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Slovníček 

 

 

AN Animal Number – číslo zvířete (jedinečné číslo, kterým se identifikuje dané zvíře, bez 

kódu státu (CC) a bez kódu výrobce (MC) v kódu transpondéru) 

 

BIP Border Inspection Post – stanice hraniční kontroly  

 

CARO  Companion Animal Responsible Ownership – „odpovědné vlastnictví zvířat 

v zájmovém chovu“ 

 

CC Country Code – kód státu (součást čísla transpondéru zvířete v zájmovém chovu) 

 

CJEU  Court of Justice of the European Union – Soudní dvůr Evropské unie 

 

CVED  Common Veterinary Entry Document - Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) 

 

DVC  Deep Validation Control – Podrobná validační kontrola (systém pro ověřování souladu 

čísla transpondéru s normou ISO 11784; viz www.dvc.services) 

 

Vytvoření kódu Vytvoření („generation“) kódu transpondéru je postup, kterým se tento kód v souladu 

s pravidly o jeho složení generuje. Dochází k němu tedy před vydáním kódu. 

 

ICAR  International Committee for Animal Recording - Mezinárodní výbor pro kontrolu 

užitkovosti zvířat (ICAR je mezinárodní nevládní organizací) 

 

ISO  International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 

normalizaci (organizace, která vyvíjí dobrovolné technické normy) 

 

MC  Manufacturer Code – kód výrobce (identifikuje výrobce transpondéru) v kódu 

transpondéru  

 

FVO  Food and Veterinary Office – Potravinový a veterinární úřad (orgán, který provádí 

audity a inspekce za účelem kontroly dodržování zákonodárství EU týkajícího se 

zvířat)  

 

OTP  One-Time Programmable – jednorázově programovatelný (vlastnost některých 

transpondérů vyrobených bez kódu, které lze po výrobě naprogramovat pouze jednou) 

 

BIP Border Inspection Post - stanice hraniční kontroly 

 

Mikročip/čip Mikročip či čip je uzavřený v transpondéru; obsahuje identifikační číslo zvířete  

 

TRACES  Trade Control and Expert System - Obchodní řídící a expertní systém 

http://www.dvc.services/
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Transpondér Transpondér je úplný výrobek obsahující čip a anténu, to vše uzavřené ve skleněném 

pouzdře velkém přibližně jako zrnko rýže  

 

UID Unique Identification Code – jedinečný identifikační kód (jedinečné výrobní číslo 

transpondéru, které se zadává v továrně a nelze ho měnit) 

 

WMRM  Write-Many-Read-Many – „zapsat vícekrát, číst vícekrát“ (vlastnost některých 

transpondérů vyrobených bez kódu, které lze kódovat a překódovat libovolně 

mnohokrát; viz normu ISO 14223) 
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Úvodní poznámka  

 

Tato zpráva byla připravena evropskou kanceláří mezinárodní organizace pro ochranu zvířat VIER 

PFOTEN/FOUR PAWS, ve spolupráci s Dr. med. vet. Svenem Hütherem, ředitelem Planet ID a 

odborníkem ISO pro Německo. 

 

Její snahou je prostřednictvím praktických příkladů a výzkumem v terénu ukázat stávající mezery 

v identifikačním systému EU a v programech pro přesuny psů a koček v Evropě (Pas zvířete v 

zájmovém chovu (Pet Passport) and systém TRACES) v jejich cílech ochrany zdraví zvířat a lidí 

v Evropě. 

 

Celkovým cílem zprávy je zvýšit povědomí o naléhavé potřebě sladěného a udržitelného evropského 

systému identifikace a registrace všech psů a koček v Evropě. Naším úmyslem není odmítnout Pas 

zvířete v zájmovém chovu ani systém TRACES, nýbrž bychom chtěli navrhnout některá zlepšení, 

která lze učinit začleněním řady opatření navržených na konci této zprávy. 

 

 Prvním výsledkem našeho šetření je zjištění naprosté absence sladění metod vytváření kódů 

elektronických transpondérů, i nedostatek záruky jedinečnosti těchto kódů v rámci EU. Zjistili 

jsme, že je dnes běžné nalézt psy či kočky s nečitelnými transpondéry, nebo s transpondéry, které 

mají totožné kódy (duplikáty) nebo kódy nesprávné. 

 

 Druhým zjištěním našeho šetření je selhání integrace psů, koček a fretek do systému TRACES. 

Zjistili jsme, že většina producentů ve velkém („farmy na štěňata“), bezohledných překupníků a 

prodejců zvířat, která jsou nemocná nebo příliš mladá, používají Pas zvířete v zájmovém chovu a 

systémy TRACES, protože navzdory jasnému podvodu jim TRACES nebrání v tom, aby 

vykonávali svoji (protiprávní) činnost. Naopak jim TRACES dokonce umožňuje dát své 

obchodní činnosti zdání zákonnosti tím, že usnadňuje přeshraniční obchod. 

 

 Také jsme zjistili, že může být obtížné systém TRACES v praxi používat, jak pro účastníky, 

veterináře, a dokonce i příslušné orgány, a to v důsledku závažných chyb koncepce systému i 

dalších technických problémů. Systém TRACES je zřejmě snadné používat pro pašeráky zvířat, 

avšak zdá se být velmi složitým pro legitimní chovatele a veterináře. Existují však jednoduchá 

řešení k tomu, aby byl tento systém dostupnějším a efektivnějším. 

 

 Z našeho výzkumu rovněž vyplynulo, že existuje jasný nedostatek personálu v členských státech 

k provádění pravidelných a efektivních kontrol, pokud jde o zvířata v zájmovém chovu. Ve 

většině případů musí titíž lidé kontrolovat certifikáty TRACES pro rostliny a zvířecí vedlejší 

produkty, jakož i pro živé psy a kočky. Mimo to, psi a kočky nejsou v systému TRACES jasně 

označeni kategorií „psi a kočky“, nýbrž jsou zařazeni do široké kategorie „Ostatní savci“. 
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Vezměte prosím na vědomí, že jsme se rozhodli v této zprávě nepublikovat informace, které by mohly 

pomoci identifikovat veterináře, chovatele nebo překupníky psů zapojené do nezákonných činností. 

Toto rozhodnutí bylo učiněno proto, aby se neobviňovali lidé, kteří nejsou přítomni k tomu, aby se 

bránili. Tyto informace však máme, přičemž některé z nich jsou důvěrné, a můžeme je v případě 

potřeby dát v jednotlivých případech k dispozici národnímu orgánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom vyjádřili svůj vděk následujícím lidem za jejich cennou pomoc: 

 

- p. Jiří Pospíšil, Poslanec Evropského Parlamentu 

- p. Franck Verger, Národní veterinární a fytosanitární vyšetřovací skupina, Generální ředitelství pro 

potraviny, Francie; 

- Dr. med. vet. Sven Hüther, ředitel Planet ID a odborník ISO pro Německo; 

- pí. Kristien Ghys, výzkumník pro Belgický spolek na ochranu zvířat (BSPCA), za to, že nám 

poskytla kopie 50 Pasů zvířete v zájmovém chovu odhalující různé nesrovnalosti a podvody v systému 

TRACES. 

 - Databáze EuroPetNet, která je velice užitečnou při odhalování podvodů  

- členové Finského úřadu pro bezpečnost potravin (EVIRA) za jejich odbornost týkající se systému 

TRACES   
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ÚVOD 

 

SLEDOVATELNOST V EVROPĚ: HISTORICKÝ PŘEHLED  

ANIMO a SHIFT 

V roce 1990 byl prostřednictvím směrnice 90/425/EHS vysloven závazek zavést „digitalizovaný systém 

propojující veterinární orgány, s cílem zejména usnadnit výměnu informací mezi příslušnými orgány“ 1. 

O rok později byl Evropskou komisí vytvořen digitalizovaný systém „ANIMO“2. Tento systém však 

nedosáhl svých cílů, a to z různých důvodů: nedostatečné vzájemné působení mezi veterinárními 

orgány, žádná archivace zpráv, atd., ale obecněji také nedostatek vůle na straně členských států a 

Evropské komise3. Druhá zkouška byla provedena, když Rada vytvořila další počítačový systém 

s názvem „SHIFT“, avšak krize prasečího moru koncem 90. let a krize slintavky a kulhavky v roce 

2001 prokázala neefektivnost tohoto systému. 

 

TRACES a Pas zvířete v zájmovém chovu  

V roce 2001 vyzval Evropský parlament Evropskou komisi, aby v zastaveném projektu pokračovala. 

Nakonec, koncem roku 2003, byl zahájen projekt TRACES (Trade Control and Expert System – 

Obchodní řídící a expertní systém)4 na základě dřívějších systémů ANIMO a SHIFT, a stal se plně 

provozuschopným v roce 2006.  

V mezidobí pozměnilo nařízení 998/20035 starou směrnici o zdravotních požadavcích pro obchod se 

zvířaty, přičemž požaduje začlenění obchodních přesunů psů a koček do systému TRACES. Dále také 

se v témže nařízení stala povinnou elektronická identifikace psů, koček a fretek překračujících hranice, 

spolu s Pasem zvířete v zájmovém chovu.6 

 

 

                                                      

1 Čl. 20-1 směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol 

zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS, OJ L 

268, 24.9.1991, pp. 56–68. 
2 Rozhodnutí Komise 91/398/EHS ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární orgány (Animo). 
3 Viz zejména usnesení Evropského Parlamentu o zvláštních zprávách Účetního dvora č. 1/1999, o podpoře pro odtučněné 

mléko a sušené odtučněné mléko pro krmiva, 2/1999, o dopadu reformy CAP na obilnářský sektor, 1/2000 o klasickém 

prasečím moru a 8/2000 o opatřeních Společenství pro dispozice s mléčným tukem, spolu s odpověďmi Komise (C5-0236 / 

2000, C5-0237 / 2000, C5-0238 / 2000, C5-0239 / 2000 - 2000/2130 (COS)) 
4 Rozhodnutí Komise 2003/623/ES ze dne 19. srpna 2003 o rozvoji integrovaného počítačového veterinárního systému 

zvaného TRACES, OJ L 216 28/08/2003 p. 58 - 59  
5 Nařízení (ES) Evropského Parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro 

neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. 
6 Výjimky jsou však stanoveny pro čitelná tetování aplikovaná před červencem 2011. 
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SYSTÉM DNES 

Elektronická identifikace  

Dnes se elektronická identifikace prostřednictvím transpondéru používá k identifikaci zvířat 

v zájmovém chovu (psů, koček a fretek7) cestujících z jedné evropské země do jiné, ale také koní,8 ovcí 

a koz9 (v současné době nepovinně ale brzy již povinně), chráněných divokých živočichů (CITES)10 a 

některých laboratorních zvířat (primátů, psů a koček11). Komise dále také v současné době zkoumá 

možnost zavedení identifikace skotu prostřednictvím transpondéru.12 

Způsoby elektronické identifikace, včetně vytváření jedinečných kódů transpondérů, však nebyly na 

úrovni EU sladěny. Pravidla EU pouze odkazují na ISO 11784 jakožto na standard pro identifikaci, 

přičemž veškerou odpovědnost ponechávají na členských státech, které samy mohou tuto odpovědnost 

podle ISO 11784 přenést na výrobce transpondérů. To vede k falešným kódům, rozporným kódům i 

kódům duplicitním (viz Část 1 této zprávy). 

 

Registrace přesunů psů, koček a fretek  

Nařízení 576/2013, ve spojení se směrnicí 2013/3113, stanoví, že jakékoli přesuny psa, kočky nebo 

fretky pro komerční účely z jedné země do jiné (včetně neobchodních přesunů v případě, že se současně 

přesouvá více než 5 zvířat) musí být doprovázeny veterinárním osvědčením o zdraví vydaným během 

předcházejících 48 hodin14, které musí být zaregistrované v systému TRACES. 

 

Teoreticky jsou příslušné orgány 28 členských států EU prostřednictvím systému TRACES v reálném 

čase informovány o veškerých přesunech, které začínají v jejich zemi, procházejí jejich zemí, nebo mají 

svůj cíl v jejich zemi. Veterinární osvědčení o zdraví musí být potvrzeno pouze příslušným orgánem 

členského státu výjezdu. Ostatní orgány mohou provádět pouze namátkové kontroly, ale není to 

povinné. Používání systému TRACES je povinné nejen pro 28 členských států EU, ale také pro státy 

ESVO (EFTA)15. Dále, v roce 2008, byl systém TRACES rozšířen tak, že dnes pokrývá 76 států, 

představujících více než 30.000 uživatelů po celém světě.16 

                                                      

7 Čl. 17(1) nařízení (EU) Evropského Parlamentu a Rady č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat 

v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) No 998/2003, OJ L 178, 28.6.2013, pp. 1–26. 
8 Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 

90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, OJ L 149, 7.6.2008, pp. 3–32. 
9 Viz Zprávu KOM/2007/0711 v konečném znění od Komise Radě o provádění elektronické identifikace ovcí a koz, 16. 

listopadu 2007.  
10 Viz CITES, usnesení Resolution Conf. 8.13 (Rev.), Používání implantátů s kódovanými mikročipy pro označování živých 

zvířat v obchodu. 
11 Viz Čl. 31 a 32 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 

vědecké účely OJ L 276, 20.10.2010, pp. 33–79. 
12 Viz Evropská komise, Elektronická identifikace skotu k dalšímu posílení bezpečnosti potravin a zdraví zvířat v EU, Tisková 

zpráva IP-11-991, 30. srpna 2011. 
13 Oba texty budou zrušeny „zákonem o zdraví zvířat“, jakmile nabude účinnosti (zákon o přenosných chorobách). 
14 Před rokem 2013 muselo být zdravotní osvědčení vydáno během předchozích 24 hodin. 
15 Evropské sdružení volného obchodu  
16 Viz TRACES, Výroční zpráva 2014, Předmluva - Xavier Prats Monné.  
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Ve skutečnosti, s ohledem na velký počet zpráv uložených v systému TRACES, nemají příslušné 

orgány často dostatečné zdroje k tomu, aby kontrolovaly každý zaznamenaný přesun jeden po druhém, 

zejména pokud jde o přesuny psů nebo koček, u kterých se často má za to, že představují menší 

zdravotní riziko. Dále, z oznámení systému TRACES nevyplývá jasně, o jaký druh zvířete se jedná, 

pokud jde o psy a kočky, jelikož ti jsou označováni jako „ostatní savci“. To vede k závažným 

nedostatkům v systému TRACES a Evropu to vystavuje závažným zdravotním rizikům. Je však 

důležité uvést, že systém TRACES se zdá být mnohem efektivnější, pokud jde o přesuny zvířat 

určených k lidské konzumaci. 

 

Kromě toho, systém zřízený předpisy o Pasu zvířete v zájmovém chovu má rovněž mnoho nedostatků 

jak z hlediska sledovatelnosti zvířat, tak i z hlediska zdravotní bezpečnosti, jelikož umožňuje, mimo 

jiné, přesuny neočkovaných nebo špatně očkovaných zvířat (viz Část 2). 
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NEUSTÁLÉ ŽÁDOSTI O VĚTŠÍ SLEDOVATELNOST 

Projekty CAROdog a CAROcat  

Již od svého počátku se projekt CARO (Companion Animal Responsible Ownership – odpovědné 

vlastnictví zvířat v zájmovém chovu) aktivně snaží podporovat odpovědné vlastnictví psů a koček. 

Internetové stránky CAROdog (www.carodog.eu) a CAROcat (www.carocat.eu) mají za cíl šířit 

spolehlivé vědecké i právní povědomí týkající se psů a koček v Evropě. 

Iniciátory projektu jsou evropská kancelář mezinárodní organizace pro ochranu zvířat VIER 

PFOTEN/FOUR PAWS, Brusel, a Istituto Sperimentale Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise „G. 

Capporale“ (IZSAM), Teramo. Evropská komise a Federace veterinářů Evropy (FVE), a u projektu 

CAROcat i Advisory Board on Cat Diseases (Poradní výbor pro onemocnění koček - ABCD), tyto 

internetové stránky podporují svojí odborností a jejich zástupci se rovněž zúčastňují redakčních rad. 

Přístup CARO plní průkopnickou úlohu v oblasti sledovatelnosti zvířat v zájmovém chovu na úrovni 

EU tím, že identifikuje její klíčové prvky. Mezi ně patří individuální závazek ze strany majitelů zvířat 

v zájmovém chovu, lepší zákonodárství jak na úrovni členských států, tak i na úrovni Evropy, a 

informování i vzdělávání veřejnosti, jakož i systematické omezování porodnosti. Na frontě 

zákonodárství byla identifikace a povinna registrace zvířat v zájmovém chovu uznána jako základní 

nástroj na podporu ochrany zvířat v zájmovém chovu. 

Aby se dokázalo, že identifikace a registrace psů a koček je cílem reálným, zřídila organizace VIER 

PFOTEN ve spolupráci s FVE, IZSAM, Evropskou komisí, Tasso, Planet ID, EuroPetNet a belgickým 

Ministerstvem zdravotnictví Odbornou skupinu EU pro sledovatelnost psů a koček (EU Canine and 

Feline Traceability Experts Group).17 Odborníci se shodují na naléhavé potřebě povinné identifikace a 

registrace zvířat v zájmovém chovu na evropské úrovni jakožto jediný způsob, jak zajišťovat, aby každé 

zvíře mělo odpovědného majitele. CARO k této otázce zorganizovalo četné konference, kursy a 

semináře po celé Evropě zapojující odborníky na sledovatelnost. 

 

V roce 2015 vymezila Odborná skupina EU pro sledovatelnost psů a koček (EU Canine and Feline 

Traceability Experts Group) komplexní a reálný soubor návrhů pro identifikaci a registraci zvířat 

v Evropě na základě delegovaného úkonu tak, jak s tím počítá nový zákon o zdraví zvířat (Animal 

Health Law). Tento dokument je k dispozici zde: http://www.carodog.eu/wp-

content/uploads/2014/07/Long-version.pdf. 

 

Kromě toho se tomuto tématu věnovalo první vydání časopisu „CAROmag“, přičemž spojilo několik 

odborných názorů s praktickými doporučeními. 

 

Opětovná výzva Rady  

Ve svém závěru z roku 2010,18 zrušeném v roce 2012,19 vyzvala Rada Komisi EU, aby “prozkoumala a 

navrhla, bude-li to odůvodněné, možnosti usnadnění fungování kompatibilních systémů identifikace a 

                                                      

17 Na federální úrovni, když se projekt inicioval, ale od belgické reformy v roce 2014 na úrovni oblastní. 
18 Závěr Rady ze dne 29. listopadu 2010 o ochraně koček a psů. 

http://www.carodog.eu/
http://www.carocat.eu/
http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/07/Long-version.pdf
http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/07/Long-version.pdf
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registrace psů a koček za účelem zajištění lepších záruk pro občany prostřednictvím efektivnější 

sledovatelnosti těchto zvířat ”. 

