
Tabuľka 1 Vývoz – názvy a popis polí 

Názov poľa 
Upravený názov pre csv 

(datastore na data.gov.sk) 
Popis 

Annex Annex Zaradenie druhu do prílohy Európskej únie (A, B, C, D) 

Appendix Appendix Zaradenie druhu do prílohy dohovoru CITES (I, II, III) 

Species Species Vedecký názov druhu (latinský názov) 

Trade Term Code Trade_Term_Code Kód určený pre opis exemplára (napr. živý exemplár „LIV“) 

Description of specimen Description_of_specimen 
Opis exemplára (čo presne je predmetom vývozu/opätovného 

vývozu) 

Quantity Quantity Množstvo 

Unit Unit Jednotka (napr. počet alebo kg) 

Country of  destination Country_of_destination Krajina určenia t. j. krajina dovozu 

Number of export permit or re-export certificate Number_of_export_permit 
Číslo nami vydaného povolenia na vývoz alebo potvrdenia na 

opätovný vývoz 

Country of origin of re-exports Country_of_origin Krajina pôvodu  

Number of original export permit (for re-
exports) 

Number_of_original_export_permit 
V prípade vydania potvrdenia na opätovný vývoz uvádza sa číslo 

príslušného povolenia ak je tento údaj známy  

Purpose Purpose Kód pre účel vývozu/opätovného vývozu (napr. komerčný „T”) 

Source Source 
Kód pre pôvod exemplára (napr. exemplár narodený a odchovaný 

v zajatí „C“) 

Status Status Stav exemplára (napr. ak bol exemplár zaistený alebo zhabaný) 

Year Year Rok vydania 

Remarks Remarks 

Táto kolónka slúži na vlastné poznámky – napr. že príslušné doklady 
CITES neboli z colnice k nám vrátené, že povolenie na 

vývoz/potvrdenie na opätovný vývoz bolo vydané ako náhrada, 
presnejšia špecifikácia exemplárov resp. ich označenie atď. 

 

  



Tabuľka 2 Dovoz - názvy a popis polí 

Názov poľa 
Upravený názov pre csv 

(datastore na data.gov.sk) 
Popis 

Annex Annex Zaradenie druhu do prílohy Európskej únie (A, B, C, D) 

Appendix Appendix Zaradenie druhu do prílohy dohovoru CITES (I, II, III) 

Species Species Vedecký názov druhu (latinský názov) 

Trade Term Code Trade_Term_Code Kód určený pre opis exemplára (napr. živý exemplár „LIV“) 

Description of specimen  Description_of_specimen Opis exemplára (čo presne je predmetom dovozu) 

Quantity Quantity Množstvo 

Unit Unit Jednotka (napr. počet alebo kg) 

Country of export or re-export Country_of_export Krajina vývozu alebo opätovného vývozu 

Number of export permit or re-export certificate Number_of_export_permit 
Číslo vývozného povolenia alebo potvrdenia na opätovný vývoz 

z krajiny vývozu/opätovného vývozu 

Country of origin of re-exports Country_of_origin Krajina pôvodu  

Number of original export permit (for re-exports)  Number_of_original_export_permit 
V prípade, že krajina pôvodu je iná ako krajina vývozu číslo 

príslušného povolenia ak je tento údaj známy 

Number of import permit  Number_of_import_permit Číslo nami vydaného povolenia na dovoz 

Purpose Purpose Kód pre účel dovozu (napr. komerčný „T”) 

Source Source 
Kód pre pôvod exemplára (napr. exemplár narodený 

a odchovaný v zajatí „C“) 

Status  Status Stav exemplára (napr. ak bol exemplár zaistený alebo zhabaný) 

Year Year Rok vydania 

Remarks Remarks 

Táto kolónka slúži na vlastné poznámky – napr. že príslušné 
doklady CITES neboli z colnice k nám vrátené, že povolenie na 

vývoz/potvrdenie na opätovný vývoz bolo vydané ako náhrada, 
presnejšia špecifikácia exemplárov resp. ich označenie atď. 

 


