
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST  
 
Název  
 
 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, 
koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech. 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Při přípravě platného znění vyhlášky č. 313/2014 Sb. se vycházelo z předpokladu, že 
pokud je údaj v pasu ve formě nálepky, dojde jejím odstraněním k jejímu zničení a tato 
nemůže být opakovaně použita například v pase jiného zvířete. Praxe však ukazuje, že je 
možno nálepky (např. údaj o vakcinaci proti vzteklině uvedený ve formě nálepky) určitými 
metodami odstranit bez jejich poškození a případně i znovu použít.  
 

Tuto skutečnost zaregistrovaly i jiné členské státy a jejich dozorové orgány v poslední 
době důsledněji kontrolují, zda jsou zejména povinná očkování zanesená v pasu 
přesouvaného zvířete v zájmovém chovu ve formě nálepek zapečetěna.  
 

Zavedením nového bezpečnostního prvku cestou výše uvedených povinností bude 
docíleno toho, že údaje v pasu zvířete v zájmovém chovu v podobě nálepky budou trvale 
přelepeny a nebude docházet k jejich zneužití.  
 

Podle dohody s výrobci pasů bude možné v případě nedostatku folií na straně 
schváleného nebo soukromého veterinárního lékaře doobjednání samostatných folií.  
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho zmocňovacími ustanoveními. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrh novely zákona je slučitelný s předpisy Evropské unie, zejména s  

 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013  
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES)  
č. 998/2003 a  

 prováděcím nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových 
identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení 
seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky 
prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením č. 576/2013.  

 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo 

obecnými právními zásadami Evropské unie.   
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Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Veterinární podmínky pro neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu upravuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013  
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 
(dále jen „nařízení č. 576/2013“).  
 

Vzory pasů zvířat v zájmovém chovu upravuje prováděcí nařízení Komise (EU)  
č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní 
přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na 
formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek 
stanovených nařízením č. 576/2013 (dále jen „nařízení č. 577/2013“).  
 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak v návaznosti na uvedená nařízení 
mimo jiné stanoví povinnosti chovatelů psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich 
neobchodních přesunech, povinnosti schválených veterinárních lékařů, výrobců  
a distributorů pasů zvířete v zájmovém chovu a upravuje základní pravidla týkající se 
vydávání těchto pasů.  
 

Podrobněji výše uvedenou problematiku upravuje vyhláška č. 313/2014 Sb.,  
o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních 
přesunech (dále jen „vyhláška č. 313/2014 Sb.“).  

 
Vyhláška č. 313/2014 Sb. upravuje  

 označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, 

 způsob výroby, vydávání a číslování pasů,  

 způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její 
obsah,  

 požadavky na zaznamenávání údajů do pasu a  

 vzor pasu.  
 

Platné znění vyhlášky č. 313/2014 Sb. již nyní obsahuje podobně koncipovanou 
úpravu (povinnost výrobce pasů opatřit pasy průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno 
trvale zapečetit oddíl III pasu a povinnost schváleného veterinárního lékaře tento oddíl po 
vyplnění povinných údajů folií zapečetit). Doposud však ve vyhlášce není adresně upraveno 
zapečetění některých údajů v pasu vyplývající z nařízení č. 577/2013, přílohy III část 2: 
Doplňkové požadavky na pas vystavený v členském státě, bodu 5 písm. b), který stanoví, že 
pokud jsou údaje na některé stránce pasu ve formě nálepky a v případě, že při odstranění 
této nálepky nedojde k jejímu zničení, zapečetí se průhledným laminátem.   
 
 Nově se tedy navrhuje do vyhlášky doplnit počty průhledných folií, které výrobce pasů 
opatří pasy, aby bylo možné zapečetit potřebné údaje uváděné v pase ve formě nálepek.   
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná úprava nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad na státní 
rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty.  
 

Nově zavedený bezpečnostní prvek v pasu zvířete v zájmovém chovu ve formě 
průhledných přilnavých folií by podle konzultací s dotčenými subjekty měl znamenat 
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navýšení výrobní ceny jednoho pasu o nejvýše 10,- Kč až 12,- Kč. Následně se vyšší cena 
výroby pasu projeví v nákladech pro koncové spotřebitele – chovatele zvířat v zájmovém 
chovu.  

 
Nepředpokládají se žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí.   
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou 
právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2017 s informací, že se RIA provést neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K článku I 
K bodu 1:  

Navrhuje se doplnit počty průhledných přilnavých folií, které výrobce pasů opatří 
pasy, aby bylo možné zapečetit údaje uváděné v pase ve formě nálepek. Vzhledem 
k různým rozměrům kolonek v jednotlivých oddílech, do kterých se zapisují údaje ve formě 
samolepky, navrhují se příslušné počty průhledných přilnavých folií tak, aby folie k  pečetění 
byly dodávány v počtech a rozměrech odpovídajících počtu kolonek a rozměrům kolonek 
v jednotlivých oddílech pasu.  

 
Počty folií vycházejí z předpokládaného počtu povinných očkování a ošetření  

v jednotlivých oddílech, které může zvíře v zájmovém chovu během svého života absolvovat.  
 
K bodu 2:  

Ustanovení § 5 se navrhuje zrušit, neboť ověření totožnosti zvířete v zájmovém 
chovu, vyplňování údajů do pasu v příslušných jazycích a zapečetění údajů ve formě nálepky 
průhledným přilnavým laminátem, pokud by při odstranění této nálepky nedošlo k jejímu 
zničení, stanoví nařízení č. 576/2013 a nařízení č. 577/2013.  
 
K článku II 

Nabytí účinnosti se stanovuje dnem 1. srpna 2017.  
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