importer/(re-)exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of the bill of landing or air waybill.
27. Vypĺňa colný orgán v mieste vstupu do Slovenskej republiky alebo v mieste (opätovného) vývozu zo Slovenskej republiky. Originál sa musí vráti� ministerstvu a kópia

pre držite¾a dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi./To be completed by the customs office of introduction into the Slovak Republic or that of (re-)export as
appropriate. The original must be returned to the ministry and the copy for the holder to the importer or (re-)exporter.

1) Možno použi� len spolu s iným kódom pôvodu./To be used only in conjunction with other source code.
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Pokyny a vysvetlivky/Instructions and explanations

1. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania (opätovného) vývozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu./
Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. 

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo povolenia na opätovný vývoz nemôže presiahnu� 6 mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti
je tento doklad neplatný, právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držite¾ bezodkladne vráti� Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“). Povolenie na dovoz nie je platné, ak zodpovedajúci doklad Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov
a rastlín (ïalej len „dohovor“) zo štátu (opätovného) vývozu bol použitý na (opätovný) vývoz po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Slovenskej
republiky je neskorší ako 6 mesiacov od dátumu jeho vydania./The period of validity of an (re-)export permit shall not exceed 6 months and  of an import permit 12
months. After its last day of validity, this document is void and of no legal value whatsoever and the original and all copies must be returned by the holder to the
Ministry of the environment of the Slovak Republic (Ministry) without undue delay. An import permit is not valid where the corresponding CITES document from the
(re-)exporting country was used for  (re-)export after its last day of validity or if the date of introduction into the Slovak Republic is more than 6 months from its
date of issue.

3. Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania dovozcu, nie jeho splnomocneného zástupcu. /Full name and
address of the actual importer, not of an agent.

6. Pre živé exempláre druhov patriacich do skupiny A pochádzajúce z  vo¾nej prírody, alebo ak ide o potomstvo prvej generácie, môže ministerstvo urči� miesto, kde
budú držané, vrátane podrobností. Akýko¾vek pohyb s výnimkou súrneho veterinárneho ošetrenia, ak sa exemplár vráti priamo na schválené miesto, vyžaduje
predchádzajúci súhlas ministerstva./For live, wild-taken specimens or first generation offspring of Annex A species, the issuing authority may prescribe the location
at which they are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned
directly to their authorised location, then requires prior authorisation from the Ministry.

8. Opis musí by� podrobný a musí obsahova� 3-písmenový kód v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ Description must be as precise as possible
and include a 3-letter code in accordance with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002.

9./10. Použijú sa jednotky hmotnosti  alebo množstva  v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z./ The units of net mass and/or quantity in accordance
with Annex 3 to Order of the Ministry No. 346/2002 are used.

11. Číslo prílohy k dohovoru, v ktorej je druh uvedený v čase vydania povolenia  (I, II alebo III) / Number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed
at the date of issue of the permit.

12. Skupina, do ktorej druh patrí v čase vydania povolenia pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z. (A, B alebo C) / The letter of the Annex to Order of
the Ministry No. 346/2002 (A, B or C) in which the species is listed at the date of issue of the permit.

13. Použije sa jeden z týchto kódov  pôvodu/ One of the following codes to indicate the source will be used:
W exempláre získané z  vo¾nej prírody/ specimens taken from the wild
R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia  (získané z vo¾nej prírody a chované v kontrolovanom prostredí)/specimens originating from a ranching operation
D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach  registrovaných  na  Sekretariáte dohovoru

a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných  na Sekretariáte dohovoru /Annex A animals
bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in  registered operations at the CITES Secretariat, as well
as parts and derivatives thereof

A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerčné účely a do skupiny B až C umelo vypestované/Annex A plants artificially propagated
for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated, as well as parts and derivatives thereof

C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely a do skupiny B až C narodené a odchované v zajatí /Annex A
animals born and  bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals born and  bred in captivity, as well as parts and derivatives thereof

F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí pod¾a § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z. /animals
born in captivity but not born and bred in captivity according to § 3 letter d) of the Act No. 237/2002, as well as parts and derivatives thereof 

I zhabané a prepadnuté  exempláre1)/confiscated and sized specimens1)
O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vz�ahova� ustanovenia dohovoru1)/pre-convention specimens
U neznámy pôvod (musí by� odôvodnený)/source unknown (must be justified).

14. Použije sa jeden z týchto kódov na účel, na ktorý majú by� exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené/Use one of the following codes to indicate the purpose for which
the specimens are to be (re-)exported/imported:
B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre/breeding in captivity or artificial propagation
E vzdelávanie/educational
G botanické záhrady/botanical gardens
H po¾ovnícke trofeje/hunting trophies
L dôkazový materiál (napr. na súde)/enforcement
M biologicko-medicínsky výskum/bio-medical research
N opätovné vypustenie alebo vypustenie do vo¾nej prírody/reintroduction or introduction into the wild
P osobný účel/personal
Q cirkusy a putovné výstavy/circuses and travelling exhibitions
S vedecký účel/scientific
T komerčný účel/commercial
Z zoologické záhrady/zoos

15. až 17. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný. Kolónky 16 a 17 musia obsahova� údaje
o zodpovedajúcom povolení./The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated.
Boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit. 

18. až 20. Štát posledného opätovného vývozu je v prípade povolenia na opätovný vývoz posledný štát, z ktorého boli exempláre dovezené do Slovenskej republiky pred tým, ako
z nej budú opätovne vyvezené.  V prípade povolenia na dovoz je to posledný štát opätovného vývozu, z ktorého budú exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia
obsahova� údaje o zodpovedajúcom  povolení na opätovný vývoz. /The country of last re-export country is, in the case of re-export permit, the last re-exporting country
from which the specimens were imported before being re-exported from the Slovak Republic. In the case of an import permit, it is the last re-exporting country from
which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export permit.

23. až 25. Iba na úradné účely./For official uses only.
26. Dovozca/(opätovný)vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca musí tam, kde sa to vyžaduje, uvies� číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu./The

importer/(re-)exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of the bill of landing or air waybill.
27. Vypĺňa colný orgán v mieste vstupu do Slovenskej republiky alebo v mieste (opätovného) vývozu zo Slovenskej republiky. Originál sa musí vráti� ministerstvu a kópia

pre držite¾a dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi./To be completed by the customs office of introduction into the Slovak Republic or that of (re-)export as
appropriate. The original must be returned to the ministry and the copy for the holder to the importer or (re-)exporter.

1) Možno použi� len spolu s iným kódom pôvodu./To be used only in conjunction with other source code.
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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Pokyny na vyplnenie oznámenia o dovoze k bodom:

1. Uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto
podnikania dovozcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

4. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo
umelo vypestovaný.

5. Vypĺňa sa iba v prípade, ak štát, z ktorého je exemplár dovážaný, nie je štátom pôvodu.

6. Opis musí by� podrobný, v prípade označenia exemplárov sa uvedie aj spôsob a číslo označenia; pri injekčných
transpondéroch aj značka.

10. Uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov
a rastlín (ïalej len „dohovor“), v ktorej je druh zaradený v čase podania  oznámenia o dovoze.

12. Uvedie sa skupina, do ktorej druh patrí, pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z. — C alebo D.

13. Dovozca predkladá colnému orgánu v mieste dovozu podpísaný originál a kópiu pre dovozcu oznámenia
o dovoze, a ak sa vyžadujú, aj doklady dohovoru pre (opätovný) vývoz  exemplárov z príloh k dohovoru.

14. Colný orgán zašle opečiatkovaný originál oznámenia o dovoze Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky a vráti opečiatkovanú kópiu pre dovozcu dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.
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Pokyny na vyplnenie oznámenia o dovoze k bodom:

1. Uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto
podnikania dovozcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

4. Štát pôvodu je štát, v ktorom bol exemplár  odobratý z vo¾nej prírody, narodený a odchovaný v zajatí alebo
umelo vypestovaný.

5. Vypĺňa sa iba v prípade, ak štát, z ktorého je exemplár dovážaný, nie je štátom pôvodu.

6. Opis musí by� podrobný, v prípade označenia exemplárov sa uvedie aj spôsob a číslo označenia; pri injekčných
transpondéroch aj značka.

10. Uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov
a rastlín (ïalej len „dohovor“), v ktorej je druh zaradený v čase podania  oznámenia o dovoze.

12. Uvedie sa skupina, do ktorej druh patrí, pod¾a prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 346/2002 Z. z. — C alebo D.

13. Dovozca predkladá colnému orgánu v mieste dovozu podpísaný originál a kópiu pre dovozcu oznámenia
o dovoze, a ak sa vyžadujú, aj doklady dohovoru pre (opätovný) vývoz  exemplárov z príloh k dohovoru.

14. Colný orgán zašle opečiatkovaný originál oznámenia o dovoze Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky a vráti opečiatkovanú kópiu pre dovozcu dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

VZOR
Štítok
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ZOZNAM DRUHOV EXEMPLÁROV A ŠTÁTOV,
NA KTORÉ SA VZŤAHUJE OBMEDZENIE DOVOZU

Exempláre druhov patriacich do skupiny A

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu

FAUNA — živočíchy
MAMMALIA 
cicavce
CARNIVORA 
mäsožravce
Canidae
psovité
Canis lupus
vlk
Felidae
mačkovité
Lynx lynx 
rys ostrovid 
Bovidae
turovité
Ovis ammon nigrimontana
ovca argali turkménska

vo¾ne žijúce

vo¾ne žijúce

vo¾ne žijúce

všetky

všetky

všetky

Kirgizsko

Azerbajdžan, Moldavsko, Litva,
Ukrajina

Kazachstan

Exempláre druhov patriacich do skupiny B

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu

FAUNA — živočíchy

MAMMALIA
cicavce

MONOTREMATA
vtákozobce

Tachyglossidae
ježurovité

Zaglossus bruijni
ježura 

vo¾ne žijúce všetky všetky

PRIMATES 
primáty

Loridae

Arctocebus aureus vo¾ne žijúce všetky Stredoafrická republika, Gabon

Arctocebus calabarensis vo¾ne žijúce všetky Nigéria

Nycticebus pygmaeus vo¾ne žijúce všetky Kambodža, Laos

Príloha č. 8
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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Galagonidae

Euoticus pallidus (synonymum
Galago elegantulus pallidus)
komba krátkouchá

vo¾ne žijúce všetky Nigéria

Galago matschiei (synonymum
G. inustus)
komba tmavá

vo¾ne žijúce všetky Rwanda

Galago senegalensis 
komba ve¾kouchá

vo¾ne žijúce všetky Džibuti

Galagoides demidoff (synonymum
Galago demidovii)
komba trpasličia

vo¾ne žijúce všetky Burkina Faso, Stredoafrická
republika, Keňa, Senegal

Galagoides zanzibaricus
(synonymum Galago zanzibaricus)
komba východná

vo¾ne žijúce všetky Malawi

Callitrichidae 
kosmáčovité

Callithrix argentata
kosmáč striebristý

vo¾ne žijúce všetky Paraguaj

Callithrix geoffroyi (synonymum
C. jacchus geoffroyi)
kosmáč Geoffroyov

vo¾ne žijúce všetky Brazília

Saguinus labiatus
kosmáč červenobruchý

vo¾ne žijúce všetky Kolumbia

Cebidae
malpovité

Alouatta fusca
vreš�an hnedý

vo¾ne žijúce všetky všetky

Alouatta seniculus
vreš�an červený

vo¾ne žijúce všetky Trinidad a Tobago

Ateles belzebuth
pavučiak červenoruký

vo¾ne žijúce všetky všetky

Ateles fusciceps
pavučiak hnedohlavý

vo¾ne žijúce všetky všetky

Ateles geoffroyi
pavučiak čiernoruký

vo¾ne žijúce všetky všetky

Ateles paniscus
pavučiak čierny

vo¾ne žijúce všetky Peru

Callicebus torquatus
titi golierový

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Cebus albifrons
malpa bieločelá

vo¾ne žijúce všetky Guyana

Cebus capucinus
malpa kapucínska

vo¾ne žijúce všetky Belize, Venezuela

Cebus olivaceus
malpa plačlivá

vo¾ne žijúce všetky Peru
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Cebus torquatus vo¾ne žijúce všetky Ghana

Chiropotes satanas
saki čierny

vo¾ne žijúce všetky Brazília

Lagothrix lagothricha
pavučiak vlnavý

vo¾ne žijúce všetky všetky

Cercopithecidae 
mačiakovité

Allenopithecus nigroviridis
mačiak Allenov

vo¾ne žijúce všetky všetky

Cercopithecus ascanius
mačiak čiernolíci

vo¾ne žijúce všetky Burundi

Cercopithecus cephus
mačiak modroústy

vo¾ne žijúce všetky Stredoafrická republika

Cercopithecus dryas (vrátane
C. salongo)
mačiak dryas (mačiak salongo)

vo¾ne žijúce všetky Demokratická republika Kongo

Cercopithecus erythrogaster
mačiak červenobruchý

vo¾ne žijúce všetky všetky

Cercopithecus erythrotis
mačiak červenouchý

vo¾ne žijúce všetky všetky

Cercopithecus hamlyni
mačiak Hamlynov

vo¾ne žijúce všetky všetky

Cercopithecus pogonias
mačiak chocholatý

vo¾ne žijúce všetky Kamerun, Rovníková Guinea,
Nigéria

Cercopithecus preussi
(synonymum C. lhoesti preussi)
mačiak Preussov

vo¾ne žijúce všetky Kamerun, Rovníková Guinea,
Nigéria

Colobus guereza
gueréza pláštiková

vo¾ne žijúce všetky Rovníková Guinea

Colobus polykomos
gueréza krá¾ovská

vo¾ne žijúce všetky Pobrežie Slonoviny, Ghana,
Nigéria

Lophocebus albigena
(synonymum Cercocebus
albigena)
mangabej pláštikový

vo¾ne žijúce všetky Keňa, Nigéria

Macaca arctoides
makak medvedí

vo¾ne žijúce všetky India, Malajzia, Thajsko

Macaca assamensis
makak horský

vo¾ne žijúce všetky Nepál

Macaca cyclopis
makak taiwanský

vo¾ne žijúce všetky všetky

Macaca fascicularis
makak krabožravý

vo¾ne žijúce všetky Bangladéš, India

Macaca maura
makak čierny

vo¾ne žijúce všetky Indonézia
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Macaca nemestrina
makak sviňochvostý

vo¾ne žijúce všetky Čína

Macaca nemestrina pagensis
makak sviňochvostý trpasličí

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Macaca nigra
makak chocholatý

