
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
24. dubna 2017, č.j. 9680/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 17. května 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
           

Resort Připomínky 
 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.   

Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu                                                                            

Připomínky: 
Uplatňujeme k materiálu čtyři doporučující připomínky: 

 
1) K Odůvodnění, Zvláštní část, k článku I, k bodu 2: 

Doporučujeme upravit sousloví „ …příslušných 
údaje…“ na „… příslušných údajů…“. 

 
2) K návrhu vyhlášky bodu 1- V textu navrhovaného § 3 

odst. 1 písm. c) doporučujeme vyměnit pořadí oddílů 
pasu, na něž je odkazováno, podle jejich pořadí v 
příloze předmětné vyhlášky tak, aby byly nejprve 
uváděny údaje týkající se oddílů VII a VIII pasu a až 
následně údaje oddílu IX pasu. 

 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno podle připomínky odboru kompatibility 
Úřadu vlády.  
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3) K návrhu vyhlášky, čl. 1, bodu 2: Doporučujeme zvážit 
možnost blíže specifikovat, které nálepky mají být 
zapečetěny fólií. Lze se totiž domnívat, že adresáti 
normy (veterinární lékaři) nemusí být ze své pozice 
schopni rozlišit, zda při odstranění konkrétní nálepky 
dojde k jejímu zničení, nebo ne. Platí to tím spíše, že 
toto rozlišení je obtížné i pro samotného zákonodárce, 
jelikož návrh reaguje na situaci, kdy nálepky, které byly 
původně považovány za neodstranitelné bez jejich 
zničení, se v praxi dařilo odstranit. 

 
 
 
 
4) K bodu 2 platné vyhlášky - Dáváme ke zvážení, zda by 

nemělo dojít i ke změně dosavadního textu § 5 
vyhlášky č. 313/2014 Sb., který pojednává pouze o 
povinnostech schváleného veterinárního lékaře, 
zatímco navrhované znění § 5 odst. 2 vyhlášky hovoří 
o povinnostech jak schváleného veterinárního lékaře, 
tak i soukromého veterinárního lékaře. 

 

Vysvětleno.  
Povinnost zapečetění údajů ve formě nálepky 
průhledným přilnavým laminátem, pokud by při 
odstranění této nálepky nedošlo k jejímu zničení, 
stanoví prováděcí nařízení Komise (EU)  
č. 577/2013 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.  
Podle připomínky odboru kompatibility Úřadu vlády 
bylo celé ustanovení § 5 jako nadbytečné zrušeno.   
 
Vysvětleno.  
Viz vysvětlení k připomínce č. 3.   

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy                                                      

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Připomínka: 
K odůvodnění - část Zhodnocení platného právního 
stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny - 
doporučujeme upravit legislativní zkratku pro uvedené 
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, 

 
Akceptováno. 
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které je zde uvedeno jako (dále jen „nařízení č. 
576/2014“), ale mělo by být dále uváděno jako „nařízení č. 
576/2013“. 
Odůvodnění: 
Legislativní zkratka by mohla být zavádějící vzhledem 
k jinému datu, v němž bylo předmětné nařízení vydáno. 
Pod číslem nařízení č. 576/2014 tak lze nalézt Prováděcí 
nařízení Komise (EU) č.  576/2014 ze dne 27. května 2014 
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení 
vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny. 
Totéž pak platí pro uvedené 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. 
577/2014“). 
 

Ministerstvo životního 
prostředí  
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a 
legislativu a předseda LRV 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
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České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
 Návrh vyhlášky má adaptační vztah k prováděcímu 
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, konkrétně 
pak k jeho ustanovení přílohy III části 2 odst. 5 písm. b). 
 Dále se návrh vyhlášky vztahuje k 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. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Zásadní připomínky: 
 