 

Opakované výzvy Parlamentu EU  

V podobě parlamentních návrhů, písemných prohlášení a písemných usnesení žádá Evropský parlament 

opakovaně o větší sledovatelnost zvířat v zájmovém chovu v Evropě, prostřednictvím sladěného a 

povinného systému identifikace a registrace psů a koček. 

Nejnovějším příkladem je usnesení ze dne 23. února 2015 o zavedení kompatibilních systémů pro 

registraci zvířat v zájmovém chovu v rámci Evropské unie20, které iniciovali Renate Sommer, 

poslankyně Evropského parlamentu, Paul Brannen, Janusz Wojciechowski, Julie Girling, Jasenko 

Selimovic, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Keith Taylor, Giulia Moi, Marco Zullo, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi. 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVATELNOSTI U PSŮ A KOČEK PRO LEPŠÍ 

OCHRANU ZÁJMŮ ZVÍŘAT, ZDRAVÍ ZVÍŘAT I ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ  

Na evropské úrovni dnes existuje povinnost identifikovat psy a kočky, avšak pouze tehdy, když cestují 

za národní hranice. Není však žádná povinnost taková zvířata registrovat, mimo jejich „částečnou“ 

registraci v systému TRACES. 

 

Současný systém nezaručuje sledovatelnost zvířat v zájmovém chovu v Evropě, ačkoli je to jediný 

způsob, jak zabezpečit zdraví jak lidí, tak i zvířat, jakož i zajisti ochranu zvířat. Kromě toho tento 

systém neumožňuje spotřebiteli, který takové zvíře nabývá, aby znal skutečný původ zvířete, které 

kupuje, ani podmínky, za kterých se narodilo a bylo vychováváno a přepravováno. A, co je horší, tento 

systém – a zejména Pas zvířete v zájmovém chovu – lze použít k dalšímu oklamání kupujícího zvířete, 

který se může chybně spoléhat na národnost Pasu, když věří, že je zárukou země původu zvířete. 

 

Povinná identifikace a registrace všech psů a koček v Evropě v jejich prvních dnech, i když nemají 

žádného majitele, a i tehdy, pokud nikdy necestují mimo národní hranice státu, ve kterém se narodili, je 

dnes jediný způsob, jak umožnit odpovědné vlastnictví a zacházení s takovými zvířaty, a také zastavit 

zdravotní rizika, která mohou představovat. Kromě toho by taková povinnost mohla pomoci snížit 

rostoucí počet zvířat každoročně opuštěných nebo ztracených. Ve vztahu k psům již velká většina 

členských států EU takový systém přijala.21 Ve vztahu ke kočkám však takové zákonodárství dosud 

zavedlo pouze několik málo států.22 

                                                                                                                                                                        

19 Závěr Rady ze dne 18. června 2012 o ochraně zvířat. 
20 Společný návrh usnesení ze dne 23. února 2015 o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve 

všech členských státech 
21 Viz seznam na http://www.carodog.eu/identification-and-registration/#mandatoryi&r. 
22 Viz seznam na http://carocat.eu/identification-and-registration/#mandatoryi&r. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2016-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2016-0251&language=EN
http://www.carodog.eu/identification-and-registration/#mandatoryi&r
http://carocat.eu/identification-and-registration/#mandatoryi&r
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Aby se však umožnila skutečná sledovatelnost psů a koček v Evropě, spolu s výslednými zárukami, je 

nezbytné mít na evropské úrovni přístupový bod do všech národních databází, zajišťující vzájemnou 

funkčnost a slučitelnost těchto databází. A právě to učinil EuroPetNet23.  

  

                                                      

23 Viz https://www.europetnet.org/. 

https://www.europetnet.org/
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ČÁST 1 

Chyby v identifikačním systému:  

Absence záruky jedinečnosti kódů transpondérů, jimiž se 

zvířata identifikují  
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I. CHYBA PONECHÁNÍ PRAVIDEL O VYTVÁŘENÍ KÓDŮ TRANSPONDÉRŮ 

NA ČLENSKÝCH STÁTECH A VÝROBCÍCH  

Jediná pravidla EU týkající se transpondérů jsou obsažena v Příloze II nařízení (EU) č. 576/2013,24 

které stanoví, že transpondéry: 

1) musí být v souladu s ISO 11784;  

2) musí být kompatibilní s technologií HDX nebo FDX-B. 

 

Zákonodárství EU stanoví, že jakákoli norma pro transpondéry musí spadat pod odpovědnost národních 

orgánů členských států, které mají možnost tuto odpovědnost přenést na výrobce v případech, kdy stát 

nepoužívá systém kódu státu (viz 1.1.2). 

 

 Tím, že se takto chová, EU ignoruje svoji úlohu v harmonizaci zákonodárství a odmítá 

převzít jakoukoli odpovědnost za jedinečnost kódů transpondérů. 

 

 Kromě toho nejsou technické specifikace norem ISO k dispozici bezplatně na Internetu25, ani 

nejsou uvedeny či obsaženy v evropském zákonodárství.  

To činí toto zákonodárství nedostupným pro většinu občanů EU i pro odborníky mající 

zájem ho dodržovat. 

  

 

DOPORUČENÍ: 

 Soulad s normami ISO 11784 a 11785 by měl být výhradní povinností členských států a nemělo by se jim 

umožňovat tuto odpovědnost delegovat na výrobce transpondérů. Kromě toho by členské státy měly rovněž 

dodržovat ISO 24631-1, která vyžaduje zkoušku souladu. 

 

1.1 Norma ISO 11784  

1.1.1  Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 

ISO je Mezinárodní organizací pro normalizaci. Jde o nezávislou nevládní organizaci, která vyvíjí 

dobrovolné technické normy. ISO byla zřízena v Londýně v roce 1946 za účelem usnadňování 

koordinace a mezinárodního sjednocování průmyslových norem. Normy jsou vyvíjeny na základě 

konsenzu odborníků z celého světa v rámci technických výborů a pracovních skupin. Dodnes ISO 

                                                      

24 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, OJ L 178, 28.6.2013, pp. 1–26. 
25 Na internetových stránkách ISO stojí stažení každé normy ISO přibližně 30 EUR (38 CHF). 
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zřídila více než 21.000 Mezinárodních norem26, pokrývajících téměř všechna hlediska technologií a 

obchodu, a má 162 členských zemí.27 

 

1.1.2  ISO 11784 

Norma ISO 11784 specifikuje strukturu identifikačního kódu obsaženého v transpondéru. Byla 

vytvořena v roce 1996 a od té doby byla aktualizována a upravena.28 

ISO 11784 stanoví, že transpondér musí mít 15-ciferný kód, včetně 3-ciferného kódu výrobce (MC) 

nebo 3-ciferného kódu státu (CC), a jedinečné 12-ciferné identifikační číslo zvířete (AN). 

  

 Použití slova „nebo“ vedlo k vytvoření velmi odlišných systémů v každém členském státě EU. 

Státy používají buď pouze kód státu nebo pouze kód výrobce. Kromě toho byly v některých 

státech zavedeny velmi složité systémy využívající kombinaci obou. 

 

1.1.2.1  Jedinečné identifikační číslo zvířete  

ISO 11784 nabízí 274.877906.944 možných kombinací29 pro 12-ciferné jedinečné identifikační číslo 

zvířete. ISO 11784 stanoví, že identifikační čísla zvířete lze „recyklovat“ a tudíž opětovně vydávat 

každých 33 let. 

 

1.1.2.2  Kódy států  

ISO 11784 nabízí 1.024 možných kombinací pro kódy států30, vymezené zvláštní normou ISO (ISO 

316631).  

 

N.B. Použití kódu státu není povinné, avšak existence kódu státu předpokládá, že stát bude účinně 

kontrolovat jeho užívání. Kromě toho musí být zřízení kódu státu nutně doprovázeno národním 

technickým systémem umožňujícím identifikaci výrobce transpondéru. Identifikace výrobce je 

nezbytným za účelem zaručení jeho sledovatelnosti, je-li nalezeno neregistrované zvíře v zájmovém 

chovu.  

 

1.1.2.3  Kódy výrobců  

Kódy výrobců mohou být jedinečnými pro konkrétního výrobce, ale mohou také být sdíleny několika 

výrobci (kód 900 je sdíleným kódem výrobce). Když je kód sdílený, musí se každému výrobci 

                                                      

26 Úplný seznam je k dispozici zde: http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics.htm  
27 Viz internetové stránky ISO: http://www.iso.org/. 
28 Viz Amendment 1 ISO 11784:1996 z roku 2004, a Amendment 2 ISO 11784:1996 z roku 2011. 
29 Viz World Animal Protection (WSPA), Companion & Working Animals Unit, Identifikační metody u psů a koček, s. 18. 
30 Viz World Animal Protection (WSPA), Companion & Working Animals Unit, Identifikační metody u psů a koček, s. 18. 
31 Seznam kódů států ISO je k dispozici zde: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm. 

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics.htm
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38799
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45365
http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
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poskytnout přidělovací kód k zajištění jejich sledovatelnosti. Dnes existuje na trhu přes sto výrobců 

transpondérů: většina výrobců používá sdílený kód výrobce 900.32 

ISO ustanovila pro vydávání jedinečného kódu výrobce a přidělovacího kódu Mezinárodní výbor pro 

kontrolu užitkovosti zvířat (International Committee for Animal Recording - ICAR), a každý výrobce 

transpondérů se musí u ICAR zaregistrovat za účelem získání osvědčení výrobce. Kromě toho musí 

každý výrobce podepsat Kodex chování ICAR.33 V současné době je u ICAR zaregistrováno 555 

elektronických ID přístrojů (transpondérů)34 od výrobců z celého světa, které jsou v souladu s ISO 

11784 a ISO 11785. 

 

Poznámka: Transpondéry s nenaprogramovanými kódy či přeprogramovatelnými kódy  

Původně byl jedinečný kód mikročipu nesmazatelně kódovaný laserem během své výroby přímo do 

křemíku (složkového materiálu čipu), a nebylo možné ho poté změnit. Již několik let se však většina 

transpondérů vyrábí ze specifického typu křemíku nazývaného „OTP“ (one-time programmable – 

jednorázově programovatelný). To znamená, že se transpondér vyrábí bez jakéhokoli „natvrdo 

naprogramovaného“ kódu, a kód se naprogramuje až později během výroby,35 uvnitř sterilní bublinaté 

kanyly. Toto kódování se může provést jen jednou, jelikož norma ISO 11784 vyžaduje, aby výrobce po 

kódování nastavil „zámkový bit“, což kód uzamkne proti jakékoli pozdější změně. Existuje však závažné 

riziko, že by výrobce transpondéru mohl tento „zámkový bit“ nenastavit, čímž by kód ponechal otevřeným 

pro pozdější úpravu. To je hlavní důvod, proč musíme zajistit sledovatelnost výrobců transpondérů tím, že 

vyžadujeme, aby podepsali dohodu s příslušným národním orgánem, jelikož toto je jediný způsob, jak se 

vyhnout podvodům. Kromě toho musí každý svědomitý výrobce udržovat databázi, ve které se 

zaznamenávají jedinečná výrobní čísla čipu (UID) i zašifrovaný kód. 

 

Je znepokojivé, že se v poslední době na trhu objevily některé transpondéry známé jako „WMRM“ 

(„write-many-read-many“ – „zapsat vícekrát, číst vícekrát“) při absenci jakékoli regulace.36 Část kódu 

těchto transpondérů se může přeprogramovat, a to nejen jednou, nýbrž tolikrát, kolikrát se bude chtít, 

aniž by bylo vůbec potřeba transpondér vyndat ze zvířete. To vytváří velmi vysoké riziko podvodu a 

vytváří i zmatek a potíže na trhu. 

  

 

1.1.2.4  Vybrané příklady  

Používání pouze kódu výrobce: Belgie 

V Belgii byla zřízena pravidla k regulaci způsobu, jakým se kódy výrobců používají. Použití kódu státu 

je zakázáno, a odpovědnost za nesprávné číslo nebo duplicitní číslo nese výrobce, kterého lze snadno 

zjistit díky jeho kódu výrobce. Kromě toho se transpondéry v Belgii považují za zdravotnická zařízení a 

                                                      

32 Viz Dr. Sven Hüther, CEO, Planet ID GmbH, Zkušenosti s elektronickou identifikací na trhu se zvířaty v zájmovém chovu 

v Evropě, ISO/TC23/SC19/WG3, zveřejněno na internetových stránkách ICAR. 
33 Kodex chování ICAR si lze prohlédnout zde: http://www.icar.org/wp-content/uploads/2015/08/Code_of_Conduct_Form.pdf. 
34 Tento seznam si lze prohlédnout zde: http://www.service-icar.com/tables/Tabella3.php  
35 Podle ISO 11784 smí transpondér programovat pouze výrobce. 
36 Toto by se mohlo rychle změnit. U normy ISO 14223 skutečně probíhá rozpracování pro tento druh transpondéru. 

http://www.icar.org/wp-content/uploads/2015/08/Code_of_Conduct_Form.pdf
http://www.service-icar.com/tables/Tabella3.php


20    

tudíž je zapotřebí oprávnění od Ministerstva zdravotnictví. Systém však není efektivní, když se výrobce 

nachází tisíce kilometrů daleko od Belgie, protože kódy výrobců lze kopírovat. 

 

Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Číslo čipu  9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druh údaje  Kód výrobce (zde: 

„Datamars“) 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

*AN = číslo zvířete - Animal Number (jedinečný identifikační kód zvířete) 

Používání kódu státu spolu s kódem výrobce (systém Wismans): Nizozemí a Dánsko  

V Dánsku a v Nizozemí se k vytváření čísla transpondéru používá docela složitý systém. Zahrnuje kód 

státu + kód výrobce, avšak originalita tohoto systému spočívá v tom, že kód výrobce se vypočítává 

odečtením kódu výrobce ICAR od čísla 991. Kromě toho se číslice 2 vždy umisťuje jako předpona před 

kód získaný výše uvedeným odečtením, čímž se stanovuje, že jde o kontrolní systém, kdy se 

odpovědnost deleguje na výrobce. Ačkoli se to může zdát poněkud složité, je to vynikající systém, 

protože umožňuje nejen jedinečnost kódů, nýbrž také sledovatelnost výrobce. 

Například kód výrobce „Planet ID“ registrovaný u ICAR je 972. Odečteme 972 od 991, což nám dává 

19 (991 – 972 = 19). S přidáním předpony ‘2’ se kódem výrobce Planet ID v Nizozemí stává 219. 

 

Pozice  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Číslo čipu  5 2 8 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druh údaje  Kód státu 

Nizozemí  

2 

navíc 

Kód výrobce 

Planet ID po 

odečtení  

AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 

 

Zvláštní případ: používání kódu státu + homologačního kódu pro výrobce ve Francii  

Francie používá kód státu + kód označující druh zvířete + homologační kód. 

 

Poznámka: homologační kód  

Francie uplatňuje homologační/schvalovací kód namísto kódu výrobce. Tento homologační/schvalovací 

kód vydává příslušný francouzský orgán poté, co výrobce uspěl v testu prováděném Národním 

certifikačním úřadem (laboratoř CETIM). Homologační/schvalovací kód se poté vloží přímo do čísla 

transpondéru (pozice 6 a 7). 

Tento druh licenčního systému je účinným způsobem, jak zajišťovat jedinečné kódy vedle sledovatelnosti 

výrobce. Skutečnost, že Francie tento systém udělala neuvěřitelně nákladným (přes 10.000 EUR), přičemž 

výrobci již byli podrobeni zkoušení a schváleni ze strany ICAR, by však mohla uzavřít trh pro malé 

výrobce a vést k podvodům. 

Kromě toho tento systém také představuje riziko: zablokování 7 číslic kódu (3 pro stát, 2 pro druh zvířete a 

2 pro homologaci) omezuje jedinečný kód zvířete (AN) na pouhých 8 číslic, což zvyšuje riziko duplicitních 

kódů. 

 

Pozice  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Číslo čipu  2 5 0 2 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Druh údaje  

 

Kód země Francie Kód druhu 

zvířete * 

Homologač

ní kód  

AN AN AN AN AN AN AN AN 

 

* Ve Francii je kód 26 kódem druhu zvířete pro psy, kočky a fretky. U koní se používá kód 25, a pro 

divoká zvířata kód 22. 

 

Špatný příklad *: používání samotného kódu státu pro zvířata v zájmovém chovu v Německu  

* V případě, že se některá země rozhodne používat pouze kód země, je nezbytné, aby národní 

zákonodárství stanovilo způsob, jak dát každému výrobci jedinečnou a omezenou škálu čísel 

transpondérů, která lze použít, za účelem omezení rizika duplikace. Jinak jediným způsobem, jak 

zaručit jedinečnost, by bylo umožnit vyrábět transpondéry pouze jedinému výrobci (monopolistický 

přístup), což je samozřejmě v rámci pravidel EU o volném trhu nemožné. 

 

Německý model poskytuje, vedle kódu státu, kód druhu zvířete (ve 4. a 5. pozici kódu), avšak pouze 

pro určité druhy zvířat: skot, kozy, ovce a koně. U skotu existuje zvláštnost: každá ze spolkových zemí 

(Länder) musí přidat, v 6. a 7. pozici kódu, dvouciferný kód odpovídající dané spolkové zemi. 

 

Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Číslo čipu  2 7 6 X X Y Y 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druh údaje Kód státu 

Německa  

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Kód druhu 

zvířete * 

Nebo kód 

spolkové 

země u 

skotu  

* Pouze pro skot, kozy, ovce a koně  

 

Pro jiné druhy zvířat – a tudíž pro zvířata v zájmovém chovu – však v Německu neexistuje žádné 

spolkové zákonodárství o struktuře kódu: u těchto zvířat se kód skládá pouze z kódu státu + 

identifikačního kódu zvířete, což zvyšuje riziko duplicitních kódů.  

 

V případě, že se některý stát rozhodne používat kódy země pouze u hospodářských zvířat a u zvířat 

v zájmovém chovu nepoužívat nic, je nezbytně nutné, aby daný stát poskytl způsob, jak vždy umožnit 

vysledovat výrobce. 