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Macaca ochreata
makak muna

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Macaca sylvanus
makak magot

vo¾ne žijúce všetky Alžírsko, Maroko

Papio hamadryas
pavián pláštikový

vo¾ne žijúce všetky Guinea-Bissau, Libéria, Líbya

Procolobus badius (synonymum
Colobus badius)
gueréza červená

vo¾ne žijúce všetky všetky

Procolobus verus (synonymum
Colobus verus)
gueréza zelená

vo¾ne žijúce všetky Benin, Pobrežie Slonoviny,
Ghana, Sierra Leone, Togo

Trachypithecus phayrei
(synonymum Presbytis phayrei)
hulman indočínsky

vo¾ne žijúce všetky Kambodža, Čína, India

Trachypithecus vetulus
(synonymum Presbytis senex)
hulman ružovolíci

vo¾ne žijúce všetky Srí Lanka

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla
mravčiar trojprstý

vo¾ne žijúce všetky Belize, Uruguaj

RODENTIA
hlodavce

Sciuridae
vevericovité

Ratufa affinis
ratufa svetlohnedá

vo¾ne žijúce všetky Singapur

Ratufa bicolor
ratufa čierna

vo¾ne žijúce všetky Čína

CARNIVORA
mäsožravce 

Canidae
psovité

Chrysocyon brachyurus
vlk hrivnatý

vo¾ne žijúce všetky Bolívia, Peru

Viverridae 
cibetkovité

Cynogale bennettii
cibetka vydrovitá

vo¾ne žijúce všetky Brunej, Čína, Indonézia, Malajzia,
Singapur, Thajsko
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Eupleres goudotii
falanuk

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Fossa fossana
fanaloka

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Felidae
mačkovité

Leptailurus serval
serval

vo¾ne žijúce všetky Alžírsko

Oncifelis colocolo
mačka pampová

vo¾ne žijúce všetky Čile

Prionailurus bengalensis
mačka bengálska

vo¾ne žijúce všetky Makao

PERISSODACTYLA

Equidae
koňovité

Equus zebra hartmannae
zebra horská Hartmanovej

vo¾ne žijúce všetky Angola

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis
(synonymum Choeropsis
liberiensis)
hrošík pralesný 

vo¾ne žijúce všetky Pobrežie Slonoviny, Guinea,
Guinea-Bissau, Nigéria, Sierra
Leone

Hippopotamus amphibius
hroch obojživelný

vo¾ne žijúce všetky Gambia, Libéria, Niger, Nigéria,
Sierra Leone

Camelidae
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Lama guanicoe
lama huanako

vo¾ne žijúce

vo¾ne žijúce

všetky okrem
— exemplárov,
   ktoré tvoria čas�
   registrovaných
   zásob
   v Argentíne za
   predpokladu, že
   povolenia sú
   potvrdené
   sekretariátom
   predtým, ako
  ich akceptoval
  členský štát
   dovozu,
— výrobkov
  získaných
  strihaním
  živých zvierat,
  spracovaných
  pod¾a
  schváleného
  programu,
  náležito
  označených
  a registrovaných,
— neobchodného
  vývozu
  obmedzeného
  množstva vlny
  na priemyselné
  testovanie až
  do 500 kg ročne

  všetky

Argentína

Čile

Moschidae
kabarovité

Moschus chrysogaster
kabar žltobruchý

vo¾ne žijúce všetky Čína

Moschus berezovski
kabar južný

vo¾ne žijúce všetky Čína

Moschus fuscus
kabar junanský

vo¾ne žijúce všetky Čína

Moschus moschiferus
kabar pižmový

vo¾ne žijúce všetky Čína, Ruská federácia

AVES
vtáky

CICONIIFORMES
bocianotvaré

Balaenicipitidae
člnozobcovité

Balaeniceps rex
člnozobec krá¾ovský

vo¾ne žijúce všetky Zambia
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ANSERIFORMES
husotvaré

Anatidae
kačicovité

Anas bernieri
kačica Bernierova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

FALCONIFORMES
sokolotvaré

Accipitridae
jastrabovité

Accipiter brachyurus
jastrab

vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea

Accipiter gundlachi
jastrab

vo¾ne žijúce všetky Kuba

Accipiter imitator
jastrab

vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea, Šalamúnove
ostrovy

Buteo albonotatus
myšiak

vo¾ne žijúce všetky Peru

Buteo galapagoensis
myšiak

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Buteo platypterus
myšiak

vo¾ne žijúce všetky Peru

Buteo ridgway
myšiak

vo¾ne žijúce všetky Dominikánska republika, Haiti

Erythrotriorchis radiatus vo¾ne žijúce všetky Austrália

Buteo bengalensis
myšiak

všetky všetky všetky

Gyps coprotheres
sup

vo¾ne žijúce všetky Mozambik, Namíbia, Svazijsko

Gyps indicus
sup

všetky všetky všetky

Gyps rueppelli
sup

vo¾ne žijúce všetky Guinea

Harpyopsis novaeguineae vo¾ne žijúce všetky Indonézia, Papua-Nová Guinea

Leucopternis lacernulata vo¾ne žijúce všetky Brazília

Leucopternis occidentalis
myšiakovec čiarkavohlavý

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor, Peru

Laphoictinia isura vo¾ne žijúce všetky Austrália

Spizaetus bartelsi vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Terathopius ecaudatus vo¾ne žijúce všetky Guinea

Trigonoceps occipitalis vo¾ne žijúce všetky Guinea
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Falconidae
sokolovité

Falco deiroleucus
sokol

vo¾ne žijúce všetky Belize, Guatemala

Falco fasciinucha
sokol

vo¾ne žijúce všetky Botswana, Etiópia, Keňa, Malawi,
Mozambik, Južná Afrika, Sudán,
Tanzánia, Zambia, Zimbabwe

