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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) nejméně 10 kusy průhledných přilnavých 
folií tak, aby jimi bylo možno trvale zapečetit 
údaje „Výrobce a název očkovací látky – Číslo 
šarže“ v oddílu V. pasu a  
c) nejméně 16 kusy průhledných přilnavých 
folií tak, aby jimi bylo možno trvale zapečetit 
údaje „Výrobce a název očkovací látky – Číslo 
šarže“ v oddílu IX. pasu a údaje „Výrobce a 
název přípravku“ v oddílu VII. a VIII. pasu. 

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. 

§ 5 odst. 2 Schválený veterinární lékař nebo soukromý 
veterinární lékař trvale zapečetí průhlednou 
přilnavou folií údaj v pasu, pokud je ve formě 
nálepky a pokud při jejím odstranění 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. 

 
Číslo předpisu EU  
(kód celex) 

Název předpisu EU 

 
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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