Zdá se však, že v Německu je v současné době trendem používat k identifikaci zvířat v zájmovém 

chovu, při absenci zákonodárství, kód státu, pak '0', pak kód výrobce ICAR. Tento systém je vysoce 

matoucí zejména v případě, kdy se používá sdílený kód výrobce. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Členské státy by měly mít povinnost zavést promyšlené a aktuální zákonodárství (s ohledem na transpondéry 

OTP a WMRM), stanovující jasná a přesná pravidla o identifikace zvířat a vytváření kódů. 
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1.2 Stručné vysvětlení technologií HDX a FDX-B  

HDX a FDX-B jsou dva způsoby komunikace mezi čtečkami transpondérů a transpondéry, nastolené 

normou ISO 11785. 

Jemnější podrobnosti těchto dvou technologií zde nejsou důležité, takže jsou pouze stručně shrnuty 

níže. Je však důležité pochopit to, že pokud kód transpondéru není v souladu s ISO 11784 (popsaná 

výše) a pokud se vysílání transpondéru neřídí jednou z těchto dvou technologií (ISO 11785), nebude 

oficiální čtečka používaná kontrolními orgány schopna kód transpondéru správně přečíst, nebo nebude 

ani schopna zjistit, že zvíře transpondér má. 

Zákonodárství EU stanoví požadavek používat jednu z těchto dvou technologií, ale také stanoví 

možnost, aby přepravce zvířete s transpondérem, který využívá odlišnou technologii, poskytl 

kontrolním orgánům kompatibilní čtečku. 

 

1.2.1  Technologie HDX (half duplex) 

Tato technologie se u zvířat v zájmovém chovu téměř nikdy nepoužívá. Jak naznačuje její název, buď 

transpondér „vysílá“ nebo čtečka „přijímá“, avšak nikoli obojí současně (jako je tomu například u 

krátkovlnné vysílačky). Výhodou této technologie je možnost zjištění a čtení transpondéru z větší 

vzdálenosti, což může být užitečné například při zacházení s většími zvířaty. Nevýhodou je však to, že 

čip obsažený v takovém transpondéru vyžaduje více energie k vysílání signálu, takže může být obtížné, 

aby se elektronická část transpondéru vešla do malinké skleněné trubičky používané k identifikaci psů, 

koček a fretek. 

 

1.2.2  Technologie FDX-B (full duplex) 

Tato metoda představuje obousměrnou komunikaci mezi čipem obsaženým v transpondéru a čtečkou: 

obojí dokáže „vysílat“ i „přijímat“ současně. Je rychlejší při komunikaci, ale tato technologie však má 

omezenější rozsah čtení. Výhodou je to, že transpondér může být menší. Jde o hlavní technologii 

využívanou u zvířat v zájmovém chovu. 

 

II. ABSENCE KONTROLY PLATNOSTI KÓDŮ TRANSPONDÉRŮ  

2.1  Použití nesprávných kódů a systém Podrobné validační kontroly (Deep Validation 

Control)  

Hlavním nedostatkem národních identifikačních systémů je absence kontrolního systému pro kódy 

transpondérů (Podrobná validační kontrola - Deep Validation Control, neboli DVC) k ověřování 

platnosti kódů transpondérů uložených v databázi a k uplatnění odpovědnosti výrobce (v případě 

podvodného použití kódu výrobce) nebo odpovědnosti státu (v případě podvodného použití kódu státu). 
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Irsko je jedinou evropskou zemí, která zavedla požadavek, aby veterináři v databázi registrovali veškerá 

čísla transpondérů, které používají. Tato databáze musí využívat systém DVC37 a musí být registrována 

u EuroPetNet. Vyskytne-li se nesprávný kód nebo kód duplicitní, může provozovatel databáze okamžitě 

upozornit majitele zvířete v zájmovém chovu, osobu, která transpondér implantovala (veterináře), i 

veřejnoprávní orgány. 

Studie uskutečněná ve vztahu k 70 milionům zvířat registrovaných v databázi EuroPetNet prokázala, že 

se po celé Evropě stále používá mnoho nesprávných kódů. Internetová služba „DVC“ byla vytvořena 

jako bezplatný nástroj pro majitele zvířat v zájmovém chovu, veterináře nebo příslušné orgány, aby 

mohly ověřovat platnost kódů transpondérů: www.dvc.services. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Věrohodnost kódů transpondérů musí ověřovat systém Podrobné validační kontroly (Deep Validation Control), a 

musí se zřídit i automatizovaný systém pro hlášení nesprávných nebo špatných kódů, aby byli postiženi ti, kdo za 

špatné kódy odpovídají. Tento systém musí rovněž být schopen identifikovat a hlásit duplicitní kódy. 

 

2.2  Skutečné případy zjištěného podvodu  

Tento výzkum uskutečnil Dr. med. vet. Sven Hüther, zástupce Německa v Komisi ISO - ISO/TC 

23/SC19. Upozornil na několik závažných případů porušení norem ISO, včetně následujících: 

  

 Duplicitní kódy  

Zde můžeme vidět, že daný kód transpondéru byl v Německu použit dvakrát pro dvě různé kočky: 

 

 
Zkoumání duplicitních kódů v německé databázi TASSO  

© Planet ID, Prezentaci připravil Dr. med. vet. Sven Hüther 

 

                                                      

37 Viz předpisy o mikročipech u psů - Microchipping of Dogs Regulations 2015, S.I. No. 63 of 2015, Čl. 2.4: „Provozovatel 

databáze identifikace psů musí mít zavedené postupy k zajišťování přesnosti informací zadávaných a ukládaných v databázi. 

Jedinečnost kódů by měla být zajištěna a ověřována příslušným softwarem, jako je například podrobná validační kontrola 

(Deep Validation Control), aby se zamezilo zadávání a zaznamenávání duplicitních čísel mikročipů. Údaje shromažďované na 

základě předpisu 12(3) je třeba používat pro účely ověřování.“ http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/63/made/en/pdf  

http://www.dvc.services/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/63/made/en/pdf
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Níže vidíme několik kódů použitých dvakrát pro různé psy a kočky v Německu (zvýrazněno žlutě). 

Dále, tento kód je falešný, jelikož je zaznamenaný jako 00, což je kód vyhrazený pro skot. 

  

 
Zkoumání duplicitních kódů v německé databázi TASSO 

© Planet ID, Prezentaci připravil Dr. med. vet. Sven Hüther 

 

 

 Neplatné kódy  

Zde můžeme vidět několik kódů, které jsou nesmyslné, protože nejsou schválenými kódy země 

v souladu s normou ISO 3166 (viz úplný seznam kódů států zde: 

http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm) a nemůže jít o kódy výrobce, neboť 

nezačínají číslicí 9 (všechny kódy výrobce začínají číslicí 9 * *). 

 

 
Zkoumání používání nesprávných kódů států  

© Planet ID, Prezentaci připravil Dr. med. vet. Sven Hüther 

 

 

 Podvodné použití zkušebního kódu 999 

Nejvýznamnějším příkladem tohoto nedostatku kontroly platnosti kódů je používání kódu výrobce 999, 

což je kód používaný výhradně ke zkoušení. Použití kódu 999 k identifikaci zvířete je přísně zakázáno, 

protože nelze zaručit jakoukoli jedinečnost. Zvíře s transpondérem, jehož kód začíná číslicemi 999, není 

v rámci norem ISO řádně identifikováno. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
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Výzkum provedený v databázi EuroPetNet ve vztahu k podvodnému používání kódu 999 došel 

k závěru, že kód 999 je použitý u 1 z každých 41978 zvířat. Téměř všechna tato zvířata se nacházela 

v Belgii, Spojeném království a Nizozemí. 

 

 
Zkoumání podvodného používání kódu 999 v několika zemích EU  

© Planet ID, Prezentaci připravil Dr. med. vet. Sven Hüther 

V současné době existuje doporučení od veterinářů, aby se odstranil jakýkoli transpondér nalezený ve 

zvířeti v zájmovém chovu s kódem „999“ a aby se nahradil transpondérem řádným. 

 

 Neoprávněné nebo nesprávné použití kódu státu  

804 je kód státu Ukrajiny. Zde byl neoprávněně použit v Německu, což vedlo k nesprávnému kódu 

(není v souladu s ISO). 

 
Zkoumání podvodného používání kódů zemí v Německu  

© Planet ID, Prezentaci připravil Dr. med. vet. Sven Hüther 
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 Nesprávný přidělovací kód v rámci používání sdíleného kódu výrobců 900 

Používání sdíleného kódu výrobců 900 představuje použití přidělovacího kódu pro každého výrobce, 

aby se umožnila identifikace výrobce v případě problémů. Problémem je, že dnes nacházíme 

neexistující přidělovací kódy, což způsobuje nemožnost vysledovat výrobce. 

Seznam kódů výrobců je k dispozici zde: http://www.icar.org/index.php/icar-certifications/animal-

identification/1559-2/. 

 

 
Zkoumání podvodného používání sdíleného kódu výrobců 900 

v německé databázi TASSO 

© Planet ID, Prezentaci připravil Dr. med. vet. Sven Hüther 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 V případě, že členský stát používá kód země, mělo by být ze strany EU povinným, aby tento stát monitoroval 

používání tohoto kódu výrobci, jak to předpokládá ISO 11784.  

 Kromě toho by stát při používání kódu státu měl mít povinnost zřídit systém pro identifikaci výrobců (systém 

Wismans nebo homologaci). 

 

http://www.icar.org/index.php/icar-certifications/animal-identification/1559-2/
http://www.icar.org/index.php/icar-certifications/animal-identification/1559-2/
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III. NEDOSTATEK KOMPETENCE „KOMPETENTNÍCH ORGÁNŮ“ 

V ČLENSKÝCH STÁTECH VE VZTAHU K IDENTIFIKACI ZVÍŘAT 

V ZÁJMOVÉM CHOVU  

V roce 2013 provedla Planet ID studii u příslušných orgánů 28 členských států.38 Jakožto výrobce 

transpondérů se zájmem dodržovat národní normy pro prodej jeho výrobků, Planet ID zaslal šest otázek 

(v angličtině) ministerstvům 28 členských států, zaměřených zejména na zjištění: 

1) zda je elektronická identifikace zvířat v zájmovém chovu v dané zemi povinná,  

2) zda daná země používá kód státu, 

3) zda má daná země homologační postup pro výrobce transpondérů, kteří mají zájem své 

transpondéry v této zemi prodávat  

4) název a kontaktní údaje příslušného národního orgánu, který tyto záležitosti řeší  

Výsledky této studie byly katastrofální: pouze 6 členských států39 bylo schopno správně 

odpovědět na tyto základní otázky, které bude pravděpodobně klást kterýkoli výrobce 

transpondérů. Je to důkazem toho, že když má výrobce zájem vyhovět národním normám, je téměř 

nemožné, aby tak učinil, kvůli nedostatku přístupu k příslušným lidem v kompetentních orgánech. 

Vzhledem k této situaci se Planet ID obrátila na Evropskou komisi, která této organizaci poskytla 

oficiální seznam kontaktů na příslušné orgány v rámci členských států. 

Na konci roku 2013 kontaktovala Planet ID telefonicky i prostřednictvím dopisů (s doručenkou k 

potvrzení příjmu) osoby jmenované v oficiálním seznamu, přičemž položila ty samé otázky. Žádná 

z kontaktních osob nebyla schopna na tyto otázky odpovědět. 

 

V roce 2015, s pomocí VIER PFOTEN, byl tento experiment zopakován, tentokrát s osobním setkáním 

s těmi, kdo byli označení jako „příslušný orgán“ v několika členských státech, ve kterých má VIER 

PFOTEN kanceláře (nebo jim písemně v jejich národním jazyce). Odpovědi bylo možné získat pouze 

od Nizozemí,40 Bulharska a Rumunska.  

 

Nezajímavějším případem je pravděpodobně ten německý. Člověk odpovědný za identifikaci zvířat na 

Ministerstvu zemědělství v Německu neústupně odmítl na otázky odpovídat, přičemž tvrdil, že on nemá 

s identifikací zvířat v zájmovém chovu nic společného. Naše otázky pak byly adresovány oficiálně 

v podobě parlamentního dotazu. Formální odpověď pak byla zveřejněna německou vládou,41 ale žádná 

z předložených otázek nebyla zodpovězena udržitelným způsobem.  

 

                                                      

38 Viz Výsledky výzkumu Planet ID u ministerstev a příslušných orgánů členských států EU (Results of the Planet ID research 

in the EU Membership Ministries and the Competent Authorities). 
39 Byly jimi Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí a Spojené království. 
40 Nizozemí bylo již mezi 6 respondenty zmíněnými výše. 
41 Odpověď poskytla Dr. Maria Flachsbarth jménem německé vlády, v oficiální písemné podobě. Lze si ji přečíst zde: 

http://lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/05/20151214_Questionnaire-IR_Answers-Germany.pdf 

http://lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/05/20151214_Questionnaire-IR_Answers-Germany.pdf
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Toto zjištění bylo rovněž potvrzeno na konci roku 2015 Evropskou komisí samotnou v její studii o 

psech a kočkách, kde se poznamenává: „Nedostatek kompetence určitých orgánů byl hlášen jakožto 

problematický”.42 

 

 To ukazuje, že ve většině členských států není žádná skutečná autorita mající zájem o 

základní otázky týkající se identifikace zvířat v zájmovém chovu. 

 Někteří lidé, kteří jsou svým státem oficiálně označeni jako kompetentní (a ti, jejichž jména 

jsou uváděna v oficiálních evropských seznamech) ani nevědí, že mezi jejich úkoly spadá i 

identifikace zvířat v zájmovém chovu! 

 Jedinečnost identifikačních kódů zvířat a správné používání kódů států či kódů výrobců 

nelze za těchto podmínek zaručit. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Měla by existovat povinnost členských států určit kompetentní orgán (skutečně kompetentní) pro záležitosti 

týkající se identifikace zvířat v zájmovém chovu, zejména pokud jde o normy jakosti, které musí výrobci 

transpondérů splňovat.  

 

 

IV. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S TRVAJÍCÍ EXISTENCÍ TETOVÁNÍ 

Dřívější nařízení 998/2003 počítalo43 se dvěma platnými způsoby identifikace psů, koček a fretek 

cestujících v rámci Evropské unie: transpondér, který je v souladu s normami ISO 11784 a 11785, a 

dále také tetování, je-li čitelné. Toto nařízení stanovilo, že identifikace tetováním přestane být přijímáno 

8 let po jeho nabytí účinnosti. 

V roce 2013, když bylo nařízení 998/2003 aktualizováno novým nařízením 576/2013, se počítalo s tím, 

že tetování zůstane platným způsobem identifikace psů, koček a fretek pouze tehdy, pokud bude jasně 

čitelným, a za předpokladu, že bylo aplikováno přede dnem 3. července 2011.44 

 Dnes je tedy stále možné cestovat se zvířetem v zájmovém chovu (kterému musí logicky být 

více než pět let), které nemá transpondér, nýbrž tetování. 

 Kromě toho, nic nebrání členskému státu v tom, aby pokračoval v povolování používání 

tetování jakožto způsobu identifikace zvířat v zájmovém chovu, pokud taková zvířata 

necestují mimo jeho státní hranice. 

To způsobuje mnoho problémů. 

Zaprvé, tetování není spolehlivým způsobem identifikace. Ze zřejmých technických důvodů (např. 

velikost ucha) je kratší než kód transpondéru a v důsledku toho je riziko duplicitních kódů velmi 

významné. Kromě toho, praxe ukazuje, že jak zvíře roste nebo stárne, tetování se často stává 

                                                      

42 s. 44. 
43 Čl. 4 nařízení 998/2003. 
44 Čl. 17.1 nařízení 576/2013. 
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nečitelným. Kromě toho se stává čím dál tím častějším vidět psy, jejichž uši byly kupírovány, aby se 

jejich tetování „odstranilo“. Podobné riziko existuje u transpondérů, ačkoli k odstranění transpondéru 

jsou zapotřebí určité lékařské znalosti. 

 

Kromě toho neexistují pro tetování žádné mezinárodní normy. 

 

Největší obavou je však to, že tento způsob identifikace není (nebo každopádně brzy přestane být) 

přijímaným způsobem pro přesuny zvířat v zájmovém chovu v rámci EU. Majitel tetovaného zvířete 

v zájmovém chovu, který chce cestovat, bude tedy povinen nechat svému zvířeti implantovat 

transpondér. To bude mít za následek dvojí identifikaci, v důsledku čehož bude sledovatelnost 

zvířete velmi složitou a zvýší se i riziko podvodu (úmyslného či neúmyslného). Dále, pokud k těmto 

dvěma identifikačním číslům přiřadíme i číslo pasu, bude mít zvíře tři různá identifikační čísla: číslo 

tetování, číslo transpondéru a číslo pasu – a všechna tři nebudou mít mezi sebou žádný vztah. 

Kromě toho, dokud výjimka pro tetování zůstává, tak je zřejmě snadné zneužít dvojí identifikaci 

zvířat k podvodným účelům tím, že se do oficiálních dokumentů někdy zadá číslo transpondéru a 

jindy se do oficiálních dokumentů TRACES zadá číslo tetování. To snižuje možnost sledovatelnosti, 

jelikož systém TRACES neumožňuje propojení kódu tetování s kódem transpondéru. 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Jako platný způsob identifikace by se měly přijímat pouze transpondéry, a to i tehdy, jestliže zvíře nepřekračuje 

hranice státu. S používáním tetování by se u zvířat v zájmovém chovu mělo definitivně skončit. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z ČÁSTI 1 

Normy ISO 11784 a 11785 týkající se identifikace zvířat v zájmovém chovu jsou z hlediska 

sledovatelnosti zvířat v zájmovém chovu základem. K tomu, aby byly použitelné, však vyžadují 

efektivní kontrolní systém, který v dnešní době zavedený není. Velkým krokem kupředu z hlediska 

sledovatelnosti by bylo zavedení normy ISO 24631-1 o kontrolách souladu transpondérů. Předáním 

odpovědnosti svým členským státům, které samy předaly odpovědnost výrobcům a/nebo těm, kteří 

transpondéry implantují, EU jasně minula svůj cíl, jímž je zajištění sledovatelnosti a bezpečnosti 

přesunů zvířat v zájmovém chovu v rámci hranic EU. 

Povinné používání validačního systému ISO, jako je například systém DVC, by mělo být základním 

opatřením v zákonodárství všech členských států Evropské unie. Toto opatření má tu výhodu, že je 

levné – nebo dokonce zdarma – a pomohlo by odhalovat podvody nebo porušení zákona takových 

druhů, jako je uvedeno výše. Je vysoce politováníhodné, že k dnešnímu dni je Irsko jedinou zemí EU, 

která takové opatření ve svém zákonodárství přijala. 

