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Co je CITES?
y Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
y Podepsána v r. 1973 ve Washingtonu, zahrnuje v
současnosti 173 států světa
y ČR členem od r. 1993 (jako ČSFR od r. 1992)
y Cílem kontrola a regulace mezinárodního obchodu s
ohroženými druhy
y V ČR upravuje zákon č. 100/2004 Sb. a nařízení Rady
(ES) č. 338/97
y Podle stupně ohrožení – exempláře děleny do příloh
CITES (I-III) a ES (A-D)

Co je Registr CITES?
y Služba e-Government vytvořená pro podporu státní

správy při plnění úmluvy CITES a související
legislativy ES a ČR
y Obsahuje databázi informací:
y o vydávaných dokladech (permity, potvrzení (ES),

registrační listy) a odborných stanoviscích AOPK
y žadatelích o doklady CITES (vlastnících, dovozcích a
vývozcích)
y a zejména exemplářích chráněných druhů rostlin a
živočichů

Vlastnosti Registru CITES
y Správcem Registru je MŽP
y Otevřené webové rozhraní bez nutnosti instalace

jakýchkoliv doplňků prohlížeče
y Dostupnost relevantních informací všem
kompetentním orgánům CITES (výkonné orgány,
vědecký orgán, kontrolní orgány)
y Objem dat - od roku 2004 - cca 180 tis. položek
y Vlastní Registr jako otevřená služba v provozu cca 2
roky, předtím 2 roky jako specializovaná služba
centrálního sběru dat.

Služby Registru (1)
y Vydávání povolení (permitů) pro dovoz, vývoz a

zpětný vývoz chráněných exemplářů
y Vydávání několika typů osvědčení (např. potvrzení
(ES) o původu, potvrzení (ES) o přemístění atd.)
y Registrace exemplářů (registrační listy), včetně
identifikačních fotografií
y Vydávání výjimek ze zákazu komerčních činností
podle nařízení Rady (ES) č. 338/97
y Správa obsahu i formy vydávaných dokladů
v elektronické podobě
y Automatické generování výroční zprávy CITES

Služby Registru (2)
y Vedení agendy exemplářů zabavených ČIŽP
y Řízení stanovisek vědeckého orgánu k výjimkám

ze zákazu komerčních činností
y Jednotná distribuce slovníku taxonů
y Registrace žadatelů o doklady CITES
y Adresář kompetentních organizací a osob
y Distribuce formulářů CITES podle zákona
y Automatická výměna strukturovaných informací
mezi všemi orgány CITES
y Odborná podpora státní správy v oblasti CITES

Řízení informací
y Řízené slovníky
y Všechny seznamy klíčových slov jsou formalizovány a

uživatel nemá možnost použít klíčové slovo, které není
v centrálně řízeném slovníku
y Jednoznačná identifikace
y Veškeré objekty (osoby, doklady, záchranná centra,

vydané oficiální dokumenty atd.), které vstupují do agend
nebo z nich vystupují, musí být předem zaregistrovány.
y Hypertextová propojení
y Veškeré relevantní informace jsou v uživatelském

rozhraní hypertextově propojeny

Usnadnění práce s agendou
y Automatické číslování
y Dokumentům se automaticky přidělují evidenční čísla

y Dědění informačního obsahu
y Při zápisu nového dokumentu lze zdědit stejné údaje

z jiného (vzorového) dokumentu.
y Klonování dokumentů (hromadné zápisy)
y Lze vytvořit sadu shodných dokumentů lišících se pouze

jednoznačným identifikátorem a evidenčním číslem
y Avizování událostí
y Personalizace

Registr a kontrola
y Efektivní prohlížení, třídění a vyhledávání záznamů
y Ověřování platnosti vydaných dokladů, výpisy pro

zainteresované orgány v ČR i zahraničí
y „On-line“ kontrola legálnosti exemplářů CITES –
např. podle čísla kroužku, čipu atd.
y Dostupnost na URL
http://purl.org/net/cites/cz/register/

Prezentace Registru
y Mezinárodní projekt Sekretariátu CITES na výměnu

dat o vydaných permitech
y Konference:
y The Role of the State Veterinary Service in the

Implementation of the EU Wildlife Trade Regulations
(Bratislava, 2007)
y Workshop pro ČIŽP a Celní správu (Jíloviště, 2008)
y ISSS (Hradec Králové, 2008)
y Odborné časopisy:
y Veřejná správa
y E-Gon News (krátké sdělení)

Výhledy do budoucnosti
y Přímé poskytování služeb občanům a firmám při

vyřizování žádostí o doklady CITES
y Přístup k službám prostřednictvím Czech POINT
y Možnost distribuce dokumentů do datových schránek
y Ověřování informací pomocí Základních registrů veřejné

správy
y Otevřené rozhraní pro mezinárodní výměnu dat o

permitech mezi členskými státy v rámci projektu EU
y Statistický modul k monitoringu obchodu s exempláři
ohrožených druhů v ČR

Konec prezenatace

