Informace o placení poplatků za žádosti CITES
Dnem 1. 1. 2010 nabývá účinnosti novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích. V souladu s položkou 61 připojeného „Sazebníku“ k tomuto zákonu se mimo
jiné vybírá od žadatelů o vydání povolení k vývozu, dovozu, nebo přemístění exemplářů
ohrožených druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo
kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu
správní poplatek v hodnotě 1 000,- Kč
za jednu žádost.
(viz bod 1, písmeno d) Položky 61 „Sazebníku“)
Výňatek ze „Sazebníku“ :
Položka 61
1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)

Kč 10 000

b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)

Kč 10 000

vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)

Kč

1 000

vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích
d) rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se
vztahuje omezení dovozu38b)

Kč

1 000

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)

c)

Kč

1 000

f)

vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
Kč
rostlin38b)

1 000

g)

vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě
rostoucích rostlin38b)

Kč

2 000

h)

vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě
rostoucích rostlin38b)

100
Kč za každý
exemplář

i)

vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě
rostoucích rostlin38b)

Kč

2 000

2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b) Kč 20
b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)
c)

potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)

Kč 20
Kč 30

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo
dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo
dovozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo
dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo
výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející
z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České
republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo
dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení,
darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do
záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci
záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad,
pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo
dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

MŽP jako správní úřad pověřený vybíráním tohoto poplatku přijímá pouze žádosti
doplněné:
Buď - potvrzením o zaplacení poplatku 1 000,- Kč prostřednictvím banky, nebo
ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty na účet Ministerstva
životního prostředí číslo: 3711-7628001/0710, variabilní symbol 631.
Žadatelům o dovozní a vývozní povolení, kteří žádají o povolení opakovaně, přidělí
oddělení CITES MŽP k variabilnímu symbolu 631 jejich rozlišovací číslo. Ostatní vyplní
variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uvedou své jméno.
Nebo – písemnou žádostí o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61
„Sazebníku“.
Bez těchto náležitostí nebude žádost přijata jako kompletní [§ 3 (4) zák.
100/2004 Sb.].
Jednou žádostí se rozumí jeden vyplněný formulář „Žádosti“, včetně příloh
vztahující se k jedné transakci (jedna zásilka od jednoho vývozce jednomu dovozci).