Na evropské úrovni by se měla zavést povinnost používání kódu výrobce a kontrolovaného používání 

kódu země, aby se zajistila sledovatelnost výrobců v případech problémů či podvodu. Kromě toho, 

vzhledem k rychlému vývoji transpondérů OTP a WMRM a vysokému riziku podvodu tím vyvolanému 

by bylo nutné vyžadovat vyšší míru odpovědnosti ze strany veterinářů, kteří transpondéry implantují, i  

od odborníků, kteří je kódují. 

 

 SHRNUTÍ DOPORUČENÍ: 

 Soulad s normami ISO 11784 a 11785 by měl být výhradní povinností členských států a nemělo by se jim 

umožňovat tuto odpovědnost delegovat na výrobce transpondérů.  

 Členské státy by měly mít povinnost zavést promyšlené a aktuální zákonodárství (s ohledem na transpondéry 

OTP a WMRM), stanovující jasná a přesná pravidla o identifikace zvířat a vytváření kódů. 

 Věrohodnost kódů transpondérů musí ověřovat systém Podrobné validační kontroly (Deep Validation 

Control), a musí se zřídit i automatizovaný systém pro hlášení nesprávných nebo špatných kódů, aby byli 

postiženi ti, kdo za špatné kódy odpovídají. Tento systém musí rovněž být schopen identifikovat a hlásit 

duplicitní kódy. 

 V případě, že členský stát používá kód země, mělo by být ze strany EU povinným, aby tento stát 

monitoroval používání tohoto kódu výrobci. Kromě toho by stát při používání kódu státu měl mít povinnost 

zřídit systém pro identifikaci výrobců (systém Wismans nebo homologaci). 

 Měla by existovat povinnost členských států určit kompetentní orgán (skutečně kompetentní) pro záležitosti 

týkající se identifikace zvířat v zájmovém chovu, zejména pokud jde o normy jakosti, které musí výrobci 

transpondérů splňovat.  

 Jako platný způsob identifikace by se měly přijímat pouze transpondéry, a to i tehdy, jestliže zvíře 

nepřekračuje hranice státu. S používáním tetování by se u zvířat v zájmovém chovu mělo definitivně skončit. 
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ČÁST 2 

Pas zvířete v zájmovém chovu - doklad, který neumožňuje 

sledovatelnost psů a koček ani ochranu zdraví zvířat  
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I. PAS ZVÍŘETE V ZÁJMOVÉM CHOVU – NIKOLI DOKLAD NA CELÝ 

ŽIVOT  

1.1 Jedinečné identifikační číslo Pasu zvířete v zájmovém chovu  

Kromě čísla transpondéru se ke každému Pasu zvířete v zájmovém chovu poskytuje jedinečné číslo 

(které se liší od kódu transpondéru). Prováděcí nařízení (EU) č. 577/2013 stanoví, že toto číslo musí 

tvořit „kód ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód“, aniž by byla 

stanovena jakákoli konkrétní metoda pro určování tohoto jedinečného alfanumerického kódu. Je tudíž 

na členských státech, aby k tomu stanovily pravidla. 

N.B. Kód transpondéru musí být zapsaný v Pasu zvířete v zájmovém chovu, ale není žádný požadavek 

registrace čísel pasů spolu s kódy transpondérů v národní databázi. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Měl by existovat požadavek, aby členské státy zřídily národní databázi, která umožňuje propojení 

čísel pasů s identifikačními čísly (transpondéry nebo tetováními). 

 

1.2 Doklad, který není koncipovaný k tomu, aby vydržel po dobu celého života zvířete  

Komise EU na svých oficiálních internetových stránkách tvrdí, že „Pas zvířete v zájmovém chovu EU 

byl navržen tak, aby vydržel po dobu celého života zvířete, které je jeho nositelem.“45 To jednoduše není 

pravda. 

Zaprvé, s výjimkou jednoho místa v preambuli,46 se myšlenka, že by Pas zvířete v zájmovém chovu měl 

„vydržet“ po dobu celého života zvířete, se nikde nenachází, a to ani v nařízení o Pasech zvířete v 

zájmovém chovu47 ani v prováděcím nařízení Komise stanovící vzor pro Pasy zvířete v zájmovém 

chovu.48 

 

Zadruhé, při pohledu na vzor Pasu zvířete v zájmovém chovu (viz níže) se zdá býti zřejmým, že Pas 

zvířete v zájmovém chovu nemůže vydržet po dobu celého života zvířete. Ve vzoru uvedeném 

v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 577/2013 jsou totiž pro informace týkající se dalších majitelů 

zvířete uvedeny pouze dvě kolonky (viz níže uvedenou ilustraci). 

                                                      

45 Ec.europa.eu, Otázky a odpovědi týkající se pasů zvířete v zájmovém chovu, odpověď na otázku č. 3. 
46 Viz bod 35 nařízení (EU) č. 576/2013: „Identifikační doklady vydané v souladu s tímto vzorovým pasem by měly, za určitých 

podmínek, zůstat v platnosti po dobu života zvířete v zájmovém chovu za účelem omezení administrativní a finanční zátěže pro 

majitele“.  
47 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, OJ L 178, 28.6.2013, pp. 109–148. 
48 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013. 
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 To znamená, že pokud by zvíře změnilo majitele více než jednou, musel by se Pas malého 

zvířete vyměnit za nový. 

Je zajímavé si všimnout, že v prvním rozhodnutí Komise určujícím vzor Pasu zvířete v zájmovém 

chovu byly uvedeny tři kolonky pro jména a údaje jednotlivých majitelů (viz níže). Dále jsou novým 

doplněním telefonní číslo (nepovinné) a řádek pro podpis (povinný) jednotlivých majitelů.49 

 

Nový vzor Pasu zvířete v zájmovém chovu  

(od prosince 2014) 

Předchozí vzor Pasu zvířete v zájmovém 

chovu  

(zrušen v prosinci 2014) 

 
Část 1 PŘÍLOHY III prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 577/2013 

Vzory pasů pro neobchodní přesuny psů, 

koček a fretek  

 
PŘÍLOHA I rozhodnutí Komise č. 

2003/803/ES, Vzor Pasu pro přesuny zvířat 

v zájmovém chovu – psů, koček a fretek – mezi 

členskými státy  

 

Toto riziko změny pasu se stává velmi významným, pokud si jako základ vezmeme „klasický“ model 

nabývání zvířete: 

 První majitel: chovatel  

 Druhý majitel: kupující / osvojitel  

 

S ohledem na míru opouštění zvířat po celé Evropě je dosti možné, že by zvíře mohlo během svého 

života mít třetího nebo dokonce i čtvrtého majitele. 

 Jelikož identifikační číslo pasu má být jedinečným (viz výše uvedenou Úvodní poznámku), nemůže 

se číslo prvního pasu použít znovu pro druhý či další Pas. Zvíře tudíž kromě toho, že pozná 

několik majitelů, bude pravděpodobně mít za svůj život i několik Pasů a čísel pasů (viz níže 

uvedenou ilustraci). 

 

                                                      

49 Viz rozhodnutí Komise č. 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a 

fretek uvnitř Společenství, OJ L312 ze dne 27.11.2003. 



36    

 
Schéma znázorňující změny pasu nutné v průběhu toho, co se nyní (bohužel) stává čím dál tím častěji 

„klasickým“ životem psa  

 

Poznámka: Interpretace „vzoru pasu“ 

Zdá se, že existuje rozdíl ve výkladu nařízení 576/2013, kterým se zřizuje model pasu, mezi 

jednotlivými členskými státy. Tyto nejasnosti vznikly zejména z nepřesných pravidel vztahujících se 

na model pasu zřízený v Příloze III tohoto nařízení. 

Zatímco článek 3 nařízení výslovně stanoví, že „Pas (…) se vyhotoví v souladu se vzorem stanoveným v 

části 1 přílohy III tohoto nařízení“, čímž se naznačuje, že není možné, aby členské státy tento model 

změnily, tak je v části 5 přílohy III rovněž stanoveno, že „počet stránek a velikost a tvar kolonek ve 

vzorovém pase stanoveném v části 1 jsou orientační“. 

Tudíž bychom se mohli ptát, zda smí členský stát přidávat „majitelské“ stránky v národní podobě Pasu 

a dodržovat přitom i nadále „soulad“ se vzorem pasu, kdy tento vzor uvádí pouze jedinou stránku pro 

zápis majitelů, ale tento počet stránek je pouze orientační … 

 

DOPORUČENÍ: 

 Pas zvířete v zájmovém chovu by měl mít několik stránek pro uvedení majitele (alespoň 6 

kolonek), aby se předešlo nutnosti změny Pasu pokaždé, kdy se dvakrát změní majitel. Pas by se 

tak stal skutečným dokladem „na celý život“. 

1.3 Odmítnutí belgické snahy přetvořit Pas zvířete v zájmovém chovu v identifikační doklad 

na celý život Soudním dvorem Evropské unie 

Aby se pokusily se vypořádat s problémem vícečetných změn majitele téhož zvířete, se členské státy 

snaží vyvinout různá řešení, které vedou k různorodosti Pasů zvířete v zájmovém chovu v rámci EU. 

Některé tyto národní systémy navíc vyvolávají závažné riziko podvodů. 

Jednu takovou snahu vylepšit Pas zvířete v zájmovém chovu je však nutno zmínit obzvlášť. V roce 

2011, když stál před závažnými problémy s belgickou úpravou Pasu zvířete v zájmovém chovu, musel 

belgický soudce předat několik národních stížností Soudnímu dvoru Evropské unie (ECJ/CJEU) 
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k předběžnému rozhodnutí. V těchto případech50 byl zpochybněn belgický systém nastolený k vyřešení 

problému vícečetných změn majitele. Aby se Pas zvířete v zájmovém chovu nemusel měnit, měla 

belgická vláda ten nápad, že se přilepí nálepky k zaznamenání údajů jednotlivých majitelů. V případě 

změny vlastnictví se tedy přilepila nálepka uvádějící údaje nového majitele navrch nálepky předchozího 

majitele. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku uvedl, že takovýto systém porušuje nařízení o 

Pasu zvířete v zájmovém chovu, jelikož se liší od vzoru stanoveného Komisí (viz výše), a že je tudíž 

protiprávní. 

 

Tento rozsudek vyvolal několik otázek. 

 

Na straně jedné je rozhodně pravdou, že belgický systém měl velkou nevýhodu v tom, že způsobil 

nemožnost vysledovat předchozí majitele zvířete, jelikož se jméno dřívějšího majitele, resp. dřívějších 

majitelů, stalo nečitelným, když bylo překryto nálepkou nesoucí údaje o novém majiteli. 

 

Na straně druhé měl belgický systém tu podstatnou výhodu, že opravil mezery v nařízení o Pasu zvířete 

v zájmovém chovu a z Pasu zvířete v zájmovém chovu udělal jedinečný identifikační doklad, který bylo 

možné po dobu celého života zvířete tak, jak se to v Preambuli nařízení (EU) č. 576/2013 zamýšlelo. 

 

 V dnešní době se v rostoucí míře setkáváme s tím, že proto, aby nebyla nutná výměna Pasu 

zvířete v zájmovém chovu, tak čím dál tím více útulků či chovatelů dává Pas novému 

majiteli, aniž by vyplnili první stránku. To představuje mnoho problémů sledovatelnosti 

zvířete, neboť se tím vyvolává dojem, že nový majitel je majitelem prvním, a tudíž 

chovatelem. 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Všechna jména po sobě následujících majitelů zvířete, počínaje původním chovatelem, by se měla 

v Pasu uvádět, aby se zajistila úplná sledovatelnost zvířete, a tudíž lepší ochrana jeho kupujícího. 

 

 

 

 

                                                      

50 Rozsudek Soudu, Třetího senátu, ze dne 14. dubna 2011 (předáno k předběžnému rozhodnutí ze strany Raad van State 

(Belgie)) — spojené případy Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 a C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 a 

C-45/10) v Belgische Staat. 
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II. DOKLAD, KTERÝ NEUVÁDÍ NÁRODNOST / MÍSTO NAROZENÍ 

ZVÍŘETE 

Ve výše uvedených případech se Evropský soudní dvůr vyjádřil velmi jasně: Pas zvířete v zájmovém 

chovu je pouze zdravotním cestovním dokladem.51  

 Nikdy neexistoval žádný zájem EU učinit Pas zvířete v zájmovém chovu „dokladem 

totožnosti“ pro psy nebo kočky. 

 Kromě toho není Pas zvířete v zájmovém chovu na úrovni EU povinným pro psy a kočky, 

kteří zůstávají v téže zemi. V tomto případě se tudíž uplatňují národní zákony, a ty mohou 

stanovit, že Pas zvířete v zájmovém chovu by měl být povinným i pro zvířata, která necestují. 

Tudíž se implantace transpondéru nemusí provádět zároveň s vydáním Pasu zvířete v 

zájmovém chovu. 

Texty EU vyžadují pouze to, aby k identifikaci prostřednictvím transpondéru/tetování došlo před 

očkováním proti vzteklině, aby se zajistila totožnost očkovaného zvířete.52 

Dále je každému členskému státu umožněno vydávat Pas zvířete v zájmovém chovu své vlastní země, 

ve svém vlastním jazyce. Za žádných okolností nesmí veterinář jedné země vydat Pas zvířete v 

zájmovém chovu jiné země, a to ani tehdy, má-li majitel zvířete v zájmovém chovu národnost 

dané jiné země. 

 

 
Příklady Pasů zvířete v zájmovém chovu z Bulharska, Spojeného království, Řecka, Francie a Švédska  

 

 Pas zvířete v zájmovém chovu tedy neuvádí národnost majitele zvířete v zájmovém chovu. 

 Jelikož se pro jediné zvíře mohou vydávat postupně další Pasy zvířete v zájmovém chovu, 

Pas zvířete v zájmovém chovu neuvádí zemi původu/narození psa či kočky (jejich 

„národnost“). 

Samozřejmě když se Pas zvířete v zájmovém chovu vydá pro dané zvíře poprvé, odpovídá uvedená 

národnost zemi původu zaznamenané v transpondéru (ačkoli pouze tehdy, pokud tato země používá kód 

                                                      

51 Ačkoli Soud uznává, že členské státy mají možnost Pas zvířete v zájmovém chovu přeměnit ve skutečný doklad totožnosti 

zvířete. 
52 Skutečně, pouze identifikace prostřednictvím transpondéru (nebo tetování) umožňuje formální identifikaci zvířete, které se 

očkuje proti vzteklině. Jinak může být identifikace zvířete pouze „vizuální“, přičemž riziko chyby nebo podvodu je pak velmi 

vysoké. 
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státu – viz Část 1). Během života psa či kočky bude však majitel mít možnost Pas zvířete v zájmovém 

chovu podle přání vyměnit, nebo spíše v důsledku změny země pobytu. 

Nařízení o Pasu zvířete v zájmovém chovu stanoví možnost, aby Pas zvířete v zájmovém chovu vydal 

na žádost majitele kterýkoli veterinář (nebo spíše pokud ten změní místo pobytu), pokud bylo zvíře 

předem řádně identifikováno,53 aniž by musel zkontrolovat místo pobytu majitele či jeho národnost. 

 Jelikož nařízení nestanoví kritéria k omezení výměn Pasu zvířete v zájmovém chovu, je 

snadné, aby byli kupující uvedeni v omyl ohledně původu zvířete. 

 Kromě toho není stanovena žádná povinnost zaznamenat v Pasu zvířete v zájmovém chovu 

místo narození zvířete ani jméno chovatele. 

Například pes narozený v Maďarsku a mající transpondér s maďarským kódem státu může být zákonně 

prodán ve Francii s francouzským Pasem zvířete v zájmovém chovu v případě, že o něj prodávající 

požádá. Jediný způsob, jak může kupující znát skutečný původ zvířete, by bylo při kontrole adresy 

veterináře, který provedl první očkování, a to by bylo možné pouze tehdy, pokud první země dovozu 

není zemí umožňující dovoz neočkovaných mladých zvířat (viz 3.3.1 Části 2). 

 

Skutečnost, že Pas zvířete v zájmovém chovu může být tak snadno vyměněn, vede nejen 

k naprosté absenci sledovatelnosti, nýbrž také k technickým problémům, které by mohly 

představovat závažná rizika pro veřejné zdraví (viz 3.3.). 

Ochrana spotřebitele je rovněž podstatným tématem. Je pravděpodobné, že kupující bude 

důvěřovat národnosti uvedené v Pasu zvířete v zájmovém chovu a neučiní dotazy ke zjištění 

skutečného původu zvířete. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Pas by měl být povinným pro každé zvíře od okamžiku narození a identifikace, a to i tehdy, pokud 

majitel zajistí, že dané zvíře neopustí zemi. 

 

 

III. JEDNODUCHÝ CESTOVNÍ DOKLAD, KTERÝ NEOSVĚDČUJE DOBRÝ 

ZDRAVOTNÍ STAV ZVÍŘETE  

3.1 Neslučitelnost národních systémů očkovacího průkazu zvířete s Pasem zvířete v 

zájmovém chovu EU  

Jelikož se Pas zvířete v zájmovém chovu nevyžaduje u zvířat, která necestují za hranice jedné země, 

některé členské státy paralelně s nařízením o Pasech zvířete v zájmovém chovu zřídily povinné národní 

doklady o „identifikaci a dobrém zdravotním stavu“ pro psy a kočky, které by mohly způsobovat 

závažné střety s Pasem po malá zvířata. Tyto doklady jsou všeobecně označovány jako „zdravotní 

                                                      

53 Čl. 22§2 nařízení (EU) č. 576/2013. 
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knížka“ nebo „očkovací knížka“. Někdy jsou určeny pouze pro čistokrevná zvířata, a někdy jsou 

vyžadovány pro všechny psy a kočky. 

 

Například ve Francii jsou Pasy zvířete v zájmovém chovu vydávány veterináři pouze tehdy, pokud o ně 

majitel výslovně požádá (a zaplatí další poplatky). Ve většině případů, a to automaticky, se vydává 

pouze „zdravotní a očkovací knížka“, což je doklad osvědčující zdraví zvířete a mající podobný obsah 

jako Pas zvířete v zájmovém chovu, avšak s několika málo stránkami navíc k zaznamenávání 

hmotnosti, sledování vrhů apod. 