Falco hypoleucos
sokol

vo¾ne žijúce všetky Austrália, Papua-Nová Guinea

Micrastur plumbeus vo¾ne žijúce všetky Kolumbia, Ekvádor

GALLIFORMES
kurotvaré

Phasianidae
bažantovité

Polyplectron schleiermacheri vo¾ne žijúce všetky Indonézia, Malajzia

GRUIFORMES
žeriavotvaré

Gruidae
žeriavovité

Balearica pavonina vo¾ne žijúce všetky Guinea, Mali

Balearica regulorum vo¾ne žijúce všetky Angola, Botswana, Burundi,
Demokratická republika Kongo,
Keňa, Lesotho, Malawi,
Mozambik, Namíbia, Rwanda,
Južná Afrika, Svazijsko, Uganda,
Zambia, Zimbabwe

Grus carunculatus
žeriav

vo¾ne žijúce všetky všetky

Grus virgo
žeriav

vo¾ne žijúce všetky Sudán

COLUMBIFORMES
holubotvaré

Columbidae
holubovité

Goura cristata
korunáč

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Goura scheepmakeri
korunáč 

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Goura victoria
korunáč 

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

PSITTACIFORMES
papagájotvaré

Psittacidae
papagájovité

Agapornis fischeri
agapornis ružovkastohlavý

vo¾ne žijúce všetky Tanzánia
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pochádzajúce
z kontrolovaného
prostredia

všetky Mozambik

Agapornis lilianae
agapornis

vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Agapornis nigrigenis
agapornis

vo¾ne žijúce všetky všetky

Agapornis pullarius
agapornis

vo¾ne žijúce všetky Angola, Keňa, Mali, Togo

Agapornis roseicollis
agapornis ružovohrdlý

vo¾ne žijúce všetky Botswana

Alisterus chloropterus chloropterus vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Amazona agilis
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Jamajka

Amazona auropalliata
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Honduras

Amazona autumnalis
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Amazona collaria
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Jamajka

Amazona mercenaria
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Venezuela

Amazona oratrix
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Belize, Guatemala, Honduras,
Mexiko

Amazona xanthops
amazoňan

vo¾ne žijúce všetky Bolívia, Paraguaj

Ara ararauna
ara

vo¾ne žijúce všetky Trinidad a Tobago

Ara chloropterus
ara

vo¾ne žijúce všetky Argentína, Panama

Ara couloni
ara

vo¾ne žijúce všetky Bolívia, Brazília

Ara severa
ara

vo¾ne žijúce všetky Guyana

Aratinga acuticaudata 
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Uruguaj

Aratinga aurea
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Argentína

Aratinga auricapilla
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky všetky

Aratinga erythrogenys
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Peru

Aratinga euops
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Kuba

Aratinga solsitialis
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Venezuela
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Bolborhynchus ferrugineifrons vo¾ne žijúce všetky Kolumbia

Cacatua sanguinea
kakadu

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Cacatua sulphurea
kakadu

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Charmosyna amabilis vo¾ne žijúce všetky Fidži

Charmosyna diadema vo¾ne žijúce všetky všetky

Cyanoliseus patagonus vo¾ne žijúce všetky Čile, Uruguaj

Deroptyus accipitrinus vo¾ne žijúce všetky Peru

Eclectus roratus vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Eunymphicus cornutus
papagáj chochlatý

vo¾ne žijúce všetky Nová Kaledónia

Forpus xanthops vo¾ne žijúce všetky Peru

Hapalopsittaca amazonina vo¾ne žijúce všetky všetky

Hapalopsittaca fuertesi vo¾ne žijúce všetky Kolumbia

Hapalopsittaca pyrrhops vo¾ne žijúce všetky všetky

Leptosittaca branickii vo¾ne žijúce všetky všetky

Lorius domicella vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Nannopsittaca panychlora vo¾ne žijúce všetky Brazília

Neophema splendida
tráviar

vo¾ne žijúce všetky Austrália

Pionus chalcopterus vo¾ne žijúce všetky Peru

Poicephalus cryptoxanthus vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Poicephalus meyeri vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Poicephalus robustus vo¾ne žijúce všetky Botswana, Gambia, Guinea, Mali,
Namíbia, Nigéria, Senegal, Južná
Afrika, Svazijsko, Togo

Poicephalus rufiventris vo¾ne žijúce všetky Tanzánia
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Polytelis alexandrae
krá¾čik modrotemenný

vo¾ne žijúce všetky Austrália

Prioniturus luconensis vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Psittacula alexandri
ladniak (alexander) ružovoprsý

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Psittacula finschii
ladniak (alexander)

vo¾ne žijúce všetky Bangladéš, Kambodža

Psittacula roseata
ladniak (alexander)

vo¾ne žijúce všetky Čína

Psittacus erithacus
papagáj sivý (žako)

vo¾ne žijúce všetky Benin, Burundi, Libéria, Mali,
Togo

Psittrichas fulgidus vo¾ne žijúce všetky všetky

Pyrrhura albipectus
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Pyrrhura calliptera
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Kolumbia

Pyrrhura leucotis
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Brazília

Pyrrhura orcesi
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Pyrrhura picta
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Kolumbia

Pyrrhura viridicata
klinochvost

vo¾ne žijúce všetky Kolumbia

Tanygnathus gramineus vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Touit melanonotus vo¾ne žijúce všetky Brazília

Touit surda vo¾ne žijúce všetky Brazília

Trichoglossus johnstoniae vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Triclaria malachitacea vo¾ne žijúce všetky Argentína, Brazília

CUCULIFORMES
kukučkotvaré

Musophagidae
banániarovité

Musophaga porphyreolopha
banániar leskohlavý

vo¾ne žijúce všetky Uganda

Tauraco corythaix
turako

vo¾ne žijúce všetky Mozambik
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Tauraco fischeri
turako 

vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Tauraco macrorhynchus
turako

vo¾ne žijúce všetky Guinea

Tauraco ruspolii
turako 

vo¾ne žijúce všetky Etiópia

STRIGIFORMES
sovotvaré

Tytonidae
plamienkovité

Phodilus prigoginei vo¾ne žijúce všetky Demokratická republika Kongo

Tyto aurantia
plamienka

vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea

Tyto inexpectata
plamienka

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Tyto manusi
plamienka

vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea

Tyto nigrobrunnea
plamienka

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Tyto sororcula
plamienka

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Strigidae
sovovité

Asio clamator
myšiarka

vo¾ne žijúce všetky Peru

Bubo philippensis
výr

vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Bubo vosseleri
výr

vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Glaucidium albertinum
kuvik

vo¾ne žijúce všetky Demokratická republika Kongo,
Rwanda

Ketupa blakistoni vo¾ne žijúce všetky Čína, Japonsko, Ruská federácia

Ketupa ketupu vo¾ne žijúce všetky Singapur

Nesasio solomonensis vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea, Šalamúnove
ostrovy

Ninox affinis vo¾ne žijúce všetky India

Ninox rudolfi vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Otus angelinae
výrik

