Ministerstvo
a) plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se
Sekretariátem Úmluvy a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další
výkonné orgány,
b) jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na
základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
c) uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k
přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České
republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, povoluje
zjednodušené postupy ohledně určitého obchodu s biologickými vzorky,
d) vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob značení nádob s
kaviárem,
e) uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků včetně případů, kdy tato
potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely
veřejného vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví,
f) vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy a podle práva Evropských společenství o ochraně
ohrožených druhů, není-li jejich vydávání svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,
g) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, ověřuje doklady o původu
výrobků z tuleňů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s
produkty z tuleňů, rozhoduje v případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v
dalších věcech stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
h) registruje vědce a vědecké instituce a obchodníky s uměle vypěstovanými exempláři
rostlinného druhu,
i) zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy podle § 29,
j) povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o zadržené a zabavené
exempláře, včetně s tím spojených provozních nákladů, a koordinuje činnost záchranných
center,
k) vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,
l) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy,
m) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších
tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví
prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o
ochraně ohrožených druhů,
n) zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství,
o) vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2, registry podle § 16a a
spravuje centrální registr dokladů CITES a registr zadržených a zabavených exemplářů
podle § 35 odst. 1 a 4,

p) uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo
změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a značek, jimž byla licence udělena, a
jeho obsah zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
q) mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy a podle § 38a,
r) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace spojené s převodem
exempláře.