 

 
Francouzské příklady „zdravotní a očkovací knížky“ pro psy a kočky  

 

 

Situace je obdobná v Rumunsku, kde je používání zdravotní knížky ze zákona povinné: 

 

 
Rumunský příklad „zdravotní knížky“ pro psy a kočky  

 

 Existence tohoto dokladu paralelně s Pasem zvířete v zájmovém chovu představuje závažný 

problém, protože veškeré důkazy (nálepky) o očkování (včetně vztekliny) budou nalepené ve 

zdravotní knížce a nikoli v Pasu zvířete v zájmovém chovu (viz 3.3.2). 
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 Tudíž, pokud majitel po pár letech potřebuje získat Pas zvířete v zájmovém chovu 

k cestování se svým zvířetem v zájmovém chovu, nebude moci dát důkaz o očkování do Pasu, 

protože dané nálepky budou již nalepené ve zdravotní knížce. Majitel by tedy musel nechat 

zvíře naočkovat znovu, nebo počkat až do termínu přeočkování (plus 21 dnů). 

 Kromě toho to také vytváří nejasnosti jak pro majitele zvířat, tak i pro oficiální kontrolní 

orgány, kteří by třeba nechápali, jak tyto dva doklady mohou existovat zároveň a být 

vzájemně propojeny. 

 

Stejná otázka vyvstane, pokud majitel chce nebo potřebuje Pas zvířete v zájmovém chovu svého zvířete 

vyměnit za nový (viz 1.2). 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Systémy národních „zdravotních knížek“ by se měly zrušit ve prospěch Pasů zvířete v zájmovém 

chovu, aby nedocházelo k problémům duplikace. 

 

3.2  Neexistence harmonizace přepravních podmínek pro zvířata v zájmovém chovu 

v Evropě: riziko smrti pro přepravovaná zvířata v zájmovém chovu  

Přímo v textu nařízení o Pasu zvířete v zájmovém chovu 576/2013 se uvádí, že harmonizace 

provedená nařízením je omezena pouze na hlediska zdraví zvířat.54 To znamená, že přesto, že text 

stanoví, že občané EU mají právo volného pohybu k neobchodním účelům s maximálním počtem pěti 

psů, koček či fretek, členské státy mohou nicméně přijmout přísnější národní pravidla, pokud tak 

učiní na základě právního důvodu jiného, než je zdraví zvířat. 

Tyto zákony, které jsou z velké části neznámé evropským turistům, kteří se (nesprávně) spoléhají na 

pravidla EU, mohou v lepším případě vést k porušení, nebo v horším případě k okamžitému utracení 

předmětného zvířete.  

Například v roce 2010 omezil řecký oběžník55 maximální počet zvířat v zájmovém chovu, která může 

osoba žijící v Řecku (bez ohledu na její národnost) mít, na dvě. Byla podána petice56 EU k napadení 

tohoto oběžníku, zejména ve vztahu k zásadě svobodě pohybu EU a nařízení o Pasu zvířete v zájmovém 

chovu. Tato petice však nezískala podporu od Evropské komise, která rozhodla, že přijetí takového 

opatření Řeckem bylo oprávněné. 

V Portugalsku vyžaduje zákon57 okamžité utracení nebo umístění do zoologické zahrady jakékoli fretky 

přítomné na portugalském území, a to i tehdy, je-li chována jako zvíře v zájmovém chovu. Tento zákon 

byl přijat na základě ochrany životního prostředí. To znamená, že turistovi cestujícímu na dovolenou do 

                                                      

54 Viz Čl. 2§2b) nařízení (EU) č. 576/2013. 
55 Řecký oběžník č. 258864/24.06.2007. 
56 Petice 0117/2010, kterou podal Angeliki Charokopou (Řecko) dne 10.11.2010 za 19 řeckých sdružení na ochranu zvířat 

ohledně oběžníku řeckých orgánů o přepravě zatoulaných zvířat v zájmovém chovu a nedodržení příslušného zákonodárství 

EU v této oblasti. 
57 Portugalské nařízení se silou zákona č. 314/2003 ze dne 17. prosince 2003, zveřejněný dne 17. prosince 2003, Diario da 

Republika, Part I-A, No 290, pp. 8444-8449. 
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Portugalska s fretkou v zájmovém chovu se může stát, že jeho zvíře bude na hranicích zabaveno a 

dokonce utraceno, a to zákonně, ačkoli majitel cestuje s Pasem zvířete v zájmovém chovu v souladu 

s pravidly. 

 

 To vytváří právní nejistotu a je to v rozporu s cíli nařízení o Pasu zvířete v zájmovém chovu, 

které má za cíl harmonizací pravidel usnadňovat pohyb majitelů zvířat v zájmovém chovu. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Nařízení o Pasu zvířete v zájmovém chovu by mělo být doplněno tak, aby umožňovalo úplnou 

harmonizaci podmínek neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu v Evropě, aby nevznikaly 

omezující národní zákony. 

 Možnosti výjimek pro obchodní přesuny mladých zvířat neočkovaných proti vzteklině je třeba 

ukončit. Je třeba nastavit přísnější podmínky týkající se neobchodních přesunů neočkovaných 

mladých zvířat. 

 

3.3 Zdravotní riziko  

3.3.1  Zdravotní riziko, které představují přesuny mladých psů a koček neočkovaných proti 

vzteklině v rámci zákonné výjimky  

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že psi, kočky a fretky cestující v rámci EU pro obchodní či 

neobchodní účely musí být platně očkované proti vzteklině. K tomu, aby byli proti vzteklině chráněni, 

musí být psi a kočky očkováni podle očkovacího protokolu stanoveného výrobcem očkovací látky. 

Tento protokol se může v závislosti na druhu použitého očkování lišit (viz 3.3.3.1 Části 2), ale obecně 

nesmí zvíře dostat první injekci před dosažením věku osmi týdnů a druhou injekci by mělo dostat ve 12 

týdnech. Poté bude trvat 21 dnů (3 týdny) od druhé injekce k tomu, aby bylo očkování účinným. Zvíře 

tedy nesmí být považováno za platně očkované a chráněné proti vzteklině před dosažením věku 15 

týdnů. 

 To znamená, že teoreticky by žádný pes a žádná kočka mladší 15 týdnů neměli zákonně moci 

v rámci EU cestovat. 

 

Nařízení (EU) č. 576/2013 však také stanoví výjimku od požadavku očkování proti vzteklině a částečně 

umožňuje přesuny (obchodní či neobchodní) neočkovaných mladých psů a koček. Podle článků 7, 

10 a 11 nařízení (EU) č. 576/2013 se může každý členský stát skutečně rozhodnout, zda přesuny 

neočkovaných psů a koček na svém území povolí, pokud dané zvíře pochází z takzvané „země bez 

vztekliny“. Tato výjimka by se mohla vztahovat na psy či kočky mladší 12 týdnů, kteří dosud nedostali 

očkování proti vzteklině, nebo na psy či kočky ve věku mezi 12 a 16 týdny, kteří první očkování proti 

vzteklině obdrželi, ale dosud nejsou zcela chráněni. 

 

S touto výjimkou je spojena povinnost na straně majitele zvířete v zájmovém chovu: 

 Buď zvíře přepravovat s jeho matkou, na které je stále ještě závislé a která byla platně 

očkována proti vzteklině; 
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 Nebo podepsat přísežné prohlášení, že štěně nebo kotě nebylo od narození až do své přepravy 

v kontaktu s divokými zvířaty.58 

 

 Tato možnost výjimky vede k čím dál tím složitějším pravidlům o přesunech zvířat 

v zájmovém chovu v rámci EU, které se stávají nesrozumitelnými a nesladěnými a způsobují 

větší obtížnost kontrol. 

 

Níže je uveden seznam zemí umožňujících a neumožňujících výjimky ohledně vstupu neočkovaných 

psů či koček na jejich území: 

 

 

 

NEOBCHODNÍ PŘESUNY  OBCHODNÍ PŘESUNY  

Výjimky uvnitř 

EU  

Výjimky u dovozů z 3. 

zemí  

Možné pouze výjimky v rámci 

EU 

 

Rakousko  ANO ANO ANO 

Belgie59 NE NE NE 

Bulharsko  ANO NE ANO 

Chorvatsko  ANO NE ANO 

Kypr  NE NE NE 

Česká republika  ANO ANO ANO 

Dánsko  ANO ANO ANO 

Estonsko ANO ANO ANO 

Finsko  ANO NE ANO 

Francie NE NE NE 

Německo  NE NE NE 

Řecko  NE NE NE 

Maďarsko  NE NE NE 

Irsko NE NE NE 

Italy NE NE NE 

Lotyšsko  NE NE NE 

Litva  ANO ANO ANO 

Lucembursko  ANO NE NE 

Malta NE NE NE 

Nizozemí  NE NE NE 

Polsko  NE NE NE 

Portugalsko NE NE NE 

Rumunsko  ANO NE ANO 

Slovensko  ANO NE ANO 

Slovinsko  ANO NE ANO 

Španělsko  NE NE NE 

Švédsko  NE NE NE 

Spojené království  NE NE NE 

Zdroj: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm 

Rozhodnutí členských států ohledně uplatňování výjimky z podmínky očkování proti vzteklině u mladých 

psů a koček  

 

Je obzvláště zajímavé si všimnout, že některé země umožňující výjimky ve vztahu k přesunům 

neočkovaných psů a koček jsou přesně ty, které jsou nejvíce zapojeny do mezinárodních sítí 

                                                      

58 Vzor prohlášení je uveden v Příloze 1 nařízení č. 577/2013. 
59 Zákaz dovozu do Belgie mladých štěňat a koťat neočkovaných proti vzteklině je velmi nedávný a je v účinnosti teprve od 

30. listopadu 2013 (ministerské nařízení ze dne 6. listopadu 2013). 
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obchodování se štěňaty,60 např. Rakousko, Česká republika, Litva, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko 

(viz níže uvedené mapy). 

 

  
Mapa zemí bez vztekliny (zeleně) a zemí, které 

nejsou bez vztekliny (červeně) 

Tato mapa vychází z údajů OIE61 

Mapa obchodování se štěňaty v Evropě  

Obchodování se štěňaty v Evropě, 2013 

© FOUR PAWS International 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Možnosti výjimek u obchodních přesunů mladých zvířat neočkovaných proti vzteklině by se měly 

zrušit.  

 Měly by se nastolit přísnější podmínky týkající se neobchodních přesunů neočkovaných mladých 

zvířat. 

 

3.3.2  Závažné nedostatky systému nálepek při osvědčování očkování zvířete 

Důkaz o očkování je tvořen odstranitelnou nálepkou, která by se měla sloupnout z lahvičky 

obsahující očkovací látku a nalepena na zdravotní kartu nebo Pas. Tato nálepka zahrnuje 

identifikaci daného výrobku, číslo série, údaje výrobce a datum nejzazšího použití.  

 

                                                      

60 Viz Obchodování se štěňaty v Evropě (Puppy Trade in Europe): Výzkum dopadů nezákonné činnosti na trh, na spotřebitele, 

na koncepci jednotného zdraví i na ochranu zvířat, FOUR PAWS International, listopad 2013 http://www.vier-

pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf. 
61 Seznam 7. ledna 2015; 

 http://www.favv.be/santeanimale/rage/_documents/Landendievrijzijnvanhondsdolheid_fr_20150107_000.pdf. 

http://www.vier-pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf
http://www.vier-pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf
http://www.favv.be/santeanimale/rage/_documents/Landendievrijzijnvanhondsdolheid_fr_20150107_000.pdf
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Odstranitelná nálepka se nachází přímo na 

lahvičce obsahující očkovací látku v případě 

jediné dávky látky Rabisin® (Merial) 

Příklad nálepek 

osvědčujících očkování v belgickém Pasu 

zvířete v zájmovém chovu  

 

Je důležité zmínit, že proto, aby nemohlo docházet k podvodům, je obvykle dispozici jen 

jedna nálepka na každé očkování, přilepená přímo na lahvičce obsahující očkovací látku. 

Když lahvička obsahuje několik očkování/dávek, nálepky poskytuje výrobce zvlášť, ale počet 

nálepek odpovídá přesně maximálnímu počtu možných injekcí/dávek (viz níže). 

 

 
Řada 10 nálepek doprovází tuto lahvičku obsahující 10 injekcí/dávek látky Rabisin® (Merial) 

 

Tento problém nálepek se možná nezdá být důležitým, ale ve skutečnosti může vést k závažným 

rizikům v oblasti zdraví zvířat i lidí, zejména ve vztahu k vzteklině. 

V roce 2013, ve video vysílání na jednom z hlavních francouzských televizních kanálů,62 

vyšetřovatelé odhalili alarmující praktiky na Slovensku.63 Slovenský zákon stanoví povinnou 

národní zdravotní knížku pro zvířata v zájmovém chovu, podobnou té, která existuje v Rumunsku 

či Francii (viz 3.1 Části 2). Jelikož je na očkovacích látkách pouze jedna nálepka a většina 

slovenských psů je určena k vývozu, slovenští veterináři si zřejmě vypěstovali alarmující 

                                                      

62 Viz Les infiltrés, Trafic d’animaux – Les mafias internationales, France 2, 15. února 2013 

http://www.france2.fr/emission/50ffc3b3bb9478018a002a79/51026ce3bb94783fce003be1. 
63 Podle šetření provedeného organizací FOUR PAWS v roce 2013 je Slovensko jedním z hlavních producentů štěňat.  

http://www.france2.fr/emission/50ffc3b3bb9478018a002a79/51026ce3bb94783fce003be1
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zvyk, kdy pořizují fotokopie nálepek, aby mohli dát jednu na národní zdravotní doklad 

(obvykle originál, jelikož riziko kontroly je větší) a jednu na Pas zvířete v zájmovém chovu 

(obvykle fotokopii). 

 
Screenshot televizní reportáže ukazující fotokopii nálepky osvědčující očkování proti vzteklině  

Dole: originál nálepky / Nahoře: fotokopie nálepky  

 

To, co se mohlo zpočátku jevit jako dobrý nápad, má, jak se ukazuje, katastrofální následky. 

Vyšetřování ukázalo, že někteří veterináři bez skrupulí se ani neobtěžovali psy očkovat: 

jednoduše lepili do Pasu zvířete v zájmovém chovu fotokopii originálu nálepky o očkování, 

zatímco pes samotný očkovaný nebyl. Vyšetřování podobně odhalilo, že někteří veterináři někdy 

dokonce používali hotové listy s nálepkami, a tak nálepka nalepená do Pasu zvířete v zájmovém chovu 

již neodpovídala originálu nalepenému v národní zdravotní knížce, z hlediska sérií a dat použitelnosti. 

 

Dalším příkladem falešné nálepky byl zjištěn ve vztahu k monovalentní očkovací látce proti 

parainfluenze, Nobivac DHPPi. Nálepka uvedená níže, přilepená k Pasu slovenského psa, je rozhodně 

falešná, protože číslo série odpovídá sérii z roku 2011, která by v každém případě byla v roce 2016 již 

prošlou (tato očkování jsou platná maximálně na 2 roky).  

 

 
Pas zvířete v zájmovém chovu SK000652314 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be 

Naše pochybnosti ohledně falešného označování jsou upevněny skutečností, že Pas obsahující tuto 

nálepku byl vystaven dne 15. prosince 2014, což bylo více než měsíc po údajném datu očkování.64 Je 

tedy snadné si představit, že pokud pes skutečně byl očkovaný, pravá nálepka je na slovenském 

zdravotním dokladu, a nálepka nalepená v Pasu zvířete v zájmovém chovu je falešná.  

N.B. Na základě kontaktování zákaznických služeb laboratoře MSD, která tuto očkovací látku 

vyrábí, jsme obdrželi potvrzení, že předmětná nálepka byla skutečně falešná, a že očkovací látka 

                                                      

64 Informace potvrzeny slovenskou databází https://www.crsz.sk. 

http://www.bspca.be/
https://www.crsz.sk/
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byla v době injekce již prošlá.65 Kromě toho může podle laboratoře být veterinární razítko na Pasu 

rovněž falzifikátem. 

 

Podobné praktiky byly rovněž zaznamenány v roce 2012 německou policií v případě týkajícím se 

České republiky. Několik českých štěňat mělo ve svých Pasech stejnou nálepku, která odpovídala 

očkovací látce proti vzteklině, u které doba použitelnosti uplynula již více než o tři roky dříve (viz 

Případ č. 2, Část 4).  

Tento problém se objevuje opakovaně v několika zemích. V roce 2014 bylo podobné použití 

okopírovaných nálepek zdokumentováno britskou organizací v Maďarsku a Litvě.66 

 

 Je téměř nemožné, aby příslušné orgány zjistily, že je daná nálepka falzifikátem, a 

neočkovaní psi a kočky tak mohou přecházet vnitřní hranice, což představuje závažné 

zdravotní riziko, zejména v případě, že pocházejí ze zemí, které nejsou bez vztekliny, jako je 

Maďarsko a Slovensko.67 

 

DOPORUČENÍ: 

 Očkovací osvědčení (nálepky) by se měla zabezpečit zavedením zabezpečených štítků (s 

hologramy, atd.), které lze obtížněji kopírovat či napodobovat. 

Poznámka: Nesoulad mezi datem očkování a datem vydání Pasu  

Případy jako ten, který byl zmíněn výše, jsou zjišťovány stále častěji: do Pasu se dá očkovací nálepka, 

avšak očkování samotné bylo podáno týdny nebo dokonce i měsíce před tím, než byl vydán Pas. 

Jak by mohl veterinář stále ještě mít jedinečnou nálepku od podaného očkování několik týdnů po 

injekci? Samozřejmě jakmile se injekce podá, tak se prázdná lahvička neuchovává, nýbrž se vyhodí. 

Existuje jasné podezření z podvodu, které by mělo veterinární orgány zemí odjezdu a příjezdu 

okamžitě varovat. 
 