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Otus fuliginosus
výrik

vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu

Strana 3620 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145



Otus longicornis
výrik

vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Otus magicus
výrik

vo¾ne žijúce všetky Seychely

Otus mindorensis
výrik

vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Otus mirus
výrik

vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Otus pauliani
výrik

vo¾ne žijúce všetky Komory

Otus roboratus 
výrik

vo¾ne žijúce všetky Peru

Otus rutilus
výrik

vo¾ne žijúce všetky Komory

Pulsatrix melanota vo¾ne žijúce všetky Peru

Scotopelia ussheri vo¾ne žijúce všetky Pobrežie Slonoviny, Ghana,
Guinea, Libéria, Sierra Leone

Strix davidi
sova

vo¾ne žijúce všetky Čína

Strix woodfordii
sova

vo¾ne žijúce všetky Guinea

APODIFORMES
dážïovníkotvaré

Trochilidae
kolibríkovité

Chalcostigma olivaceum vo¾ne žijúce všetky Peru

Heliodoxa rubinoides vo¾ne žijúce všetky Peru

CORACIIFORMES
krak¾otvaré

Bucerotidae
zobákorožcovité

Buceros rhinoceros
zobákorožec 

vo¾ne žijúce všetky Thajsko

PASSERIFORMES
vrabcotvaré

Pittidae
pitovité

Pitta nympha
pita pestrá

vo¾ne žijúce všetky všetky (okrem Vietnamu)

Pycnonotidae
bylbylovité

Pycnonotus zeylanicus
bylbyl

vo¾ne žijúce všetky Malajzia
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REPTILIA
plazy

TESTUDINATA
korytnačky

Emydidae

Callagur borneoensis
kalagur bornejský

vo¾ne žijúce všetky všetky

Trachemys scripta elegans
korytnačka písmenková ozdobná

všetky živé všetky

Testudinidae
korytnačkovité

Geochelone chilensis
korytnačka argentínska

vo¾ne žijúce všetky Argentína

vo¾ne žijúce živé všetky

Geochelone denticulata
korytnačka zúbkovaná

vo¾ne žijúce všetky Bolívia, Ekvádor

vo¾ne žijúce živé všetky

Geochelone elegans
korytnačka hviezdicová

vo¾ne žijúce všetky Bangladéš, Pakistan

vo¾ne žijúce živé všetky

Geochelone gigantea
korytnačka obrovská

vo¾ne žijúce všetky Seychely

Geochelone pardalis
korytnačka leopardia

vo¾ne žijúce všetky Demokratická republika Kongo,
Tanzánia

Geochelone platynota
korytnačka barmská

vo¾ne žijúce všetky Mjanmarsko

Gopherus agassizii
korytnačka púš�ová

vo¾ne žijúce všetky všetky

Gopherus berlandieri
korytnačka Berlandierova

vo¾ne žijúce všetky všetky

Gopherus polyphemus
korytnačka gofer

vo¾ne žijúce všetky Spojené štáty americké

Homopus areolatus
korytnačka papagájovitá

vo¾ne žijúce živé všetky

Homopus boulengeri
korytnačka Boulengerova

vo¾ne žijúce živé všetky

Homopus femoralis
korytnačka 

vo¾ne žijúce živé všetky

Homopus signatus
korytnačka trpasličia

vo¾ne žijúce živé všetky

Indotestudo elongata
korytnačka

 

vo¾ne žijúce všetky Bangladéš, Čína, India

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu

Strana 3622 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145



Indotestudo forstenii
korytnačka celebeská

vo¾ne žijúce všetky všetky 

Kinixys belliana
korytnačka hladkookrajová

vo¾ne žijúce všetky Mozambik

z kontrolovaného
prostredia 

všetky Benin, Mozambik

vo¾ne žijúce živé všetky

Kinixys erosa
korytnačka zúbkookrajová

vo¾ne žijúce všetky Togo

vo¾ne žijúce živé všetky

Kinixys homeana
korytnačka lomená

z kontrolovaného
prostredia

všetky Benin

vo¾ne žijúce živé všetky

Kinixys natalensis
korytnačka 

vo¾ne žijúce živé všetky

Manouria emys
korytnačka 

vo¾ne žijúce všetky Bangladéš, Brunej, Kambodža,
Čína, India, Indonézia, Laos,
Mjanmarsko, Thajsko

vo¾ne žijúce živé všetky

Manouria impressa vo¾ne žijúce všetky všetky (okrem Vietnamu)

vo¾ne žijúce živé všetky

Psammobates spp.
korytnačka

vo¾ne žijúce živé všetky

Pyxis arachnoides
korytnačka pavučinová

vo¾ne žijúce všetky všetky

vo¾ne žijúce živé všetky

Testudo horsfieldii
korytnačka stepná

vo¾ne žijúce živé všetky

vo¾ne žijúce všetky Čína, Pakistan

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis
tereka madagaskarská 

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Podocnemis erythrocephala
tereka 

vo¾ne žijúce všetky Kolumbia, Venezuela

Podocnemis expansa
tereka ve¾ká 

vo¾ne žijúce všetky Kolumbia, Ekvádor, Guyana,
Peru, Trinidad a Tobago,
Venezuela

Podocnemis lewyana
tereka 

vo¾ne žijúce všetky všetky

Podocnemis sextuberculata
tereka hrbo¾ovitá 

vo¾ne žijúce všetky Peru

Podocnemis unifilis
tereka žltoškvrná

vo¾ne žijúce všetky Surinam
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CROCODYLIA
krokodíly

Alligatoridae
aligátorovité

Caiman crocodilus 
kajman okuliarnatý

vo¾ne žijúce všetky Salvádor, Guatemala, Mexiko

Crocodylidae
krokodílovité

Crocodylus niloticus
krokodíl nílsky

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

SAURIA
jaštery

Agamidae
agamovité

Uromastyx acanthinurus
pich¾avec zelenkavý

vo¾ne žijúce všetky Sudán

Uromastyx aegyptica
pich¾avec egyptský

živočíchy
narodené v zajatí,
ktoré však
nespĺňajú kritériá
definície
exemplára
narodeného
a odchovaného
v zajatí (§ 3
zákona)

všetky Egypt

Uromastyx maliensis
pich¾avec

vo¾ne žijúce všetky všetky

Chamaeleonidae
chameleónovité

Chamaeleo angeli
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo antimena
chameleón veslonohý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo balteatus
chameleón dvojpásy

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo belalandaensis
chameleón belalandský

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo bifidus
chameleón dvojrohý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo boettgeri
chameleón Boettgerov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo brevicornis
chameleón krátkorohý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo campani
chameleón skvostný

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo capuroni
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar
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Chamaeleo cucullatus
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo deremensis
chameleón usambarský

vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Chamaeleo ellioti
chameleón Elliotov

vo¾ne žijúce všetky Burundi

Chamaeleo fallax
chameleón klamlivý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo feae
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Rovníková Guinea

