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Informácia k zmenám povinností pre držiteľov exemplárov druhu Psittacus erithacus 

(papagáj sivý - žako) a druhu Lygodactylus williamsi (gekón) 

 

Úvodné informácie 

 

1. V dňoch 24. septembra až 4. októbra 2016 sa v Johannesburgu (Juhoafrická republika) 

uskutočnilo 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom 

obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Na tomto 

zasadnutí bol prijatý okrem iných návrhov aj návrh na preradenie druhu Psittacus erithacus 

(papagáj sivý – žako) z prílohy CITES II do prílohy CITES I a návrh na zaradenie druhu 

Lygodactylus williamsi (gekón) do prílohy CITES I.  

 

2. Oba uvedené druhy boli v rámci Slovenskej republiky (resp. Európskej únie) preradené 

z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti priamo aplikovateľného nariadenia Komisie 

(EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. 

decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu 

s nimi [ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/160“]. Toto nariadenie nadobudlo 

účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len 

„EÚ“), t. j. dňa 4.2.2017. 

 

3. Preradenie uvedených druhov do prílohy A nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160  

predstavuje pre súčasných i budúcich držiteľov týchto exemplárov zavedenie nových 

povinností, ktoré sú upravené v priamo aplikovateľnom nariadení Rady (ES) č. 338/97 z 9. 

decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu 

s nimi v platnom znení [ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 338/97“] a nariadení Komisie (ES) 

č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa 

vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení [ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 

865/2006“], zákone č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„vyhláška“). 

 

4. Nové povinnosti sa týkajú najmä vedenia evidencie (§ 11 zákona), nezameniteľného 

označovania [§ 13 zákona a čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006], preukazovania 

pôvodu (§ 12 zákona) a vykonávania komerčnej činnosti [čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 

338/97 a § 8 zákona]. 

 

Prechodné obdobie 

 

1. V § 29 ods. 6 zákona je uvedené prechodné ustanovenie, ktoré sa týka držiteľov 

exemplárov nadobudnutých pred účinnosťou nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160. V tomto 

ustanovení je určená prechodná lehota v trvaní tri mesiace, počas ktorej sú títo držitelia 

povinní zosúladiť vedenie evidencie a požiadať o vydanie preukazu o pôvode exemplára 

živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“) alebo zabezpečiť iný doklad v súlade so zákonom. 

Táto lehota začala plynúť nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160 dňa 

4.2.2017.  
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2. Prechodné ustanovenie § 29 ods. 6 zákona sa nevzťahuje na povinnosť nezameniteľne 

označiť exemplár vyplývajúcu z § 13 ods. 1 zákona a tiež na povinnosti v súvislosti so 

zákazom vykonávania komerčných činností uvedené v čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. 

To znamená, že tieto povinnosti platia pre držiteľov dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 2017/160. 

 

3. Ak držiteľ plánuje nakladať s exemplárom (resp. dôjde k zmene držiteľa akýmkoľvek 

spôsobom) pred uplynutím prechodnej lehoty tri mesiace, takýto prevod je možné uskutočniť 

buď s udelenou výnimkou zo zákazu komerčných činností (v prípade vykonania komerčnej 

činnosti definovanej v ods. 1 v časti Komerčná činnosť) alebo platným preukazom o pôvode 

(v prípade darovania, zapožičania na území Slovenskej republiky). 

 

4. Ak držiteľ nadobudne exemplár v čase účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160, 

dňom nadobudnutia sa na neho vzťahujú ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 338/97 

a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, zákona a vyhlášky, ktoré sa vzťahujú na exempláre 

druhov zaradených do prílohy A nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160.  

 

Vedenie evidencie 

 

1. Do účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160 bol držiteľ povinný podľa § 11 ods. 3 

zákona viesť evidenciu živého exemplára druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) a 

druhu Lygodactylus williamsi (gekón) na druhovej karte exemplára živočícha (ďalej len 

„druhová karta“). Vzor druhovej karty a pokyny na jej vyplnenie sú v prílohe č. 5 vyhlášky. 