Aby se ukázalo, že tento problém zdaleka není jen nepodstatný, a že se vyskytuje často, například, u 

Slovenska, zde jsou některé skutečné případy zjištěné v praxi: 

 

 Příklad 1 (již zmíněný): Pes narozený dne 19. srpna 2014 na Slovensku (čip č. 90032002330467) a 

vyvezený do Belgie. Pas č. SK 000652314 vydaný dne 15. prosince 2014. Očkování proti parainfluenze 

                                                      

65 Zde je odpověď obdržená laboratoří: „Po kontaktu s kolegy na Slovensku potvrzuji, že jde o falzifikát. Série Nobivac DHPPi 

A357B01 byla prodána na Slovensku s datem použitelnosti 11/2013. Očkovací látka je registrovaná pouze se služební 

životností 2 let. Je tedy nemožné, aby očkování bylo použito v roce 2014 s datem použitelnosti 11/2016. Stejná série nám byla 

již nahlášena v lednu 2015“ (přeloženo z francouzštiny). 
66 Dog Trust, Skandál pašování štěňat (The Puppy Smuggling Scandal), s. 14 a 18. 
67 Podle seznamu, který v roce 2015 vyhotovila OIE, jsou evropskými zeměmi bez vztekliny Andorra, Rakousko, Kypr, 

Vatikán, Dánsko, Finsko, Francie, Lucembursko, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Malta, Monako, Norsko, Nizozemí, 

Portugalsko, Česká republika, Spojené království, Island, San Marino, Švédsko a Švýcarsko. Slovensko bylo na seznamu dříve 

ale bylo vyškrtnuto v roce 2013 po zjištění šesti případů vztekliny u lišek. 

http://www.favv.be/santeanimale/rage/_documents/Landendievrijzijnvanhondsdolheid_fr_20150107_000.pdf. 

http://www.favv.be/santeanimale/rage/_documents/Landendievrijzijnvanhondsdolheid_fr_20150107_000.pdf
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a vzteklině byla provedena dne 3. listopadu 2014 a 11. listopadu 2014, více než měsíc před vydáním 

Pasu. Bylo zjištěno, že první nálepka (Nobivac DHPPi) je falešná (viz předchozí stránku). 

 

 
Pas zvířete v zájmovém chovu SK000652314, Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be 

 

 
Screenshot slovenské databáze www.crsz.sk 

 Příklad 2: Pes narozený dne 9. ledna 2014 na Slovensku (čip č. 900182000848773) a vyvezený do 

Belgie. Pas č. SK 000611983 vydaný dne 24. dubna 2014. Očkování proti vzteklině bylo provedeno dne 

28. března 2014, měsíc před vydáním Pasu. 

 

 

 

 
Pas zvířete v zájmovém chovu SK 000611983 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be 

 

 

 

http://www.bspca.be/
http://www.crsz.sk/
http://www.bspca.be/
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Screenshot slovenské databáze  

www.crsz.sk 

  

http://www.crsz.sk/
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 Příklad 3: Pes narozený dne 12. září 2011 na Slovensku (čip č. 967000009358904) a vyvezený do 

Belgie. Pas č. SK 000410816 vydaný dne 15. listopadu 2011. Očkování proti vzteklině bylo provedeno 

dne 25. října 2011, téměř měsíc před vydáním Pasu. 

 

 

 
Pas zvířete v zájmovém chovu SK 000410816 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be 

 

 

 
Screenshot slovenské databáze  

www.crsz.sk 

 

DOPORUČENÍ: 

 Příslušné orgány by měly být školeny k tomu, aby systematicky kontrolovaly, zda očkování proti 

vzteklině nebylo podáno před vydáním Pasu a/nebo před identifikací. 

 

http://www.bspca.be/
http://www.crsz.sk/
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3.3.3 Absence ověření platnosti očkování proti vzteklině a očkovacího protokolu 

3.3.3.1  Očkovací protokol země původu přizpůsobený národním zákonům země určení: velmi složitý 

protokol, který nelze účinně kontrolovat 

Příloha III nařízení č. 576/2013 stanoví, že platnost očkování proti vzteklině musí záviset na protokolu 

vymezeném výrobcem očkovací látky v zemi, kde bylo očkování podáno. Abychom to shrnuli, 

očkování se považuje za „účinné“ 21 dnů po prvotním očkování. 

Každá očkovací látka má svůj vlastní protokol, v důsledku čehož jsou kontroly velmi složité.  

Například v samotné Belgii se může podat šest různých očkovacích látek proti vzteklině.68 

 

Kromě toho může tatáž očkovací látka, vyrobená toutéž laboratoří a pod stejným názvem, mít 

velmi odlišné očkovací protokoly lišící se mezi jednotlivými zeměmi v důsledku konkrétních 

národních zákonů! V důsledku toho jsou kontroly ještě složitějšími, s ohledem na rozmanitost 

možných očkovacích protokolů. 

 

Zde je příklad týkající se očkovací látky Rabisin od společnost Merial (očkovací látka nejčastěji viděná 

v Pasech zvířete v zájmovém chovu). „Obvyklý“ očkovací protokol (od výrobce) je následující: 

 

 

Prvotní očkování  První přeočkování  Další přeočkování  

Byla-li matka 

očkovaná 

Nebyla-li matka 

očkovaná 

Bylo-li prvotní 

očkování podáno do 

3 měsíců  

Bylo-li prvotní 

očkování podáno po 

3 měsících  

 

Od 3 měsíců  Od 4 týdnů  6 měsíců poté  3 roky poté  Každé 3 roky  

 

 

Avšak například Francie zvláštním zákonem69 stanoví, že ačkoli je třeba dodržovat očkovací protokol 

země původu, „tento protokol nemůže v žádném případě, a to bez ohledu na očkovací látku, nastavit 

dobu platnosti prvotního očkování zvířat v zájmovém chovu proti vzteklině na více než jeden rok “. 

 

 

 

 

V kontextu výše uvedeného příkladu pro očkovací látku Rabisin tedy protokol pro vstup do Francie se 

psem nebo s kočkou musí být upraven následovně: 

 

Prvotní očkování  První přeočkování  Další přeočkování  

Byla-li matka 

očkovaná  

Nebyla-li matka 

očkovaná  

Bylo-li prvotní 

očkování podáno 

do 3 měsíců  

Bylo-li prvotní 

očkování podáno 

po 3 měsících  

 

                                                      

68 Tento seznam je k dispozici od belgického střediska pro farmakoterapeutické informace - Centre Belge d’Information 

Pharmacothérapeutique/Belgian Centre for Pharmacotherapeutic Information (C.B.I.P.) - zde: http://www.cbip-

vet.be/fr/texts/FRABOOL1AL2o.php. 
69 Viz Článek 3 nařízení ze dne 10. října 2008 o podmínkách očkování proti vzteklině u zvířat v zájmovém chovu, JORF č. 

0248 ze dne 23. října 2008. 

http://www.cbip-vet.be/fr/texts/FRABOOL1AL2o.php
http://www.cbip-vet.be/fr/texts/FRABOOL1AL2o.php
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Od 3 měsíců Od 4 týdnů  6 měsíců poté  3 roky poté 

1 rok poté70 

Každé 3 roky 

Každý 1 rok  

 

 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Očkovací protokoly pro vzteklinu je třeba sladit na úrovni EU bez jakékoli možnosti národních 

výjimek.  

 

 

 

3.3.3.2 Nedbalost kontrolních orgánů při konfrontaci s (někdy očividnými) nesrovnalostmi u očkování proti 

vzteklině  

Kontrolní orgány zemí umožňujících výjimky ve vztahu k přesunům mladých psů a koček 

neočkovaných správně proti vzteklině mívají sklony Pas takových zvířat snadno potvrzovat, a to i 

tehdy, pokud očkovací protokol nebyl dodržen, jelikož očkování proti vzteklině není v jejich zemi 

povinností. 

Problémem je, že jakmile platně vstoupilo do země, může zvíře cestovat se svým novým majitelem, 

který ani na vteřinu nepochybuje, že by očkování proti vzteklině potvrzené v Pasu zvířete mohlo 

být nesprávné. Takoví majitelé vystavují sami sebe nejen riziku trestního stíhání, nebo 

podstatných správních či veterinárních poplatků, nýbrž také riziku toho, že by na jejich zvíře 

mohla být uvalena karanténa, nebo by mohlo dokonce být utraceno.71  

 

 

Příklad 1 

Zde je příklad slovenského psa, dovezeného a prodaného v Belgii před belgickým zákazem dovozu 

neočkovaných mladých zvířat, ale po vyškrtnutí Slovenska ze seznamu zemí bez vztekliny.72  

 

Vidíme, že tento pes, narozený dne 5. dubna 2013,73 byl očkován dne 21. června 2013 – tj. ve věku 11 

týdnů – zatímco očkovací protokol (Rabisin, Merial) výslovně stanoví, že očkování jedinou dávkou by 

se mělo podat v minimálním věku 12 týdnů.74 Očkování tohoto psa proti vzteklině tedy není platné. 

Jediná výjimka by byla pro psa, kterému se nedostalo mateřské imunity, buď proto, že jeho matka 

nebyla očkovaná, nebo proto, že nebyl kojen. V takovém případě očkovací protokol Rabisin stanoví, že 

                                                      

70 Kromě toho, v nejnovějším znění informačního letáku Rabisin je nyní jasně uvedeno, že navzdory tomuto protokolu existuje 

požadavek na dodržování platných právních předpisů v každé zemi, do které se bude zvíře přesouvat, což obvykle znamená 

každoroční přeočkování. 
71 Viz článek 35 1.c) nařízení (EU) č. 576/2013. 
72 Viz http://www.vetanthoine.com/node/10.   
73 Tato informace pochází z volně přístupné slovenské veterinární databáze https://www.crsz.sk/. 
74 Viz očkovací protokol pro Rabisin: http://frrcp.merial.com/SitePages/view_RCP_notice.aspx?NomProduit=rabisin. 

http://www.vetanthoine.com/node/10
https://www.crsz.sk/
http://frrcp.merial.com/SitePages/view_RCP_notice.aspx?NomProduit=rabisin
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by se první injekce měla podat od 4 týdnů, a druhá přeočkovací injekce by se měla podat ve věku 12 

týdnů. Tak tomu není u tohoto konkrétního psa, který obdržel pouze jedinou injekci.  

 

Kromě toho, Pas uvádí datum přeočkování o 1 rok později, což je podle očkovacího protokolu naprosto 

nesprávně.  

Tento pes byl tedy očkovaný nesprávně a nebyl chráněný proti vzteklině v době, kdy překročil 

belgickou hranici a kdy byl v Belgii prodán. 

 

 

 

 
Pas zvířete v zájmovém chovu SK000512045 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be 

 

Příklad 2 

Zde je druhý příklad, tentokrát jde o psa z Maďarska (země, která není bez vztekliny) prodaného 

společností „Eurodog Hungary“ v Německu, a poté v Belgii, přičemž očkovací protokol nebyl dodržen. 

Připomínáme, že Německo neumožňuje žádné výjimky ve vztahu ke vstupu neočkovaných mladých 

zvířat na jeho území (viz 3.3.1 Části 2). Kromě toho víme, že místem konečného určení tohoto psa byla 

ve skutečnosti Belgie, zaprvé proto, že druhé očkování bylo tomuto psovi podáno v Belgii, a zadruhé 

proto, že tento pes byl zaregistrovaný v ABIEC (belgické databázi) od května 2013.75 Máme pádné 

důvody se domnívat, že tento oficiální přesun prostřednictvím Německa byl způsobem, jak zastřít 

skutečný původ psa a snížit opatrnost belgických a německých orgánů (přičemž Německo je bez 

vztekliny, na rozdíl od Maďarska). 

 

Tento pes každopádně nebyl v souladu s předpisy a nikdy se mu nemělo umožnit překročit 

hranice v Maďarsku ani v Německu. Očkovací protokol uplatněný u tohoto zvířete je vskutku vysoce 

zvláštní. V níže uvedeném Pasu vidíme, že tento pes se narodil dne 4. ledna 2013 a první dávku 

očkovací látky Rabisin obdržel dne 10. února 2013, když mu bylo tudíž teprve pouhých 5 týdnů a 

2 dny. Tento pes později dostal druhou dávku v Belgii (dne 7. května 2013), když mu bylo 17 

týdnů.  

 

                                                      

75 Viz EuroPetNet, Pet-ID Research tool.  

http://www.bspca.be/
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Pas zvířete v zájmovém chovu HU131646211 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be  

 

 

 

 

Tyto informace jsou rovněž potvrzeny maďarskou databází: 

 

 
Screenshot internetové stránky http://www.petvetdata.hu 

Zkoumání ve vztahu k psovi nesoucímu transpondér č. 947000000334719 

 

Podle protokolu očkovací látky Rabisin se očkování proti vzteklině musí provádět injekcí jedné dávky 

očkování poté, co pes/kočka dosáhne 12 týdnů věku. Jediná výjimka se týká psů/koček, kteří neměli 

možnost mateřské imunity, buď proto, že jejich matka nebyla očkována, nebo proto, že nebyli kojeni. 

http://www.bspca.be/
http://www.petvetdata.hu/
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V takovém případě očkovací protokol pro Rabisin stanoví, že by se první injekce měla podat od věku 4 

týdnů, a druhá přeočkovací injekce ve věku 12 týdnů. Pokud by tomu tedy bylo tak, že matka tohoto psa 

nebyla očkovaná, což by odůvodnilo první očkování v 5 týdnech, tak se druhá injekce neměla podat 

dříve než 6 měsíců po očkování prvním, kdy by psovi bylo 30 týdnů (7 měsíců). 

 

V tomto případě nebyl dodržen žádný z těchto dvou možných protokolů. 

 

Kromě toho bylo druhé očkování podáno teprve jakmile pes dorazil do Belgie. Pes neměl propuštěn 

přes hranice. Je rovněž velmi pravděpodobné, že belgický veterinář, který provedl druhou injekci, tak 

učinil proto, že si uvědomil neúčinnost prvního očkování, které bylo podáno příliš brzy. I tak, tento pes 

byl v té době již v Belgii. 

 

 

 

Příklad 3 

Zde jde o případ českého psa, kterého v Belgii prodal „Dierenhof Debrabandere“. Je obzvláště 

zajímavým, protože si můžeme všimnout tří nesrovnalostí. 

 

Zaprvé, podle jeho papírů vidíme, že se tento pes narodil dne 13. května 2011 v České republice, a 

dostal očkování proti vzteklině očkovací látkou Rabisin dne 24. června 2011, ve věku přesně šesti 

týdnů.  

 

 
Pas zvířete v zájmovém chovu CZ 130000854090 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, www.bspca.be  

 

Podle očkovacího protokolu Rabisin (viz protokol podrobně rozepsaný v bodu 3.3.3.1 Části 2) tedy 

tento pes nemohl být chráněný proti vzteklině před druhou injekcí provedenou o šest měsíců později. 

Jelikož Česká republika je na seznamu zemí bez vztekliny, mohl tento pes v té době platně vstoupit do 

http://www.bspca.be/
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Belgie. Kupující tohoto psa byl však uveden v omyl, jelikož nevěděl, že zvíře nebylo platně 

očkované. 

Pak dochází k druhé nesrovnalosti: datum druhé injekce očkovací látky proti vzteklině není 

v Pasu zaznamenáno pod datem očkování prvotního. Toto datum musí být v Pasu uvedeno, aby bylo 

očkování podle právních předpisů EU platné.76 

Konečně, tento Pas odhaluje třetí nesrovnalost, tentokrát mnohem závažnější: toto zvíře bylo 

identifikováno s použitím transpondéru dne 19. července 2011, téměř měsíc po očkování proti 

vzteklině (24. června 2011), v důsledku čehož je očkování proti vzteklině neplatné, jelikož pouze 

identifikace může poskytnout 100% jistotu totožnosti zvířete a tudíž i záruku platnosti očkování. Jde o 

porušení evropských právních předpisů.77  

 

Kromě toho bychom mohli vážně pochybovat o tom, jak byl veterinář schopen očkovací nálepku 

k očkování provedenému o měsíc dřív umístit na doklad, který byl vydán o měsíc později! Existuje zde 

tedy silné podezření z podvodu – tj. použití fotokopií nebo falešných nálepek, jak již bylo v České 

republice a na Slovensku několikrát dokumentováno (viz 3.3.2 Části 2). 

 

 

Příklad 4 

Od listopadu 2013 musí být všichni psi dovážení do Belgie platně očkovaní proti vzteklině, a tudíž musí 

být starší 15 týdnů (12 týdnů + 21 dnů) (viz bod 3.3.3.1 Části 2).  

V prodejnách hlavních prodejců psů v Belgii však není neobvyklé vidět zvířata z dovozu, která 

dosud nedostala žádné očkování proti vzteklině – což je protiprávní – nebo jsou příliš mladá na 

to, aby byla proti vzteklině očkována. Přesto byla tato zvířata schopna se přes vnitroevropské 

hranice bez potíží dostat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je několik příkladů neočkovaných štěňat, kteří byli schopni se úspěšně dostat přes hranice EU do 

Belgie po listopadu 2013, kdy vstoupil v účinnost belgický zákaz vstupu do země s neočkovanými 

mladými psy: 

 

 

 

 

 

                                                      

76 Viz Bod 2e) Přílohy III nařízení č. 576/2013. 
77 Viz Bod 2d) Přílohy III nařízení č. 576/2013. 
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 Český pes ve věku 9 týdnů, když byl zaregistrován v belgické databázi ABIEC.78 Neměl žádné 

očkování proti vzteklině. Transpondér č. 991001348000776; Pas CZ 230000059302: 

 

 

Pas zvířete v zájmovém chovu CZ 

230000059302 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, 

www.bspca.be 

 

 

 

 Český pes ve věku 11 týdnů, když byl zaregistrován v belgické databázi ABIEC.79 Neměl žádné 

očkování proti vzteklině. Transpondér č. 991001348000385; Pas CZ 170001512546: 

 

Pas zvířete v zájmovém chovu CZ 

170001512546 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, 

www.bspca.be 

 

 

 

                                                      

78 Pes narozený dne 20. července 2014 a registrovaný v ABIEC dne 23. září 2014. Údaje z EuroPetNet. 
79 Pes narozený dne 25. srpna 2014 a registrovaný v ABIEC dne 7. listopadu 2014. Údaje z EuroPetNet. 

http://www.bspca.be/
http://www.bspca.be/
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 Český pes ve věku 7 týdnů a 4 dny, když byl zaregistrován v belgické databázi ABIEC.80 Neměl 

žádné očkování proti vzteklině. Transpondér č. 900118000241830; Pas CZ 230000013234: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas zvířete v zájmovém chovu CZ 230000013234 

Zdroj: pí. Kristien Ghys, BSPCA, 

www.bspca.be 

 

 

 

 

 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Příslušné orgány by měly být školeny k ověřování věku zvířete v době očkování. 

                                                      

80 Pes narozený dne 26. dubna 2014 a registrovaný v ABIEC dne 19. června 2014. Údaje z EuroPetNet. 

http://www.bspca.be/
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Z ČÁSTI 2 

Pas zvířete v zájmovém chovu, zavedený v roce 2003, byl skvělým krokem kupředu, umožňujícím 

otevření evropských hranic pro zvířata v zájmovém chovu i pro majitele, kteří s nimi chtějí cestovat. 

