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V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU                                     

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich 
neobchodních přesunech 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm. apod.) 

 Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

§ 3 odst. 1 
písm. b) a c) 

(1) Výrobce pasů opatří pasy 
… 
b) 10 kusy průhledných přilnavých folií tak, 

aby jimi bylo možno zapečetit údaje v 
oddílu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, 
pokud při odstranění nálepky nedojde 
k jejímu zničení, a  

c) 16 kusy průhledných přilnavých folií tak, 
aby jimi bylo možno zapečetit údaje v 
oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě 
nálepky, pokud při odstranění nálepky 
nedojde k jejímu zničení.“. 
 

32013R0577 Příloha III, 
část 2, odst. 
5 písm. b) 

5. Bezpečnostní prvky: 
… 
b) 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 
přilnavým laminátem. 
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§ 5  § 5 se včetně nadpisu zrušuje. 
Schválený veterinární lékař  

a) před každým záznamem do pasu ověří 
totožnost zvířete v zájmovém chovu,  
b) vyplňuje údaje do pasu v českém a 
anglickém jazyce a  
c) po vyplnění povinných údajů oddíl III pasu 
trvale zapečetí průhlednou přilnavou folií.  
 

32013R0576 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R0577 

Článek 22 
odst. 1 a 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha III, 
část 2,  

odst. 4 a 5 
písm. a) 

Vystavení a vyplnění identifikačního dokladu 
uvedeného v čl. 6 písm. d)  

 1. Identifikační doklad uvedený v čl. 6 písm. d) 
vystavuje schválený veterinární lékař poté, co:  
a) ověřil, že zvíře v zájmovém chovu je označeno podle 
čl. 17 odst. 1;  
b) do příslušných kolonek identifikačního dokladu řádně 
vyplnil údaje uvedené v čl. 21 odst. 1 písm. a) až d) a  
c) identifikační doklad podepsal majitel.  
 2. Schválený veterinární lékař po ověření, že 
zvíře v zájmovém chovu je označeno v souladu s čl. 17 
odst. 1, vyplní do příslušných kolonek identifikačního 
dokladu údaje uvedené v čl. 21 odst. 1 písm. d), f), g) a 
h), a tím potvrdí splnění podmínek stanovených v čl. 6 
písm. b) a c) a tam, kde je to relevantní, v čl. 27 písm. 
b) bodě ii).  
  
4. Údaje musí být uvedeny v úředním jazyce nebo 
úředních jazycích členského státu, kde byl pas 
vystaven, a v angličtině. 
5. Bezpečnostní prvky: 
a) poté, co byly do oddílu III pasu vloženy povinné 
údaje, se stránka zapečetí průhledným přilnavým 
laminátem,  

 
Číslo předpisu EU  
(kód celex) 

Název předpisu EU 

32013R0576 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v 
zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.  

 
32013R0577 

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 Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013. 
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