Povinnosť zosúladenia vedenia evidencie so zákonom podľa § 29 ods. 6 zákona nadobudla 

platnosť s účinnosťou nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160, teda dňa 4.2.2017. 

 

2. Preradením druhov z prílohy B do prílohy A nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160 sa 

vzťahuje na držiteľa ďalšia povinnosť podľa § 11 ods. 3 zákona, a síce že každú zmenu 

údajov v druhovej karte je držiteľ povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnému 

okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo 

dňa zápisu zmeny. 

 

3. Držiteľ, ktorý má v držbe exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) alebo 

druhu Lygodactylus williamsi (gekón) a nadobudol ho pred preradením druhu do prílohy 

A nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160, si sám v prechodnom období troch mesiacov na ním 

vedenej existujúcej druhovej karte (nie je potrebné vytvoriť novú druhovú kartu na novom 

tlačive) prepíše údaje o zaradení druhu do prílohy CITES a do prílohy EÚ a dopíše dátum 

vyznačenia zmeny. Túto zmenu držiteľ do 30 dní od jej vykonania oznámi písomne alebo 

elektronicky príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s 

vyznačenou zmenou. Táto oznamovacia povinnosť (do 30 dní odo dňa zápisu zmeny) sa bude 

na držiteľa vzťahovať pri každej následnej zmene vo vedení evidencie na druhovej karte. 

 

4. Ak držiteľ nadobudne živý exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) alebo 

druhu Lygodactylus williamsi (gekón) po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 

2017/160, je povinný viesť v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona evidenciu na druhovej 

karte, v ktorej uvedie platné zaradenie druhu do prílohy CITES (I) a prílohy EÚ (A). Následne 

má držiteľ povinnosť vyplnenú druhovú kartu a každú jej následnú zmenu do 30 dní od jej 

vykonania písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnému okresnému úradu doručením 

kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou.   
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5. Podľa ustanovenia § 9 ods. 5 písm. b) zákona je každý držiteľ exemplára povinný 

uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania 

posledného zápisu. 

 

6. Nesplnenie vyššie uvedených povinností sankcionuje podľa § 22 a § 23 zákona príslušný 

okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“).  

 

Preukázanie pôvodu exemplára 

 

1. Do účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160 bol držiteľ exemplára podľa § 12 ods. 1 

zákona povinný preukázať jeho pôvod. Podľa § 12 ods. 21 zákona sa povinnosť preukazovať 

pôvod exemplára preukazom o pôvode nevzťahovala na exempláre druhu Psittacus erithacus 

(papagáj sivý – žako) alebo druhu Lygodactylus williamsi (gekón) [v čase zaradenia týchto 

druhov do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97], ak boli nadobudnuté v súlade 

s osobitným predpisom. Osobitným predpisom sa rozumie nariadenie Rady (ES) č. 338/97.  

 

2. Držiteľ živého exemplára vyššie uvedených druhov bol povinný podľa § 12 ods. 20 zákona 

preukázať jeho spôsob nadobudnutia písomným dokladom, ktorý obsahuje najmä meno, 

priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo 

a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudol; vedecké meno druhu 

exemplára; počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia exemplára.  

 

3. Podľa § 12 ods. 4 a ods. 21 zákona sa povinnosť preukazovať pôvod preukazom o pôvode 

(vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 8 vyhlášky) alebo platným potvrdením o pôvode podľa 

osobitného predpisu vzťahuje na držiteľov živých exemplárov vtákov, plazov a cicavcov 

druhov zaradených do prílohy A nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160. Platným potvrdením 

o pôvode podľa osobitného predpisu sa rozumie napr. výnimka zo zákazu komerčných 

činností, prípadne povolenie na dovoz vydané v súlade s nariadením Rady (ES) č. 338/97 

a nariadením Komisie (ES) č. 865/2006.  

 

4. Preradením vyššie uvedených druhov z prílohy B do prílohy A nariadenia Komisie (EÚ) č. 

2017/160 vzniká držiteľovi (§ 29 ods. 6 zákona) do troch mesiacov od účinnosti nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 2017/160 povinnosť požiadať o  vydanie preukazu o pôvode alebo udelenie 

výnimky zo zákazu komerčných činností, ak držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom 

komerčnú činnosť (tejto téme sa venujeme v časti Komerčná činnosť). Zákon umožňuje 

držiteľovi vybrať si medzi týmito dvoma dokladmi v závislosti od toho, ako plánuje 

s exemplárom nakladať.  

