
NEKUPUJ SI PROBLÉM!!!
opravdu si chcete pfiivézt zvífiatko,
rostlinu nebo suven˘r z dovolené?

Mnoho zvífiat a rostlin patfií mezi ohroÏené
druhy. Dokud bude existovat poptávka ze strany 
turistÛ, budou stále tyto druhy loveny a sbírány.

I TY CESTUJE· S PASEM!
Mnoho ohroÏen˘ch druhÛ je chránûno mezinárodní Úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroÏen˘mi druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ 
a planû rostoucích rostlin.). Úãelem této dohody, kterou podepsalo jiÏ 164 zemí svûta, je kontrola obchodu s ohroÏen˘mi druhy, aby nedo‰lo k jejich 
vyhubení. Zvífiata a rostliny chránûné CITES nemohou b˘t pfieváÏeny pfies hranice bez speciálního povolení (permit). CITES se net˘ká jen Ïiv˘ch jedincÛ, 
ale i mrtv˘ch nebo jak˘chkoliv jejich ãástí ãi v˘robkÛ z nich. Exempláfiem CITES tedy mÛÏe b˘t i kabelka napfi. z krokod˘la, boty z krajtí kÛÏe, so‰ka 

ze slonoviny ãi vzácného dfieva, úlomek korálu, tradiãní ãínská medicína s obsahem chránûn˘ch zvífiat ãi rostlin apod.

Podle stupnû ohroÏení jsou druhy rozdûleny do tfií kategorií:
CITES I - cca 500 druhÛ zvífiat a 300 druhÛ rostlin, které jsou bezprostfiednû ohroÏené vyhubením Dovoz a v˘voz tûchto druhÛ je zakázán,  je 
povolován jen v˘jimeãnû (ZOO apod.). Pfiíklady: lidoopi, pandy, vybrané druhy medvûdÛ, opic, papou‰kÛ, krokod˘lÛ a je‰tûrÛ, kytovci, velké koãkovité 
‰elmy, sloni, nosoroÏci, mofiské Ïelvy, nûkteré druhy kaktusÛ a orchidejí, vzácné exotické dfieviny (brazilské rÛÏové dfievo aj.) ad. CITES II - cca 
4 000 druhÛ zvífiat a 25 000 druhÛ rostlin, které by mohly b˘t ohroÏeny, pokud by obchod s nimi nebyl regulován. Dovoz a v˘voz je moÏn˘, ale 
pouze se speciálním povolením. Pfiíklady: opice, papou‰ci, dravci, sovy,  koãkovité ‰elmy, hro‰i,  fiada druhÛ antilop, kolibfiíci, loskuták, rÛzné druhy 
Ïelv,  krokod˘li, leguáni, varani, hrozn˘‰i a krajty, nûkteré druhy exotick˘ch Ïab, mot˘lÛ, sklípkanÛ, mûkk˘‰Û, mofiské korály, dále orchideje,  kaktusy, 
sukulentní rostliny, nûkteré tilandsie a masoÏravé rostliny, Ïen‰en, nûkteré dfieviny ad. CITES III - cca 220 druhÛ zvífiat a 8 taxonÛ rostlin, které 
jsou ohroÏeny jen v urãit˘ch zemích. Dovoz a v˘voz z tûchto zemí je moÏn˘, ale pouze se speciálním povolením. Pfiíklady: kobra královská (Indie), 

Ïralok obrovsk˘ (Velká Británie), mahagon Swietenia macrophylla (Bolívie, Brazílie, Kostarika, Mexiko, Peru) aj.

Co se stane, kdyÏ CITES poru‰ím?
V pfiípadû dovozu bez povolení ãi jiného poru‰ení CITES  je moÏné uloÏit pokutu aÏ do 100 000 Kã (podnikatelÛm a firmám do 1 000 000 Kã). 
Nezákonnû dovezené exempláfie jsou ve vût‰inû pfiípadÛ  zabaveny. Dotyãn˘  mÛÏe b˘t  potrestán i podle trestního zákona tj.  odnûtím  svobody 

(aÏ na 8 let),  zákazem ãinnosti nebo penûÏit˘m trestem.

!!! V mnoha zemích je nezákonn˘ v˘voz pfiísnû postihován nejen podle
Úmluvy CITES ale i podle místních zákonÛ, ãasto hrozí aÏ nûkolik let vûzení! 

Kde je moÏné získat informace?

Jak dovézt exempláfi CITES legálnû?
K dovozu je nutné v˘vozní povolení CITES ze zemû, odkud je 
exempláfi vezen, a zároveÀ dovozní povolení âeské republiky 
(vydává Ministerstvo Ïivotního prostfiedí). Obû povolení musí b˘t na 
hranicích pfiedloÏena celním orgánÛm k potvrzení pfiíp. musí b˘t 
pfiiloÏená k pfiepravním dokumentÛm. Pokud plánujete dovoz 
Ïiv˘ch zvífiat, rostlin ãi v˘robkÛ z nich, informujte se pfied odjezdem 
na Ministerstvu Ïivotního prostfiedí, zda jsou chránûny Úmluvou 

CITES a  pfiíp. jaké jsou podmínky pro jejich legální dovoz.

V˘konn˘ orgán CITES
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
Vr‰ovická 65, 100 10  Praha 10 
Tel.: 267122480, 267122450

Fax: 267311096
E-mail: cites@env.cz

http://www.env.cz/www/laws/cites2.nsf
http://www.env.cz

Vûdeck˘ orgán CITES:
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR

Kali‰nická 4-6, 130 23  Praha 3 
Tel.: 283069250, 724 177677

Fax: 222582423
E-mail: cites@nature.cz
http://www.nature.cz

Kontrolní orgán CITES:
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí
Na Bfiehu 267, 190 00  Praha 9 
Tel.: 222860111, 222860278 

Mobil: 602 442280,  602 471144 
Fax: 283 890 567 

E-mail: rihova@cizp.cz, papousek@cizp.cz
http://www.cizp.cz
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KORÁLY A LASTURY
Koupí korálÛ a lastur se i ty podílí‰ na niãení korálov˘ch útesÛ...

ÎIVÁ ZVÍ¤ATA
Nebylo nám v pfiírodû lépe?

V¯ROBKY Z KÒÎÍ
Je opravdu nutné mít kabelku z krokod˘la?

ROSTLINY
Nech mû tam, kde má mÛj Ïivot smysl...

TRADIâNÍ ASI JSKÁ MEDICÍNA
Mnoho ohroÏen˘ch zvífiat a rostlin je rozemleto do takov˘chto preparátÛ, zvaÏ zda jsou pro tebe nezbytné...

SUVEN¯RY
Tisíce zvífiat je zbyteãnû zabito jen kvÛli suven˘rÛm...
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