
Přehled předpisů Evropských společenství k CITES, které začnou platit v ČR od 
1.5.2004: 

 
 Název předpisu č. Celex 

český p řeklad *) 
Poznámka 

 1 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 
prosince 1996 o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi 

31997R0338 
31997R0338-CS.doc 

základní předpis 
„CITES nařízení“ 
„nařízení Rady“ 
„nařízení 338/97“ 

 2 Nařízení Komise (ES) č. 1497/2003 ze dne 
18. srpna 2003, kterým se mění nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů 
volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi 

32003R1497 
 

novela předpisu 1 
poslední změna příloh A – D 

 3 Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 
30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k 
nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s 
nimi 

32001R1808 
32001R1808-CS.doc 

hlavní prováděcí předpis k 1 
„nařízení Komise“ 
„nařízení 1808/2001“ 
V návrhu je nový předpis, který 
toto nařízení zruší a nahradí v 1. 
pol. 2004. 

 4 Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 
25. února 2003 o pozastavení dovozu 
exemplářů určitých druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin do 
Společenství 

32003R0349 
 

druhý prováděcí předpis k 1 
se seznamem druhů z přílohy B, 
jejichž dovoz do EU je dočasně 
pozastaven podle čl. 4 odst. 6 
nařízení č. 338/97; 
tento předpis se často mění, 
obvykle vydáním nového nařízení 

 
Přehled dalších souvisejících předpisů Evropských společenství: 

 5 Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 z 20. ledna 
1981 o společných předpisech pro dovoz 
výrobků z velryb a ostatních kytovců 

31981R0348 
 

„historický“ předpis, který sice stále 
platí, ale byl efektivně nahrazen 
předpisem 1 (nařízení č. 338/97), 
kde jsou stanoveny přísnější a 
podrobněji specifikované 
podmínky pro dovoz kytovců a 
výrobků z nich 

 6 Směrnice Rady 83/129/EHS o dovozu kůží 
z jistých tuleních mláďat a výrobků z nich 
odvozených do členských států 

31983L0129 
 

Směrnice bude transponována 
navrženým zákonem o 
obchodování s ohroženými druhy 
(Sněmovní tisk č. 117/2002). 

 7 Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. 
listopadu 1991 o zákazu používání 
nášlapných pastí ve Společenství a 
dovozu kožešin a zboží z určitých volně 
žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito 
živočichové odchytáváni pomocí 
nášlapných pastí nebo jiných metod 
odchytu, které nesplňují mezinárodní 
normy humánního odchytu do pastí 

31991R3254 
 

Další související předpisy ES 
k nášlapným pastem jsou tyto: 
31997R0035 
31997D0602 
31998D0188 
31998D0596 
31998D0142 
21998A0214 
31998D0487 

 8 Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. 
března 1999 o chovu volně žijících 
živočichů v zoologických zahradách 

31999L0022 
31999L0022-CS.doc 

Směrnice byla transponována 
zákonem č. 162/2003 Sb., zákon o 
zoologických zahradách 

 9 Směrnice Rady ze dne 2. dubna 1979 o 
ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS) 

31979L0409 
31979L0409-CS.doc 

Některé chráněné druhy současně 
v přílohách k nařízení č. 338/97 
(předpis 1). 



Bude transponováno novelou 
zákona č. 114/1992 Sb. 

 10 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (92/43/EHS) 

31992L0043 
31992L0043-CS.doc 

Některé chráněné druhy současně 
v přílohách k nařízení č. 338/97 
(předpis 1) . 
Bude transponováno novelou 
zákona č. 114/1992 Sb. 

*) Předpisy jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství. 
Text předpisů lze získat na 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103020.html 
anebo již v češtině (pokud je překlad schválen) na 
http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/reg/cs_register_15103020.html 
 