 

5. Ak držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť definovanú v čl. 8 ods. 1 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97, je povinný podľa § 12 ods. 4 písm. a)  zákona preukázať 

pôvod preukazom o pôvode, ktorý vydáva príslušný okresný úrad podľa § 12 ods. 8 zákona.   

 

6. Podľa § 28 ods. 1 zákona vydávanie preukazov o pôvode nepodlieha zákonu č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V § 12 ods. 8 zákona je 

upravený postup okresného úradu pri vydávaní preukazu o pôvode a lehoty na jeho vydanie.  

 

7. Podľa § 12 ods. 6 zákona určuje pôvod v preukaze o pôvode príslušný okresný úrad na 

základe písomných podkladov predložených držiteľom exemplára. So žiadosťou o vydanie 

preukazu o pôvode žiadateľ na príslušný okresný úrad doručí kópiu druhovej karty; všetky 

písomné doklady, na základe ktorých exemplár nadobudol (obsahujú najmä meno, priezvisko 
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a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto 

podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudol; vedecké meno druhu exemplára; 

počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia exemplára); akékoľvek ďalšie 

doklady a informácie (napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva, 

potvrdenie o registrácii, povolenie na dovoz, v prípade odchovaného exemplára údaje 

a doklady o rodičovských exemplároch, ich označení, ďalšie informácie o odchove, záznam 

z nezameniteľného označenia, ak je k dispozícii), ktoré napomôžu určeniu pôvodu exemplára.  

 

8. Príslušný okresný úrad dôkladne preverí podklady zaslané žiadateľom. Ak podklady na 

vydanie preukazu o pôvode zaslané príslušnému okresnému úradu nie sú kompletné, tento bez 

zbytočného odkladu písomne požiada držiteľa exemplára živočícha o doplnenie chýbajúcich 

dokladov. V prípade postupu podľa § 12 ods. 6 písm. f) zákona, príslušný okresný úrad zašle 

žiadosť o stanovisko na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“), až keď je presvedčený, že žiadateľ skutočne doručil všetky podklady, ktoré má 

k dispozícii. Účelom je predchádzať zasielaniu žiadostí o dodatočné doplnenie podkladov zo 

strany MŽP SR. Okresný úrad zašle spolu so žiadosťou o stanovisko na MŽP SR všetky 

písomné doklady doručené žiadateľom spolu so záznamom z fyzickej identifikácie exemplára 

(ak exemplár označený bol) alebo záznamom z vykonania dohľadu nad nezameniteľným 

označením (ak exemplár označený nebol). V prípade, že žiadateľ nedoručí príslušnému 

okresnému úradu žiaden doklad (resp. ani doklad podľa § 12 ods. 20 zákona), nie je dôvod 

zasielať žiadosť o stanovisko na MŽP SR. 

 

9. V prípade, že exemplár nadobudnutý pred účinnosťou nariadenia Komisie (EÚ) č. 

2017/160  nebol nezameniteľne označený a bol následne označený pod dohľadom 

zamestnanca príslušného okresného úradu, neznamená to ešte, že mu bude aj určený pôvod a 

vydaný preukaz o pôvode.  Pre určenie pôvodu a vydanie preukazu o pôvode sú rozhodujúce 

predložené doklady o pôvode. 

 

10. Príslušný okresný úrad vyhodnotí všetky písomné doklady, ktoré má k dispozícii a určí 

pôvod v súlade s § 12 ods. 6 zákona. V prípade, že príslušný okresný úrad postupuje podľa § 

12 ods. 6 písm. f) zákona, určí pôvod v súlade so stanoviskom MŽP SR v lehote 60 dní od 

doručenia žiadosti o vydanie preukazu o pôvode. V prípade potreby konzultácie MŽP SR 

s iným členským štátom EÚ (exemplár alebo jeho predkovia pochádzajú z iného členského 

štátu EÚ) môže byť podľa § 12 ods. 8 zákona lehota na určenie pôvodu predĺžená až na 120 

dní. Ak preukaz o pôvode nemožno vydať v ustanovenej lehote, príslušný okresný úrad o tom 

a o dôvodoch písomne upovedomí držiteľa exemplára živočícha.  