K Čl. I bod 1. - § 3 odst. 1 písm. b) a c) 
 S ohledem na potíže vyplývající z praxe, jak jsou 
uvedeny v odůvodnění návrhu vyhlášky, se stanoví výrobci 
pasů povinnost opatřit tyto pasy příslušným počtem 
přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno trvale zabezpečit 
konkrétně vymezené údaje. 
 Ustanovení přílohy III části 2 odst. 5 písm. b) 
nařízení EU č. 577/2013 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 přilnavým laminátem. Tedy na rozdíl od 
navrhované úpravy, a zřejmě i od zatím se vyskytnuvších 
případů v praxi, unijní úprava nevyžaduje použití přilnavé 
folie/laminátu toliko u jednotlivě stanovených údajů pasu, 
nýbrž u údajů pasů vymezených obecným způsobem. 
 Rovněž není úplně zřejmý požadavek navrhované 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl po konzultaci s připomínkovým místem 
upraven. 
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úpravy spočívající v trvalosti zabezpečení údaje. Máme za 
to, že i zapečetěný údaj (ve formě nálepky) lze odstranit, 
popřípadě i poškodit, a takový údaj tedy nemůže být, v 
obecném slova smyslu, trvale zabezpečený. Navrhovaná 
úprava tak jde zřejmě nad rámec úpravy unijní. 
 Konečně navrhovaná úprava opomíjí tu okolnost, 
že se nezabezpečují jakékoli údaje, ale toliko údaje ve 
formě nálepky (tato okolnost je vyjádřena až 
v navrhovaném § 5 odst. 2). 
 Je nutné uvést navrhovanou úpravu do souladu 
s úpravou unijní. 
 
K Čl. I bod 2. - § 5 odst. 2 a k § 5 jako celku 
 Navrhovaná úprava vymezuje postup schváleného 
veterinárního lékaře a soukromého veterinárního lékaře při 
zaznamenávání vymezených údajů ve formě nálepky. 
 Co se týče vymezení údajů, u kterých je nutno 
použít přilnavou folii/laminát, uplatňujeme stejnou 
připomínku jako K Čl. I bod 1. - § 3 odst. 1 písm. b) a 
c). 
 Dále zde upozorňujeme, že stávající ustanovení § 
5 představuje toliko recepci přímo použitelných ustanovení 
nařízení EU, konkrétně čl. 22 odst. 2 nařízení EU č. 
576/2013 a odst. 4 a odst. 5 písm. a) části 2 přílohy III 
nařízení EU č. 577/2013. Navrhovaná úprava pak 
představuje recepci ve vztahu k odst. 5 písm. b) části 2 
přílohy III nařízení EU č. 577/2013. 
 Je vhodné vypustit navrhovanou úpravu a 
stávající úpravu § 5 rovněž. 
 
K obecné části odůvodnění 
 Podle obecné části odůvodnění bylo platné znění 
vyhlášky č. 313/2014 Sb. připraveno po konzultacích s 
Odborem kompatibility Úřadu vlády. 
 Máme za to, že vyhláška č. 313/2014 Sb. byla 
připravena po připomínkovém řízení a poté, co byla 
předložena na Úřad vlády ČR, tedy výše uvedené 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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konstatování je vhodné, jako poněkud zavádějící, 
vypustit. 
 
Doporučující připomínka k obecné části odůvodnění 
 Doporučujeme na straně 2 opravit číslo roku u 
nařízení č. 577/2014 a nařízení č. 576/2014 na 2013. 
 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
  Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 
doporučující připomínku. 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek. 
 

 

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR                                                                                                                                                                                                  

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních lékařů 
ČR 

Připomínka: 
Citované ustanovení "(2) Schválený veterinární lékař nebo 
soukromý veterinární lékař trvale zapečetí průhlednou 
přilnavou folií údaj v pasu uvedený v § 3 odst. 1 písm. b) 
nebo c), je-li ve formě nálepky, pokud při odstranění 
nálepky nedojde k jejímu zničení.“. " je zmatečné, neboť 

 
Vysvětleno.  
Povinnost zapečetění údajů ve formě nálepky 
průhledným přilnavým laminátem, pokud by při 
odstranění této nálepky nedošlo k jejímu zničení, 
stanoví prováděcí nařízení Komise (EU)  
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dojde-li ke zničení při pokusu o odstranění nálepky, není 
co přelepovat, což však nezjistíme, dokud toto 
neprovedeme. Výsledkem by bylo, že veterinární lékař by 
nálepku přelepoval v situaci, kdy by se domníval, že 
nedrží, což pokládáme za věc naprosto banální. Takto se 
postupuje v praxi běžně i bez legislativního vymezení. 
 

č. 577/2013 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.  
Podle připomínky odboru kompatibility Úřadu vlády 
bylo celé ustanovení § 5 jako nadbytečné zrušeno. 

 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Mgr. Markéta Řádková     
V Praze dne 18. května 2017 
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