Tento systém však nenaplil svůj potenciál, protože se omezuje na ryze zdravotní hlediska. Kromě toho, 

odmítnutí přeměnit Pas zvířete v zájmovém chovu na skutečný identifikační doklad pro každé zvíře 

vede k selhání veškerých pokusů nastolit sledovatelnost zvířat v zájmovém chovu v Evropě. 

 

Slabá pravidla o obchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, spolu s možností snadno obcházet 

pravidla o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, dnes Evropu vystavují podstatným 

zdravotním rizikům. Rovněž vedou k utrpení mnoha zvířat – příliš brzy odstavených, ponechaných 

neočkovaná nebo špatně očkovaná, trpících nemocemi a parazity, a nevhodně přepravovaných. 

 

 

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ:  

 

 Národní databáze by měly propojovat čísla pasů s čísly transpondérů.  

 Pas zvířete v zájmovém chovu by měl mít několik stránek pro uvedení majitele (alespoň 6 kolonek), aby se 

předešlo nutnosti změny Pasu pokaždé, kdy se dvakrát změní majitel. Pas by se tak pro zvíře stal skutečným 

dokladem „na celý život“. 

 Pas by měl být povinným pro každé zvíře od okamžiku narození a identifikace, a to i tehdy, pokud majitel 

zajistí, že dané zvíře neopustí zemi. 

 Všechna jména po sobě následujících majitelů zvířete, počínaje původním chovatelem, by se měla v Pasu 

uvádět, aby se zajistila úplná sledovatelnost zvířete, a tudíž lepší ochrana jeho kupujícího. 

 Systémy národních „zdravotních knížek“ by se měly zrušit ve prospěch Pasů zvířete v zájmovém chovu, aby 

nedocházelo k problémům duplikace. 

 Nařízení o Pasu zvířete v zájmovém chovu by mělo být doplněno tak, aby umožňovalo úplnou harmonizaci 

podmínek neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu v Evropě, aby nevznikaly omezující národní 

zákony. 

 Možnosti výjimek pro obchodní přesuny mladých zvířat neočkovaných proti vzteklině je třeba ukončit. Je 

třeba nastavit přísnější podmínky týkající se neobchodních přesunů neočkovaných mladých zvířat. 

 Očkovací osvědčení (nálepky) by se měla zabezpečit zavedením zabezpečených štítků (s hologramy, atd.), 

které lze obtížněji kopírovat či napodobovat. 

 Příslušné orgány by měly být školeny k tomu, aby systematicky kontrolovaly, zda očkování proti vzteklině 

nebylo podáno před vydáním Pasu a/nebo před identifikací. 

 Příslušné orgány by měly být školeny k ověřování věku zvířete v době očkování. 

 Očkovací protokoly pro vzteklinu je třeba sladit na úrovni EU bez jakékoli možnosti národních výjimek. 
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ČÁST 3 

TRACES - nevhodný systém k zajišťování bezpečnosti 

přesunů psů a koček v Evropě  
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I. CERTIFIKACE A FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU TRACES  

1.1 Meze systému TRACES  

Je zásadní pochopit, že systém TRACES nemá za cíl být skutečně ústřední databází na úrovni EU pro 

veškeré přesuny zvířat a živočišných produktů. Účelem systému TRACES je sledovat přesuny zvířat a 

živočišných produktů v průběhu doby jejich přepravy, a vysledovat přesuny zpět k vývozci, nastane-li 

problém. Tento systém v žádném případě nemá za cíl shromažďovat úplné statistické údaje či 

údaje pro účely sledovatelnosti u všech zvířat a živočišných produktů procházejících Evropskou 

unií. 

Kromě toho je přístup k údajům systému TRACES velice omezený: pouze příslušné orgány 

schválené v zemi výjezdu, v zemi (či zemích) transitu a v zemi určení mají k těmto údajům 

přístup. Kromě toho je tento přístup velmi omezený. Komise se k této otázce vždy vyjadřovala 

velmi jasně: „Údaje shromážděné prostřednictvím systému TRACES patří členským státům a Komise 

nemá žádný mandát zveřejňovat zprávy týkající se těchto údajů“.81 

Takže systém TRACES příslušným orgánům daného státu neumožňuje křížové vyhledávání 

informací o vývozci, dovozci nebo zvířeti ve vztahu k přesunům zvířat, které byly uskutečněny 

mezi jinými státy. Například, pokud by se příslušné orgány Francie chtěly dozvědět o pravidelném 

vývozci psů z Německa do Anglie s transitem přes Francii, systém TRACES by těmto orgánům 

neumožnil vidět, že ten samý vývozce pravidelně posílá zvířata ze Slovenska do Německa, protože 

v takovém případě by Francie nebyla zemí výjezdu ani zemí transitu či zemí určení těchto psů. 

Konečně, je třeba pochopit, že pokud si vezmeme konkrétní případ výměny psů a koček v EU, systém 

TRACES v žádném případě neumožní vysledovat původního chovatele zvířete (není-li tento i 

vývozcem), ani sledovat přesuny daného zvířete až k jeho konečnému kupujícímu (není-li tento i 

příjemcem).  

 

DOPORUČENÍ: 

 Přístup k systému TRACES by se měl pro státy rozšířit tak, aby již nebyl omezen na zemi výjezdu, 

transitní země a zemi určení. Přinejmenším by se větší přístup k systému TRACES měl státům 

povolit při hledání konkrétního zvířete (čísla transpondéru nebo pasu) nebo při hledání vývozce či 

příjemce.  

 

1.2  Obchod v rámci EU  

1.2.1  Fungování certifikace TRACES INTRA  

Pro obchodování se zvířaty v rámci EU se používá formulář INTRA. Osvědčení TRACES se skládá ze 

3 částí: 

                                                      

81 Písemný dotaz E-5194/2009, odpověď poskytl p. Vassiliou za Komisi dne 4. prosince 2009. 
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 PRVNÍ KROK: Část 1 vyplňuje provozovatel („odesílatel/vývozce“) a specifikuje totožnost 

odesílatele a příjemce, druh zvířat a kolik se jich přepravuje, a jejich čísla transpondérů nebo čísla 

pasů. Část 1 může rovněž vyplnit přímo osvědčovatel (oficiální veterinář).82 

 DRUHÝ KROK: Část 2 vyplňuje příslušný orgán místa výjezdu. Jde o osvědčení zaručující zdraví 

zvířete a umožňující jeho přepravu.  

 TŘETÍ KROK (pouze v případě kontroly): Část 3 je nepovinná a vyplňuje se pouze tehdy, provádí-

li se kontrola během přepravy nebo po příjezdu, ať je výsledek této kontroly jakýkoli. Kontroly 

v žádném případě nejsou povinné a pokud se neuskuteční, zůstává Část 3 prázdnou. 

 

1.2.2  Údaje TRACES o přesunech psů a koček  

Podle údajů systému TRACES z roku 2014, poskytnutých Evropskou komisí, jsou hlavními vývozci psů 

Španělsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Itálie. Hlavními zeměmi určení jsou Německo, Spojené 

království, Francie, Itálie a Belgie. 

 

Studie o ochraně psů a koček zapojených do obchodních praktik, s. 24 

Specifický kontrakt SANCO 2013/12364, Konečná zpráva připravená ze strany IBF International 

Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), prosinec 2015 

 

 

Poznámka: Zvláštní případ Španělska:  

Je třeba zdůraznit, že tyto údaje jsou zavádějící, zejména pokud jde o Španělsko. Španělsko není známo 

jako velký producent a prodejce psů, ale objevuje se na prvním místě u vývozu psů v důsledku 

zachraňování přeshraničního osvojování „Galgos“ (chrtů), které je pravidelně organizováno 

španělskými organizace na ochranu zvířat (viz Část 3, bod 2.2). Tito psi, kteří jsou ve Španělsku ve 

velké míře opouštěni, jakmile je po lovecké sezóně, se posílají ze Španělska do dalších sousedních 

                                                      

82 Viz s. 2 Oběžníku ze dne 13/04/2011 o používání systému TRACES provozovateli v obchodu s živými zvířaty a určitými 

živočišnými produkty uvnitř Společenství, č. PCCB / S6 / 635294. 
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evropských zemí (zejména do Francie, Německa a Spojeného království) k osvojení. Tyto přesuny 

nejsou obchodní, protože se neprovádějí pro zisk, ale podle evropských pravidel se musí registrovat 

v systému TRACES jako obchodní. 

 

DOPORUČENÍ: 

 „Skutečné“ obchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu by se měly v systému TRACES odlišovat 

od „asimilovaných“ obchodních přesunů (jako je například přeshraniční osvojování zvířat 

v zájmovém chovu). 

 

1.3  Dovoz do EU zvířat pocházejících ze zemí mimo EU  

1.3.1  Fungování certifikace TRACES IMPORT  

Když je provozovatel („Prodejce“) mimo hranice EU, uplatňuje se poněkud odlišný postup než ten, 

který je popsaný výše. Používá se formulář IMPORT ve spojení s CVED83 (Common Veterinary Entry 

Document – společný veterinární vstupní doklad). Osvědčování TRACES se skládá ze 3 částí: 

 PRVNÍ KROK (nepovinný): Část 1 osvědčení IMPORT vyplňuje provozovatel („Prodávající“) a 

specifikuje totožnost odesílatele a příjemce, druh zvířat a kolik se jich přepravuje, a jejich čísla 

transpondérů nebo čísla pasů.  

 DRUHÝ KROK (nepovinný): Část 2 vyplňuje příslušný orgán země původu. Potvrzuje zdraví 

zvířete a to, že je zvíře způsobilé podstoupit přepravu. 

 TŘETÍ KROK: Na první překračované hranici evropské země zkontrolují celní orgány osvědčení 

IMPORT a zkopírují jeho údaje do Části 1 nového osvědčení označovaného jako CVED. Nebylo-li 

vystaveno žádné osvědčení IMPORT, Část 1 osvědčení CVED vyplní celní orgány přímo. 

 ČTVRTÝ KROK: Část 2 osvědčení CVED musí vyplnit BIP (Border Inspection Post – stanice 

hraniční kontroly). Jde o osvědčení zaručující zdraví zvířete a umožňující jeho přepravu. 

 PÁTÝ KROK (pouze v případě kontroly): Část 3 je nepovinná a vyplňuje se pouze tehdy, provádí-

li se kontrola během přepravy nebo po příjezdu, ať je výsledek této kontroly jakýkoli. Kontroly 

v žádném případě nejsou povinné a pokud se neuskuteční, zůstává Část 3 prázdnou. 

 

Zdravotní osvědčení pro dovoz psů a koček ze třetích zemí do EU byl nedávno pozměněn prováděcím 

nařízením Komise (EU) 2016/56184 k  řešení neustálých otázek týkajících se podvodů s testy na 

vzteklinu rabies, a souvisejících s nedorozuměními týkajícími se pojetí identifikace zvířat. 

Zde je nové veterinární osvědčení, které nabude účinnosti v srpnu 2016: 

 

                                                      

83 CVED-A : Společný veterinární vstupní doklad pro zvířata / CVED-P: Společný veterinární vstupní doklad pro výrobky 
84 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 

577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země 

do členského státu. 
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Nový vzor zdravotního osvědčení pro 

dovoz psů a koček  

ze třetích zemí do EU -  

prováděcí nařízení Komise  

 (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016 

1.3.2  Údaje systému TRACES o dovozu psů a koček do EU ze zemí mimo EU  

Podle údajů systému TRACES z let 2012 a 2014 jsou zeměmi EU, které dovážejí nejvíce psů a koček 

ze třetích zemí, Spojené království, Německo, Francie, Nizozemí a Itálie. 

 

 
Studie o ochraně psů a koček zapojených do obchodních praktik, s. 25 

Specifický kontrakt SANCO 2013/12364, Konečná zpráva připravená ze strany IBF International 

Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), prosinec 2015 
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DOPORUČENÍ: 

 Statistiku systému TRACES o přesunech psů a koček je třeba zveřejňovat prostřednictvím systému 

pravidelných automatických zpráv. 

 

 

1.4 Nedostatky veterinárního osvědčení  

Veterinární osvědčení zmíněné v nařízení 576/2013 je harmonizované od 29. dubna 2015 prováděcím 

rozhodnutím Komise 2013/518/EU ze dne 21. října 2013, kterým se mění Část 1 Přílohy E směrnice 

Rady 92/65/EHS85, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (viz 

níže – části týkající se přesunů psů a koček jsou orámované červeně). 

 

    
 

                                                      

85 Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a 

embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy 

Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS, OJ L 268, 14.9.1992, s. 54–72. 
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Vzor veterinárního osvědčení  

Příloha prováděcího rozhodnutí Komise  

2013/518/EU ze dne 21. října 2013, kterým se mění 

Část 1 Přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud 

jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata 

pocházející z hospodářství  

 

 Podle těchto textů musí veterinární osvědčení vyplnit oficiální a schválený veterinář (dále jen 

„osvědčující veterinář“) méně než 48 hodin před odjezdem, a jeho cílem je osvědčit řádný 

zdravotní stav zvířat i platnost jejich identifikace po individuální prohlídce každého zvířete.  

 

Osvědčující veterinář tedy není tím samým veterinářem, který vyplnil Pas a provedl identifikace 

nezbytná očkování. Jinými slovy řečeno, osvědčující veterinář by měl předpokládat spolehlivost 

informací vyplněných jiným veterinářem, aniž by znal tohoto veterináře, zvíře či majitele, a měl by 

udělit formální potvrzení bez jakékoli reálné možnosti provést cokoli hlubšího, než je „vizuální“ 

kontrola (viz Část 4, Případ č. 2). To vážným způsobem zpochybňuje hodnotu osvědčení vysvětluje 

proč v praxi existuje tolik případů zvířat s nesouladnými doklady, která jsou schopna získat 

osvědčení TRACES (viz zejména případové studie v Části 4). 

 

Kromě toho, osvědčení rovněž poskytuje možnost, aby osvědčující veterinář osvědčil agregaci orgánu 

nebo instituce, jimž se zvířata posílají. I zde je možné vážným způsobem pochybovat o hodnotě 

tohoto osvědčení, zejména proto, že z povahy věci je tento orgán či tato instituce určení zvířete na 

území jiného státu (pravděpodobně užívajícího jiný jazyk). Jak by mohl veterinář jednoho státu 

zajistit agregaci instituce nebo orgánu na území státu jiného? 

 

 
(…) 

 
VÝPIS ze vzoru zdravotního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství  
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DOPORUČENÍ: 

 Do zdravotního osvědčení je třeba zakomponovat i jméno původního chovatele a data identifikace 

i data očkování proti vzteklině.  

 

II. ZAŘAZENÍ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU DO SYSTÉMU TRACES: 

STRUKTURÁLNÍ A TECHNICKÉ PROBLÉMY TOHOTO SYSTÉMU  

2.1  Strukturální problémy systému  

Úvodní poznámka: Je třeba zdůraznit, že naší snahou není systém TRACES „zpochybňovat“. Cílem 

následujícího výčtu je pouze poukázat na některé praktické problémy a nabídnout řešení, aby tento 

systém byl efektivnější ve vztahu k psům a kočkám. 

Kromě toho, některé z níže uvedených „chyb“ vyplývají ze záměrných rozhodnutí učiněných tvůrci 

systému TRACES. 

 

 Omezený přístup národních orgánů k systému TRACES  

Systém TRACES je přístupný pouze příslušným orgánům zemí výjezdu, transitu a příjezdu. Toto 

je výsledkem obav o ochranu údajů. 

V praxi to může způsobovat mnohé problémy, zejména když se pravidelný vývozce zvířat v některém 

členském státě vyšetřuje. Orgány tohoto státu nemusejí mít přístup ke zprávám TRACES týkajících se 

téže osoby v jiných státech. 

Podobně, omezení přístupu neumožňuje „sledování“ zvířete v případě, že jeho přesun v rámci EU byl 

zaregistrován dvakrát. Například při přepravě psa ze Slovenska do Francie je možné, aby vývozce, 

který chce skutečný původ zvířete před francouzskými orgány zastřít, tento přesun rozdělil na dvě 

etapy: jednou zaznamenáním přesunu ze Slovenska do Německa, a jednou zaznamenáním přesunu 

z Německa do Francie. Francouzské orgány pak nebudou mít žádný způsob, jak zjistit první přesun 

registrovaný v systému TRACES mezi Slovenskem a Německem. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Přístup k systému TRACES by se měl pro státy rozšířit tak, aby již nebyl omezen na zemi výjezdu, 

transitní země a zemi určení. Přinejmenším by se větší přístup k systému TRACES měl státům 

povolit při hledání konkrétního zvířete (čísla transpondéru nebo pasu) nebo při hledání vývozce či 

příjemce. 

 

 Absence ověřování platnosti identifikačního čísla zvířete  

Ve vztahu ke skotu, od reformy systému TRACES z 10. března 2015 (verze 6.21), zahrnuje TRACES 

nyní systém pro kontrolu souladu identifikačních čísel zvířat s jedinečným identifikačním kódem 

popsaným v nařízení (ES) 911/2004 o identifikaci zvířat. 
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Podobný systém však neexistuje k ověřování souladu kódů transpondérů psů, koček a fretek. 

Takový systém by však bylo snadné zřídit a mohl by pomoci automaticky odmítat zvířata 

registrovaná s nesprávnými, falešnými nebo duplicitními kódy, a upozorňovat příslušné orgány.86 

Kromě toho byl takový systém podrobné validační kontroly (Deep Validation Control - DVC) již 

zdarma vyvinut organizací Planet ID (viz 2.1 Části 1). 

Konkrétní příklad nesprávného kódu zjištěného u transpondéru psa, jehož přesun byl přesto platně 

zaregistrovaný a schválený v systému TRACES, lze nalézt v Části 3, Případu č. 1. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Měl by se zavést integrovaný a důsledný systém kontrol, a to nejen platnosti kódů transpondérů 

(DVC), nýbrž také přijatelnosti termínů očkování proti vzteklině. 

 

 Absence ověřování čísla schválení dovozce  

Systém TRACES vyžaduje čísla schválení u dovozců (číslo licence), avšak platnost a existence 

tohoto čísla systém nekontroluje. 

Žurnalistické vyšetřování uskutečněné ve Francii v roce 2013 odhalilo případ neregistrovaného 

francouzského chovatele87, který pravidelně dovážel psy ze Slovenska, aby je dál prodával ve Francii 

prostřednictvím soukromých inzerátů na internetu, jako by tito psi pocházeli z jeho vlastního chovného 

zařízení. Tento chovatel používal systém TRACES, avšak zadal falešné registrační číslo (jelikož neměl 

skutečné), které nebylo systémem TRACES ověřeno (viz níže). 