 

11. Ak preukaz o pôvode nemožno vydať, príslušný okresný úrad o dôvodoch bez zbytočného 

odkladu písomne upovedomí držiteľa exemplára. V takom prípade príslušný okresný úrad 

postupuje v súlade s § 17 písm. i) zákona.  

 

12. Podľa § 12 ods. 16 zákona je preukaz o pôvode verejnou listinou, ktorej falšovanie je 

trestné. Originál tlačiva preukazu o pôvode je podľa § 13 ods. 3 vyhlášky opatrený 

hologramom. Tlačivo preukazu o pôvode si môžu okresné úrady vyžiadať cez centrá podpory 

pod katalógovým číslom 34-001, odporúčame tak urobiť v dostatočnom časovom predstihu.  

 

13. V prípade druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) je potrebné upozorniť na 

skutočnosť, že v držbe sa môžu nachádzať exempláre, ktoré už majú vydaný preukaz 

o pôvode na základe právnych predpisov platných do 31.12.2007 alebo na základe 

dobrovoľnej žiadosti držiteľov aj po tomto dátume. Ak je takýto preukaz o pôvode platný (je 
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overený a potvrdený vydávajúcim okresným úradom a úplne a pravdivo vyplnený), jeho 

držiteľ nie je povinný žiadať o vydanie nového preukazu o pôvode. Po nadobudnutí 

účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160 nebudú však v takýchto preukazoch o pôvode 

údaje o zaradení do prílohy CITES a prílohy EÚ zodpovedať skutočnosti. V prípade, že 

okresný úrad bude mať takýto preukaz o pôvode v rámci výkonu štátnej správy k dispozícii, 

vykoná úradnú opravu a potvrdí ju dátumom, podpisom oprávneného zamestnanca a 

pečiatkou okresného úradu. Keďže ide o údaje, ktoré nemajú vplyv na určenie pôvodu 

exemplára, môže takúto opravu okresný úrad vykonať aj v preukaze o pôvode, ktorý sám 

nevydal. Zároveň o tejto skutočnosti písomne informuje vydávajúci okresný úrad. 

 

14. V prípade druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) sa v držbe môžu nachádzať aj 

exempláre, ktoré majú vydané potvrdenie o registrácii na základe právnych predpisov 

platných do 31.12.2007 alebo na základe dobrovoľnej žiadosti držiteľov aj po tomto dátume. 

Na držiteľov takýchto exemplárov sa vzťahuje povinnosť požiadať o  vydanie preukazu 

o pôvode alebo udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností. 

 

15. Nesplnenie vyššie uvedených povinností sankcionuje podľa § 22 a § 23 zákona príslušný 

okresný úrad alebo SIŽP.   

 

Nezameniteľné označenie exemplára 

 

1. Upozorňujeme na už existujúcu povinnosť nezameniteľného označenia živých exemplárov 

vtákov druhov zaradených do prílohy B narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej 

opatere formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (§ 13 ods. 1 a ods. 6 

zákona), ktorá sa vzťahuje aj na druh Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako). Držiteľ 

takéhoto exemplára má povinnosť zabezpečiť jeho označenie pod dohľadom zamestnanca 

príslušného okresného úradu alebo ním poverenej organizácie ochrany prírody a krajiny, ak 

príslušný okresný úrad neurčí inak. Prítomný zamestnanec alebo ním poverená organizácia 

vyhotovuje z označenia záznam.  

 

2. Podľa § 17 písm. h) zákona plní okresný úrad úlohu výkonného orgánu na úseku dohľadu 

nad nezameniteľným označovaním exemplárov a posudzovania vhodnosti metódy označenia 

exemplárov.  