Chamaeleo furcifer
chameleón vidlicovitý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo gallus
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo gastrotaenia
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo globifer
chameleón tuporohý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo gracilis
chameleón

z kontrolovaného
prostredia

všetky Togo

Chamaeleo guibei
chameleón Guibesov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo hilleniusi
chameleón Hilleniusov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo labordi
chameleón Labordov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo linotus
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo malthe
chameleón žltozelený

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo minor
chameleón malý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo monoceras
chameleón jednorohý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo nasutus
chameleón nosatý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo oshaughnessyi
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo parsonii
chameleón Parsonov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo petteri
chameleón Pettersov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo peyrieresi
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo pfefferi
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Kamerun
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Chamaeleo rhinoceratus
chameleón nosorohý

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo tsaratananensis
chameleón tsaratananský

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo tuzetae
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Chamaeleo werneri
chameleón Wernerov

vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Chamaeleo wiedersheimi
chameleón

vo¾ne žijúce všetky Kamerun

Chamaeleo willsii
chameleón Willsov

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Gekkonidae
gekónovité

Phelsuma abbotti
felzuma Abbottova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma antanosy
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma barbouri
felzuma Barbourova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma befotakensis
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma breviceps
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma cepediana
felzuma modrochvostá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma chekei
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma dubia
felzuma svetlooká

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma edwardnewtonii
felzuma rodriqueska

vo¾ne žijúce všetky Maurícius

Phelsuma flavigularis
felzuma žltohrdlá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma guttata
felzuma bodkovaná

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma klemmeri
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma leiogaster
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma minuthi
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma modesta
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu

Strana 3626 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145



Phelsuma mutabilis
felzuma pembská

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma pronki
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma pusilla
felzuma

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma seippi
felzuma Seippova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma serraticauda
felzuma zúbkochvostá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma standingi
felzuma Standingova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Phelsuma trilineata
felzuma trojpása

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Iguanidae
leguánovité

Conolophus pallidus
leguán barringtonský

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Conolophus subcristatus
leguán drsnohlavý (galapágsky)

vo¾ne žijúce všetky Ekvádor

Iguana iguana
leguán zelený

vo¾ne žijúce všetky Salvádor

Helodermatidae
kôrnatcovité

Heloderma horridum
kôrnatec jedovatý

vo¾ne žijúce všetky Guatemala, Mexiko

Heloderma suspectum
kôrnatec gila

vo¾ne žijúce všetky Mexiko, Spojené štáty americké

Scincidae
scinkovité

Corucia zebrata
scink prúžkovaný 

vo¾ne žijúce všetky Šalamúnove ostrovy

Varanidae
varanovité

Varanus albigularis
varan bielohrdlý

vo¾ne žijúce všetky Lesotho

Varanus beccarii
varan tmavý

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Varanus bogerti
varan Bogertov

vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea

Varanus dumerilii
varan Dumerilov

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Varanus exanthematicus
varan stepný

vo¾ne žijúce všetky Benin

z kontrolovaného
prostredia

všetky Benin, Togo
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Varanus jobiensis (synonymum
V. karlschmidti)
varan oranžovohrdlý

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Varanus niloticus
varan nílsky

vo¾ne žijúce všetky Burundi, Mozambik 

z kontrolovaného
prostredia

všetky Benin, Togo

Varanus rudicollis
varan drsnochrbtý

vo¾ne žijúce všetky Filipíny

Varanus salvadorii
varan Salvadorov

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Varanus salvator
varan vodný

vo¾ne žijúce všetky Čína, India, Singapur

Varanus telenestes
varan rossellský

vo¾ne žijúce všetky Papua-Nová Guinea

Varanus teriae
varan

vo¾ne žijúce všetky Austrália

Varanus yemenensis
varan jemenský

vo¾ne žijúce všetky Saudská Arábia, Jemen

SERPENTES
hady

Boidae
ve¾hadovité

Boa constrictor
ve¾had krá¾ovský

vo¾ne žijúce všetky Salvádor, Honduras

Calabaria reinhardtii
pytón Reinhardtov

z kontrolovaného
prostredia

všetky Benin, Togo

Eunectes deschauenseei
anakonda ve¾koškvrná

vo¾ne žijúce všetky Brazília

Eunectes murinus
anakonda tmavá

vo¾ne žijúce všetky Paraguaj

Gongylophis (Eryx) colubrinus vo¾ne žijúce všetky Tanzánia

Morelia boeleni
pytón Boelenov

vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Python molurus
pytón tigrovitý

vo¾ne žijúce všetky Čína

Python reticulatus
pytón mriežkovaný

vo¾ne žijúce všetky India, Singapur

Python sebae
pytón assala

vo¾ne žijúce všetky Mauritánia, Mozambik 

z kontrolovaného
prostredia

všetky Mozambik

Colubridae
užovkovité
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Ptyas mucosus
štíhlovka dhaman

vo¾ne žijúce všetky okrem
exemplárov
z označených
a registrovaných
zásob 102 285
koží, ktoré boli
získané pred
30. septembrom
1993 za
predpokladu, že
sekretariát CITES
potvrdil platnos�
indonézskeho
povolenia na
vývoz

Indonézia

AMPHIBIA
obojživelníky

ANURA

Ranidae
skokanovité

Mantella baroni (synonymum
Phrynomantis maculatus)
mantela ma¾ovaná

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella aff. baroni
mantela

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella bernhardi
mantela Bernhardova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella cowani
mantela Cowanova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella crocea
mantela žltá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella expectata
mantela modronohá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella haraldmeieri
(synonymum M.
madagascariensis haraldmeieri)
mantela Haraldmeierova

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella laevigata
mantela

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella madagascariensis
mantela tmavá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella manery
mantela

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella milotympanum
(synonymum M. aurantiaca
milotympanum)
mantela čiernouchá

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar
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Mantella nigricans (synonymum
M. cowani nigricans)
mantela

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella pulchra
mantela nádherná

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Mantella viridis
mantela zelená

vo¾ne žijúce všetky Madagaskar

Rana catesbeiana
skokan volský

všetky živé všetky

ARTHROPODA
článkonožce

INSECTA
hmyz

LEPIDOPTERA
motýle

Papilionidae
vidlochvostovité

Ornithoptera croesus vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Ornithoptera meridionalis vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Ornithoptera urvillianus vo¾ne žijúce všetky Šalamúnove ostrovy

Ornithoptera tithonus vo¾ne žijúce všetky Indonézia

Ornithoptera victoriae vo¾ne žijúce všetky Šalamúnove ostrovy

Troides andromache vo¾ne žijúce všetky Indonézia

z kontrolovaného
prostredia

všetky Indonézia

MOLLUSCA
mäkkýše

BIVALVIA
lastúrniky

VENEROIDA

Tridacnidae
rozïavovité

Hippopus hippopus vo¾ne žijúce všetky Federatívne štáty Mikronézie,
Vanuatu

Tridacna derasa vo¾ne žijúce všetky Tonga

Tridacna gigas vo¾ne žijúce všetky Guam, Federatívne štáty
Mikronézie, Fidži, Indonézia,
Marshallove ostrovy, Palau,
Papua-Nová Guinea, Vanuatu
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Tridacna rosewateri vo¾ne žijúce všetky Maurícius