 

3. V prípade, že exemplár bol nezameniteľne označený (bez ohľadu na to, či bol z vykonania 

dohľadu vyhotovený záznam) do účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160, po doručení 

žiadosti o vydanie preukazu o pôvode vykoná príslušný okresný úrad bezodkladne fyzickú 

identifikáciu exemplára a jeho označenia a vyhotoví o tom záznam. Príslušný okresný úrad 

dôsledne preverí a posúdi predovšetkým nezameniteľnosť a nedeliteľnosť krúžku, vhodnú 

veľkosť krúžku resp. jeho nesnímateľnosť, čitateľnosť kódu krúžku alebo injekčného 

transpondéru. Môže požiadať o spoluprácu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, 

Vedecký orgán SR. Za účelom prípadného následného dokazovania alebo pochybností 

odporúčame okresným úradom vyhotoviť z fyzickej identifikácie exemplára a jeho označenia 

okrem záznamu aj fotodokumentáciu.  

 

4. V prípade, že exemplár označený nie je, dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisie 

(EÚ) č. 2017/160 sa na držiteľa vzťahuje povinnosť zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie 

pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý vyhotoví z vykonania 

dohľadu nad nezameniteľným označením záznam. So žiadosťou o vydanie preukazu o pôvode 
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potom žiadateľ na príslušný okresný úrad doručí písomné doklady uvedené v ods. 7 v časti 

Preukázanie pôvodu exemplára. 

 

5. Záznam z vykonania dohľadu nad nezameniteľným označovaním resp. fyzickej 

identifikácie exemplára a jeho označenia by mal byť úradným záznamom na hlavičkovom 

papieri príslušného okresného úradu a mal by obsahovať najmä tieto náležitosti: predmet 

záznamu (či ide o dohľad nad nezameniteľným označením alebo fyzickú identifikáciu 

exemplára a jeho označenia); ustanovenia právnych predpisov, na základe ktorých je záznam 

vyhotovený; kto, kde a kedy záznam vyhotovil; základné údaje o držiteľovi exemplára; údaje 

o exemplári – vedecké meno, poradové číslo v druhovej karte, pohlavie, opis označenia 

(uzavretý, nedeliteľný krúžok), číslo označenia, veľkosť označenia (priemer krúžku); záver, 

že označenie exemplára je nezameniteľné; pečiatka a podpis zamestnanca príslušného 

okresného úradu a podpis držiteľa. Pred podpísaním záznamu je potrebné skontrolovať, či 

údaje uvedené v zázname zodpovedajú skutočnosti. 

 

6. Na účely vydania preukazu o pôvode musí byť živý exemplár druhu Psittacus erithacus 

(papagáj sivý – žako) podľa § 13 ods. 1 zákona a čl. 66 ods. 2 a 8 nariadenia Komisie (ES) č. 

865/2006 nezameniteľne označený jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom 

umiestneným na nohe (živé exempláre vtákov, narodené a odchované v zajatí a vtáky 

narodené v kontrolovanom prostredí) alebo jedinečne číslovaným injekčným transpondérom 

(mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcim normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 

(E) (všetky vtáky okrem vtákov narodených a odchovaných v zajatí a vtákov narodených v 

kontrolovanom prostredí). 

 

7. Živý exemplár druhu Lygodactylus williamsi (gekón) musí byť na účely vydania preukazu 

o pôvode podľa § 13 ods. 1 zákona a čl. 66 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 

nezameniteľne označený jedinečne číslovaným nezameniteľným injekčným transpondérom 

(mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcim normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 

(E).  

 

8. V súvislosti s pracovnými pomôckami okresných úradov, ktoré sú potrebné na vykonávanie 

ich kompetencií (napr. čítacie zariadenie injekčných transpondérov, ochranné pracovné 

pomôcky v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky) odporúčame okresným úradom, aby sa 

obrátili so žiadosťou o ich zabezpečenie na príslušný zodpovedný útvar v rámci rezortu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto skutočnosť vyplýva zo zákona č. 180/2013 Z. 

z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.   

 

9. V prípade, že označenie uvedené v ods. 6 a 7 v časti Nezameniteľné označenie exemplára 

nie je vhodné z dôvodov špecifických fyzických a etologických vlastností živočícha, príslušný 

okresný úrad požiada podľa § 13 ods. 5 zákona o stanovisko Štátnu ochranu prírody 

Slovenskej republiky, Vedecký orgán SR a následne určí iné vhodné označenie v súlade 

s týmto stanoviskom. Príslušný okresný úrad teda najprv určí iné vhodné označenie na 

základe vyžiadaného stanoviska a až potom vykoná dohľad nad nezameniteľným označením.  

 

10. Nesplnenie vyššie uvedených povinností sankcionuje podľa § 22 a § 23 zákona príslušný 

okresný úrad alebo SIŽP.   

 

Komerčná činnosť 
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1. Kontrolu komerčných činností upravuje čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. V čl. 8 ods. 1 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97 sa komerčná činnosť exemplárov druhov zaradených do 

prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 zakazuje, pričom je definovaná ako kúpa, ponuka 

na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, 

využitie na komerčný zisk a predaj (znamená akúkoľvek formu predaja; nájom, výmenný 

obchod alebo výmena sa bude považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú 

vysvetľovať obdobne), držba na predaj, ponuka na predaj (znamená ponuku na predaj a 

akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania 

reklamy na predaj a výzvu na obchod) alebo preprava na účely predaja. Čl. 8 ods. 3 nariadenia 

Rady (ES) č. 338/97 umožňuje udelenie individuálnej výnimky z tohto zákazu. Definuje 

konkrétne podmienky, z ktorých aspoň jednu musí exemplár splniť.  

 

2. V čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 sa ďalej ustanovuje, že zákaz komerčných 

činností uvedený v čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 sa vzťahuje aj na exempláre 

druhov zaradených do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 s výnimkou toho, ak môže 

byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu EÚ, že tieto 

exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzajú z miesta mimo EÚ, že ich dovoz do EÚ bol v 

súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 teda ustanovuje všeobecnú výnimku zo zákazu komerčných 

činností. Ak držiteľ exemplára druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) alebo druhu 

Lygodactylus williamsi (gekón) (v čase zaradenia týchto druhov do prílohy B nariadenia Rady 

(ES) č. 338/97) preukázal, že exemplár nadobudol v súlade s právnymi predpismi platnými 

pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zákaz vykonávania komerčnej činnosti sa na 

daný exemplár nevzťahoval. Túto informáciu uvádzame z dôvodu lepšej ilustrácie zmeny v 

povinnostiach týkajúcich sa komerčnej činnosti. 

 

3. S nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160, ktorou boli druhy 

Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) a Lygodactylus williamsi (gekón) preradené do 

prílohy A nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/160, sa začne na exempláre týchto druhov 

vzťahovať čl. 8 ods. 1 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. To znamená, že na vykonanie 

komerčnej činnosti bude potrebné udelenie individuálnej výnimky zo zákazu komerčných 

činností, pričom exemplár musí splniť aspoň jednu z podmienok uvedených v čl. 8 ods. 3 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Podľa § 15 ods. 2 písm. f) zákona rozhoduje o udelení 

výnimky MŽP SR, pričom toto konanie podlieha zákonu č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Komerčnú činnosť je následne možné 

uskutočniť len s vopred udelenou a právoplatnou výnimkou zo zákazu komerčných činností 

(formou potvrdenia), pričom táto výnimka platí pre predajcu aj kupujúceho. Formulár žiadosti 

spolu s náležitosťami je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR. 

 

4. V súvislosti s kompetenciou okresného úradu vykonávania dohľadu nad nezameniteľným 

označovaním exemplárov a posudzovania vhodnosti metódy označenia exemplárov 

uvádzame, že na účely udelenia výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý 

exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) alebo druhu Lygodactylus williamsi 

(gekón) nezameniteľne označený. Ku žiadosti o udelenie výnimky je teda potrebné priložiť aj 

záznam z nezameniteľného označenia exemplára alebo záznam z fyzickej identifikácie 

exemplára a jeho označenia (ak sú k dispozícii). Povinnosť zabezpečiť nezameniteľné 

označenie držiteľovi vyplýva z § 13 ods. 1 zákona. 