Tridacna squamosa vo¾ne žijúce všetky Tonga

Tridacna tevoroa vo¾ne žijúce všetky všetky

MESOGASTROPODA

Strombidae
strombusovité

Strombus gigas vo¾ne žijúce všetky Antigua a Barbuda, Barbados,
Dominikánska republika, Haiti
(jedince < 23 cm), Svätá Lucia,
Trinidad a Tobago

CNIDARIA
pŕhlivce

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata vo¾ne žijúce všetky Tonga

Caryophylliidae

Cataphyllia jardinei vo¾ne žijúce všetky Indonézia

FLORA — rastliny

Amaryllidaceae
amarylkovité

Galanthus nivalis
snežienka jarná

vo¾ne rastúce všetky Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Česká republika, Moldavsko,
Švajčiarsko, Ukrajina 

Euphorbiaceae
prýštecovité

Euphorbia millotii
prýštec

vo¾ne rastúce všetky Madagaskar

Orchidaceae
vstavačovité

Aceras anthropophorum vo¾ne rastúce všetky Turecko

Aeranthes henrici vo¾ne rastúce všetky Madagaskar

Anacamptis pyramidalis
červenohlav ihlancovitý

vo¾ne rastúce všetky Estónsko, Švajčiarsko, Turecko
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Barlia robertiana vo¾ne rastúce všetky Malta, Turecko

Cephalanthera damasoni
prilbovka biela

vo¾ne rastúce všetky Po¾sko

Cephalanthera rubra
prilbovka červená

vo¾ne rastúce všetky Lotyšsko, Litva, Nórsko, Po¾sko

Cypripedium japonicum vo¾ne rastúce všetky Čína, Kórejská
¾udovodemokratická republika,
Japonsko, Kórejská republika

Cypripedium macranthos
črievičník ve¾kokvetý

vo¾ne rastúce všetky Čína, Kórejská
¾udovodemokratická republika,
Japonsko, Kórejská republika,
Ruská federácia

Cypripedium margaritaceum vo¾ne rastúce všetky Čína

Cypripedium micranthum vo¾ne rastúce všetky Čína

Dactylorhiza fuchsii
vstavačovec Fuchsov

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Po¾sko

Dactylorhiza incarnata
vstavačovec strmolistý

vo¾ne rastúce všetky Nórsko

Dactylorhiza latifolia vo¾ne rastúce všetky Nórsko, Po¾sko

Dactylorhiza maculata
vstavačovec škvrnitý

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Litva, Nórsko

Dactylorhiza romana vo¾ne rastúce všetky Turecko

Dactylorhiza russowii
vstavačovec Russovov

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Litva, Nórsko,
Po¾sko

Dactylorhiza traunsteineri
vstavačovec Traunsteinerov

vo¾ne rastúce všetky Lichtenštajnsko, Po¾sko

Dendrobium bellatulum
dendróbium

vo¾ne rastúce všetky Kambodža, Čína, India, Laoská
¾udovodemokratická republika,
Mjanmarsko, Thajsko

Gymnadenia conopsea
pä�prstnica obyčajná

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Litva

Himantoglossum hircinum
jazýčkovec kozí

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Maïarsko,
Švajčiarsko

Nigritella nigra
tmavohlávka čierna

vo¾ne rastúce všetky Nórsko

Ophrys apifera
hmyzovník včelovitý

vo¾ne rastúce všetky Maïarsko

Ophrys holoserica
hmyzovník čme¾ovitý

vo¾ne rastúce všetky Turecko

Ophrys insectifera
hmyzovník muchovitý

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Maïarsko,
Lotyšsko, Lichtenštajnsko,
Nórsko, Rumunsko

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu

Strana 3632 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145



Ophrys pallida vo¾ne rastúce všetky Alžírsko

Ophrys scolopax vo¾ne rastúce všetky Maïarsko, Rumunsko

Ophrys sphegodes
hmyzovník pavúkovitý

vo¾ne rastúce všetky Maïarsko, Rumunsko,
Švajčiarsko

Ophrys tenthredinifera vo¾ne rastúce všetky Malta, Turecko

Ophrys umbilicata vo¾ne rastúce všetky Turecko

Orchis coriophora
vstavač ploštičný

vo¾ne rastúce všetky Po¾sko, Ruská federácia,
Švajčiarsko

Orchis italica vo¾ne rastúce všetky Malta, Turecko

Orchis laxiflora
vstavač riedkokvetý

vo¾ne rastúce všetky Švajčiarsko

Orchis mascula
vstavač mužský

vo¾ne rastúce všetky Estónsko, Litva, Po¾sko

vo¾ne rastúce
a z kontrolovaného 
prostredia

všetky Albánsko

Orchis militaris
vstavač vojenský

vo¾ne rastúce všetky Litva, Po¾sko

Orchis morio
vstavač obyčajný

vo¾ne rastúce všetky Estónsko, Litva, Po¾sko, Turecko

Orchis pallens
vstavač bledý

vo¾ne rastúce všetky Maïarsko, Po¾sko, Ruská
federácia

Orchis papilionacea vo¾ne rastúce všetky Rumunsko, Slovinsko

Orchis provincialis vo¾ne rastúce všetky Švajčiarsko

Orchis punctulata vo¾ne rastúce všetky Turecko

Orchis purpurea
vstavač purpurový

vo¾ne rastúce všetky Po¾sko, Švajčiarsko, Turecko

Orchis simia vo¾ne rastúce všetky Bosna a Hercegovina,
Chorvátsko, Macedónsko,
Rumunsko, Slovinsko,
Švajčiarsko, Turecko, Juhoslávia

Orchis tridentata
vstavač trojzubý

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Turecko

Orchis ustulata
vstavač počerný

vo¾ne rastúce všetky Estónsko, Lotyšsko, Litva, Po¾sko,
Ruská federácia

Serapias cordigera vo¾ne rastúce všetky Turecko

Serapias lingua vo¾ne rastúce všetky Malta

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu
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Serapias parviflora vo¾ne rastúce všetky Turecko

Serapias vomeracea vo¾ne rastúce všetky Malta, Švajčiarsko, Turecko

Spiranthes spiralis
pokrut jesenný

vo¾ne rastúce všetky Česká republika, Lichtenštajnsko,
Po¾sko, Švajčiarsko

Primulaceae
prvosienkovité

Cyclamen intaminatum vo¾ne rastúce všetky Turecko

Cyclamen mirabile vo¾ne rastúce všetky Turecko

Cyclamen parviflorum vo¾ne rastúce všetky Turecko

Cyclamen persicum
cyklámen perzský

vo¾ne rastúce všetky Turecko

Cyclamen pseudibericum vo¾ne rastúce všetky Turecko

Cyclamen trochopteranthum vo¾ne rastúce všetky Turecko

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu
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ZOZNAM  ŽIVÝCH EXEMPLÁROV NARODENÝCH A ODCHOVANÝCH V ZAJATÍ,
KTORÝCH KOMERČNÉ VYUŽÍVANIE NIE JE ZAKÁZANÉ

AVES (VTÁKY)

ANSERIFORMES
Anatidae

Anas laysanensis — kačica divá laysanská

Anas querquedula — kačica chrip¾avá

Aythya nyroca — chochlačka bielooká

Branta ruficollis — bernikla červenokrká

Branta sandvicensis — bernikla havajská

Oxyura leucocephala — potápnica bielohlavá

GALLIFORMES
Phasianidae

Catreus wallichii — bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi — prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon — uškáň biely 

Crossoptilon mantchuricum — uškáň bielochrbtý 

Lophophurus impejanus — bažant lesklý

Lophura edwardsi — bažant pestrý

Lophura swinhoii — bažant sedlatý 

Polyplectron emphanum — bažant palavanský

Syrmanticus ellioti — bažant Elliotov

Syrmanticus humiae — bažant Humeov

Syrmanticus mikado — bažant mikado

COLUMBIFORMES
Columbidae

Columba livia — holub skalný 

PSITTACIFORMES
Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae — kakariki červenočelý

Psephotus dissimilis — speváčik žltoramenný

PASSERIFORMES
Fringilidae

Carduelis cucullata — stehlík ohnivý

Príloha č. 9
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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Príloha č. 10
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

V
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R
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Príloha č. 11
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

V
Z

O
R
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ZOZNAM  EXEMPLÁROV, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE VEDENIE EVIDENCIE
V DRUHOVEJ KARTE A NA KTORÉ SA NEVYSTAVUJE PREUKAZ O PÔVODE,

AK SÚ EXEMPLÁRMI NARODENÝMI A  ODCHOVANÝMI V ZAJATÍ, NADOBUDNUTÝMI
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Vtáky

Agapornis fischeri — agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personatus — agapornis pestrý

Agapornis roseicollis — agapornis ružovohrdlý

Aprosmictus erythropterus — krá¾čik uš¾achtilý (červenokrídly)

Dendrocygna arborea — kačica stromová

Forpus coelestis — papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus — papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius — papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus — papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus — klinochvost mníší

Nandayus nenday — klinochvost čiernohlavý

Neophema elegans — tráviar olivový

Neophema pulchella — tráviar tyrkysový

Neophema splendida — tráviar nádherný

Neopsephotus bourkii — tráviar ružovobruchý

Northiella haematogaster — speváčik červenobruchý

Padda oryzivora — ryžovník sivý

Platycercus adscitus — rozela šafránová

Platycercus elegans — rozela bažantovitá

Platycercus eximius — rozela pestrá

Platycercus flaveolus — rozela bledožltá

Platycercus icterotis — rozela žltolíca

Platycercus zonarius — rozela žltokrká

Polytelis alexandrae — krá¾čik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus — krá¾čik horský (dymový)

Polytelis swainsonii — krá¾čik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematonotus — speváčik červenochrbtý

Psephotus varius — speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri — ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala — ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula eupatria — ladniak (alexander) ve¾ký

Psittacula krameri — ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius — červenohlávok pestrý

Príloha č. 12
k vyhláške č. 346/2002 Z. z.
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2. Plazy

Chamaeleo calyptratus — chameleón jemenský

Elaphe taeniura — užovka tenkochvostá

Phelsuma madagascariensis — felzúma madagaskarská
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347

V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o  spoločenskom
ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 24 ods. 1 a 5, § 25 ods. 7, § 26 ods. 5 a § 30
ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustano-
vuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastli-
nách a chránených živočíchoch a o spoločenskom
ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočí-
chov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z.  sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie: 
„(2) Zoznam druhov rastlín chránených medzinárod-

ným dohovorom je uvedený v prílohe č. 3 časti A, ktorá
obsahuje prílohu č. I Dohovoru o ochrane európskych
vo¾ne žijúcich organizmov a prírodných stanovíš�2)
(ïalej len „Bernský dohovor“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Dohovor o ochrane európskych vo¾ne žijúcich organizmov a prí-

rodných stanovíš� (oznámenie č. 93/1998 Z. z.).”.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúš�a.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 13 až 17 zákona   č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými

druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a vo¾ne rastúcich rastlín
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 3 písm. c)  zákona   č. 237/2002 Z. z.”.

5. V § 3 ods. 2 sa vypúš�a písmeno a). 

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená
a) a b). 

6. V § 5 ods. 2 sa vypúš�a písmeno c).

7. V § 7 ods. 3 sa vypúš�a písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

8. V § 7 ods. 4 sa vypúš�a písmeno b). 

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

  9. V § 7 ods. 5 sa vypúš�a písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10. V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) je zhabaným, prepadnutým alebo nájdeným živo-

číchom (I).“.

11. V § 10 ods. 4 sa vypúš�ajú písmená e) až g).

12. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca,  ro-

dičovstvo  a  dosiahnutú  generáciu  ve¾mi ohroze-
ných  a  kriticky  ohrozených vtákov  a  cicavcov
uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa využívajú na
reprodukciu vrátane ich potomstva, ak sa na ne
nevz�ahuje povinnos� nezamenite¾ného označenia
pod¾a osobitného predpisu,19a) a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 27 zákona č. 237/2002 Z. z. 

§ 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia  Slovenskej
republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne
žijúcich živočíchov a vo¾ne  rastúcich rastlín a o zmene a do-
plnení  niektorých  zákonov.”.

13. § 12 až 15 vrátane nadpisu nad § 12 sa vypúš-
�ajú.

14. V nadpise § 16 sa vypúš�ajú slová „neuvedených
vo Washingtonskom dohovore“.

15. V § 16 sa vypúš�ajú slová „neuvedených v prílo-
he č. 2”.

16. V § 18 sa vypúš�a odsek 6. 

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

17. V § 19 sa vypúš�a odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

18. V prílohe č. 1 bod 1 poznámky znie:
„1. Druhy chránené zákonom č. 237/2002  Z. z. o ob-

chode  s ohrozenými  druhmi vo¾ne žijúcich živočí-
chov a vo¾ne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sú označené polotučne.“.

19. Príloha č. 2 sa vypúš�a.
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20. V prílohe č. 4 bod 1 poznámky znie:
„1. Druhy chránené zákonom č. 237/2002 Z. z. (W)

a zaradené do Bonnského dohovoru (B) a Bernské-
ho dohovoru (R) sú označené polotučne.“.

21. V prílohe č. 6 sa vypúš�ajú  body 2 a 3.

22. Príloha č. 11 sa vypúš�a.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

László Miklós v. r.
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