 

 
Dovoz čivav ze Slovenska s neexistujícím francouzským schvalovacím číslem, které bylo systémem 

TRACES přesto potvrzeno, Abstrakt z televizního vysílání “Les infiltrés, Trafic d’animaux  - Les mafias 

internationales“, France 2, 15. února 2013 

 

 

 

                                                      

86 Takový systém byl zřízený například v Irsku; viz Část 1, II. 
87 Před rokem 2016 bylo ve Francii povoleno chovat a prodávat psy a kočky, aniž by byl chovatel registrovaný, pokud se 

prodalo méně než dva vrhy za rok. 
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DOPORUČENÍ: 

 Ve spolupráci s členskými státy by se měl zavést systém pro ověřování platnosti schvalovacích 

čísel dovozců zvířat v zájmovém chovu. 

 

 Schopnost vývozců vytvářet nové příjemce v databázi TRACES s použitím falešných jmen a 

adres  

Když vývozce vyplní v systému TRACES předběžné oznámení, musí zvolit příjemce. V případě, že se 

příjemce však nenachází v databázi TRACES, je možné, aby vývozce vytvořil nového sám. To je 

velmi nebezpečné, protože to umožňuje vytvořit příjemce s falešným jménem a falešnou adresou, a 

systém TRACES nezkontroluje, zda je tento příjemce schválený svým státem k přijímání živých 

zvířat. 

 

Rovněž jsme od několika příslušných orgánů obdrželi potvrzení, že struktura a řízení orgánů a 

institucí v databázi TRACES bylo slabinou systému již od jeho vzniku. Problém nastává zejména, 

pokud jde o orgány a instituce oprávněné vyvážet nebo přijímat psy a kočky, jelikož neexistují žádná 

evropská pravidla k harmonizaci schvalování těchto subjektů.  

 

DOPORUČENÍ: 

 Měla by být větší kontrola vytvoření nového příjemce přímo vývozcem v případech, kdy příjemce 

v databázi TRACES dosud nefiguruje. 

 

 Volba zadání čísla pasu NEBO čísla transpondéru  

Před přepracováním zdravotního osvědčení dne 21. října 201388 (v účinnosti od 29. dubna 2015) 

poskytoval vzor zdravotního osvědčení pro přesuny zvířat v zájmovém chovu v systému TRACES89 

možnost zvolit mezi zadáním čísla pasu zvířete v zájmovém chovu NEBO čísla mikročipu / čísla 

tetování (viz níže). 

To velice vyhovovalo prodejcům psů či koček, kteří měli zájem jednat diskrétně, protože museli 

přepravu pouze rozložit na dvě etapy, čímž se vytvářela dvě osvědčení TRACES: jednou zadáním čísla 

mikročipu zvířete, a jednou zadáním jeho čísla pasu.  

 

                                                      

88 Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/518/EU ze dne 21. října 2013, kterým se mění Část 1 Přílohy E směrnice Rady 

92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (zveřejněno pod dokumentem 

C(2013) 6719). 
89 Směrnice Rady 92/65/EHS o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř 

Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené 

v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS, konsolidované znění ze dne 18/7/2013 (na základě prováděcího rozhodnutí 

Komise 2012/112/EU ze dne 17. února 2012, kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory 

veterinárních osvědčení pro zvířata z hospodářství a zvířata, sperma, vajíčka a embrya pocházející ze schválených organizací, 

institutů nebo středisek). 
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 Jelikož tato dvě identifikační čísla spolu ve společné databázi EU nesouvisejí, jevily by se tyto 

dva přesuny jako odlišná oznámení TRACES a nebyl by žádný způsob, jak by příslušné 

orgány rozpoznaly, že jde o stejné zvíře dvakrát přepravované. 

 

 

 
Vzor zdravotního osvědčení účinný přede dnem 

29. dubna 2015 

Vzor zdravotního osvědčení účinný ode dne 

29. dubna 2015 

 

Tuto záležitost obzvláště zdůraznila v roce 201390 pí. Els Vanautryve z oddělení ochrany zvířat belgické 

federální veřejné služby pro veřejné zdraví, bezpečnost potravního řetězce a životní prostředí, která 

varovala ohledně rostoucího počtu podvodů zjištěných v Belgii v důsledku tohoto systému. 

Zdá se však, že tento problém byl v polovině roku 2015 napraven, a to nabytím účinnosti 

prováděcího rozhodnutí Komise 2013/518/EU ze dne 21. října 2013. 

 

 Nedostatek kontroly poznávacích značek vozidel, která budou použita k přepravě zvířat podle 

požadavků nařízení 1/2005 

Osvědčení TRACES vyžaduje zadání informací o vozidle, které se použije k přepravě zvířat. Pokud 

však jde o přepravu psů, koček a fretek, tento systém vyžaduje pouze zadání čísla SPZ vozidla, 

které se použije k přepravě, aniž by se ověřovalo, zda toto vozidlo je v souladu s požadavky nařízení 

1/2005. 

                                                      

90 Viz Seminář o kritických faktorech ochrany psů a koček zapojených do obchodních praktik - Workshop on the critical 

factors of the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, 29.10.2013, Stálé zastoupení Litevské republiky při 

EU. 
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Podle nařízení 1/2005 se přepravovaní psi a kočky musí krmit alespoň každých 24 hodin a napájet 

alespoň každých 8 hodin. Přepravci musí mít k této záležitosti jasné písemné pokyny.91 Kromě toho by 

přepravovaná zvířata měla být zdravá a starší 8 týdnů92 v případě, že země určení přijímá výjimku ve 

vztahu k očkování proti vzteklině u přesunů mladých zvířat (viz 3.3.1 Části 2), nebo alespoň 15 týdnů 

v případě, že země určení tuto výjimku nepřijímá. Nařízení 1/2005 dále stanoví, že se zvířata musí 

přepravovat ve vozidlech (nebo kontejnerech/klecích ve vozidle), která splňují následující podmínky: 

- Kontejnery jsou schopny nezpůsobit zranění a utrpení a zajistit bezpečnost 

přepravovaných zvířat;  

- Zvířata musí být schopna stát, sedět a ležet; 

- Kontejnery nesmí mít žádné špičaté či ostré hrany; 

- Kontejnery musí zvířatům zabránit v úniku; 

- Stres na zvíře je během přepravy co nejvíce omezen; 

- Kontejnery lze snadno vyčistit; 

- Způsob přepravy zajišťuje čistý vzduch, neextrémní teplotu a dostatečné světlo; 

- Uspořádání kontejnerů umožňuje snadný přístup ke každému zvířeti za účelem jeho 

nakrmení a napojení nebo případného ošetření v případě potřeby; 

- Vozidla jsou jasně označená, aby se poznalo, že uvnitř jsou živá zvířata; 

- V případě, že kontejnery jsou naskládané na sobě, výkaly a moč zvířat nacházejících se 

nahoře nesmí padat na zvířata dole. 

 

 Zdá se nemožným, že by všechny tyto podmínky mohly být splněny, když vozidlo používané 

k přepravě zvířat je osobní vozidlo nebo dodávka (jak se často používají). Bohužel v systému 

TRACES není dosud nic, co by umožňovalo zadané SPZ spojovat s typy vozidel.  

Kontrola souladu vozidla s požadavky na přepravu zvířat tudíž spočívá pouze na orgánech země 

výjezdu, které často ani nemají přístup k národnímu registru SPZ vozidel. 

Kromě toho, tato kontrola při výjezdu se někdy zanedbává, jak ukazuje Případ č. 2 popsaný v Části 3. 

Dále, závěrečná zpráva Studie EU o ochraně psů a koček zapojených do obchodních praktik informuje, 

že Francie má za to, že existuje velký problém v komunikaci mezi příslušnými orgány, což má za 

následek nedostatek souladu přepravních dokladů. Slovensko rovněž uvedlo, že nedostatek souladu při 

přepravě psů a koček je velkým problémem.93 

 

 Na základě odpovědí poskytnutých několika národními orgány jsme obdrželi krajně 

rozporuplné informace, odhalující alarmující rozdílnost ve výkladu nařízení 1/2005 ze strany 

členských států ve vztahu k přepravě psů a koček. Některé státy se tudíž jednoduše 

domnívají, že se toto nařízení nevztahuje na přepravu psů a koček, což vysvětluje to, proč 

                                                      

91 Ochrana zvířat při přepravě, Směrnice pro ochranu nehospodářských („jiných“) druhů zvířat při obchodní přepravě, vydáno 

Divizí pro ochranu zvířat (Přeprava), Ministerstvo zemědělství, rybolovu a potravinářství, Odbor zemědělství, Verze 2 vydána: 

21. května 2013. Tyto směrnice vydalo Spojené království, ale jejich cílem je poskytnout všeobecný výklad nařízení 1/2005. 
92 Jsou-li mladší 8 týdnů, musí být nutně doprovázeny svojí matkou. 
93 Studie o ochraně psů a koček zapojených do obchodních praktik, s. 28. Specifický kontrakt SANCO 2013/12364, Konečná 

zpráva připravená ze strany IBF International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), prosinec 2015. 
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existuje dojem, že jsou kontroly zanedbávány. Ve skutečnosti je možné, že se takové kontroly 

nekonají vůbec. 

 V případě, že z právního hlediska není žádná pochybnost o tom, že se nařízení 1/2005 

vztahuje na přesuny psů a koček, je třeba poznamenat, že nařízení 1/2005 nestanoví žádné 

normy pro klece používané k přepravě psů a koček, na rozdíl od ustanovení pro jiné druhy 

zvířat. Je tedy na členských státech, aby takové normy ve svých národních zákonech určily. 

 

 

Podle výzkumu provedeného ve 12 členských státech Komisí EU koncem roku 2014, 8 členských států 

z těchto 12 nemá žádné právní předpisy o přepravě psů, a 7 z těchto 12 nemá žádné právní předpisy o 

přepravě koček (viz níže uvedenou tabulku). 

 

 
Studie o ochraně psů a koček zapojených do obchodních praktik, s. 28. Specifický kontrakt SANCO 

2013/12364, Konečná zpráva připravená ze strany IBF International Consulting, VetEffecT, 

Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 

del Molise “G. Caporale” (IZSAM), prosinec 2015 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 Na úrovni EU by se měly zavést normy o minimálních podmínkách bezpečnosti a ochrany pro 

přepravované psy a kočky, a to doplněním nařízení 1/2005 o přepravě zvířat. 

 Je třeba zavést systém pro ověřování SPZ vozidel používaných k přepravě zvířat ve vztahu 

k minimálním normám podle nařízení 1/2005. 

 Měl by se upravit automatický výpočet přepravních časů systémem TRACES. 

 

 Žádná katergorie „Pes“ či „Kočka“ v systému TRACES – pouze všeobecná kategorie 

„Ostatní“  

Osvědčování systému TRACES vyžaduje zadání kódu druhu zvířete použitím zavedené Kombinované 

nomenklatury Evropské unie (celní nomenklatury).94 Avšak, zatímco tato nomenklatura umožňuje 

snadnou identifikaci skotu či kuřat, tak tomu není v případě psů, koček a fretek, které jsou ve 

všeobecné kategorii nazývané „Ostatní“, pod kategorií „Živí savci“, s kódem 0106 19 00 (viz níže 

uvedenou ilustraci). 

                                                      

94 Viz provádění nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 

2658/87  celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. 
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Kombinovaná nomenklatura Evropské unie stanovená prováděcím nařízením Komise (EU) č. 

1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87  celní a 

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku  

 

 

V důsledku toho je kontrola složitější pro příslušné orgány, které musí každé oznámení TRACES 

jednotlivě otevřít, aby zkontrolovaly, jakého druhu zvířete se týká. Vzhledem k velkému počtu 

zpráv TRACES, které může každý členský stát dostávat, se však zdá nemožným, aby každé 

oznámení TRACES podrobně zkoumaly. 

 

DOPORUČENÍ: 

 V nomenklatuře používané systémem TRACES by se měla vytvořit jasně identifikovatelná 

skupina „Psi“ a „Kočky“. 

 

 Nedostatečný dozor a kontrola nad vytvářením nových uživatelů/provozovatelů  

K tomu, aby směl používat systém TRACES, se hospodářský subjekt (provozovatel) musí zaregistrovat 

s platnou emailovou adresou a musí si svůj účet nechat potvrdit příslušným orgánem. Problémem je, že 

příslušný orgán může tuto žádost o vytvoření účtu potvrdit jediným kliknutím. Kromě toho, 

příslušné orgány obdrží všechny žádosti o vytvoření účtu hromadně, v jediném emailu (viz níže 

uvedený screenshot).  

 

Existuje tedy skutečná obava, že by příslušné orgány mohly rychle potvrzovat žádosti o vytvoření účtu, 

aniž by si udělaly čas na podrobnou kontrolu skutečné existence žádajícího provozovatele a jeho 

totožnosti. Tato obava je ještě znásobena existencí možnosti „zpracovat vše“, která umožňuje všechny 

žádosti o vytvoření účtu přijmout hromadně jediným kliknutím, aniž by se musela každá žádost otevřít 

zvlášť (viz níže uvedený screenshot).  

 

Kategorie 

psů, koček a 

fretek 
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Typický email, který dostávají příslušné orgány, k potvrzení žádostí nových uživatelů systému TRACES  

Zdroj: Evropská komise, Příručka, Oficiální obchodní doklady, Část I 

 

Dále, informace požadované k vytvoření účtu se omezují na jméno uživatele a adresu uživatele, čímž se 

provádění skutečných kontrol ztěžuje. 

 

Kromě toho, příslušné orgány mají schopnost vytvořit nový účet uživatele pro obchodníka samy, 

a to i tehdy, pokud se tento obchodník nachází v  zemi jiné, než je země daného příslušného 

orgánu, který ho vytváří. To zvyšuje riziko, že stejná osoba může vytvořit více účtů, a činí kontroly 

složitějšími, přičemž se zvyšuje riziko podvodu. 

Evropská komise ve své uživatelské příručce k systému TRACES odkazuje na „příručku o řízení 

uživatelů, organizací a orgánů“, která má uživatele a příslušné orgány provádět v tom, jak vytvářet a 

spravovat uživatelské účty. Když se však člověk pokusí si tuto příručku v „TRACES toolkit“ 

(„nástroje“) vyvinutém Evropskou komisí přečíst, zjistí, že dosud nebyla napsána (viz níže uvedený 

screenshot). 

 
Řízení uživatelů, organizací a orgánů  

https://circabc.europa.eu/  
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DOPORUČENÍ: 

 Ve spolupráci s členskými státy by se měl zavést systém pro ověřování platnosti schvalovacích 

čísel dovozců zvířat v zájmovém chovu. 

 

2.2  Nemožnost použití systému TRACES organizacemi pro přeshraniční osvojování  

N.B. Postavené tváří v tvář závažnému problému nadměrných populací psů a koček v několika 

členských státech a vzhledem k některým krutým způsobům uplatňovaným orgány ke snižování těchto 

populací byly vytvořeny některé neziskové organizace pro ochranu zvířat, aby tato přebytečná zvířata 

nabízely k osvojení v některých jiných státech, které takové krizi nadměrné populace nečelí. 

 

K používání systému TRACES je zapotřebí daňové identifikační číslo nebo podnikatelské 

registrační číslo.95 V několika evropských státech však získání takového čísla nevládními 

organizacemi není v souladu s jejich statusem jakožto neziskové organizace (např. v Německu či 

Řecku). Jediným řešením pro takovou organizaci je tudíž to, aby se zaregistrovala jako chovatel 

psů/koček, což (kromě toho, že je to absurdní) má často závažné daňové důsledky, protože taková 

organizace ztrácí daňové výhody charity.  

Ve vztahu k definici neobchodních přesunů stanovené nařízením č. 576/2013, přesun zvířat zahrnující 

„převod vlastnictví“ zvířete je obchodní činností,96 a systém TRACES by se tudíž měl použít. Některé 

státy se však rozhodly, že budou systematicky odmítat vydávat osvědčení TRACES místním 

útulkům snažícím se nechat svá zvířata osvojit mimo své státní hranice. Výsledkem je, že takové 

útulky musí samy sebe dostávat do alarmujících protiprávních situací. 

 

V roce 2015 upozornila poslankyně Evropského parlamentu Julie Girling Evropskou komisi na 

problém, se kterým se setkávají zejména v Řecku, s dotazem na Komisi, zda „ví o tom, že řečtí 

veterináři odmítají tento systému používat k usnadňování přemisťování nechtěných psů v Řecku?“97 

Evropská komise odpověděla: „Komise ví o stížnostech ze strany organizaci na ochranu zvířat, které 

tvrdí, že řecké orgány nevydávají osvědčení pro vnitrounijní obchod se psy,” ale podle dostupných 

informací, „toto údajné odmítání by se týkalo nesouladných subjektů či firem.“98 Téhož roku byla 

Komise na toto téma dotazována podruhé,99 avšak odpověděla způsobem velmi odlišným. Komise EU 

tentokrát uznala, že odmítání řeckých orgánů vydávat osvědčení TRACES pro přepravu zvířat 

v zájmovém chovu za účelem osvojení je porušením zákonodárství EU. Komise EU vzala v úvahu 

mimo jiné to, že příslušné orgány mají povinnost vydávat registrační číslo útulkům (jakožto 

„subjektu původu“) majícím zájem provádět přeshraniční osvojení zvířat, aniž by požadovala, 

aby se registrovaly jako chovatelé/prodejci psů a koček.  

 

                                                      

95 „Subjekt původu“. 
96 Viz čl. 3a) nařízení č. 576/2013. 
97 Písemný dotaz E-008969/15 Komisi EU, Julie Girling (ECR). 
98 Odpověď poskytl p. Andriukaitis za Komisi dne 5. srpna 2015. 
99 Petice č. 0216/2015, kterou podala Linda Manley-Bird (Británie) o implementaci systému TRACE v Řecku. 
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Nedávný případ Soudního dvora Evropské unie100  na toto téma situaci objasnil, přičemž stanovil 

povinné používání systému TRACES organizacemi pro záchranu zvířat provádějícími 

přeshraniční přepravu více než 5 zvířat. Je obzvláště zajímavé, že Generální advokátka mající tento 

případ na starosti vyzdvihla nedostatečnost evropského práv k pokrytí tohoto tématu: „Někdy je možné 

zřejmý problém vyřešit vynalézavým výkladem stávajícího textu. Já jsem dospěla k závěru, že zde není 

možné tak učinit. Ani si nemyslím, že by Soud byl vybaven k tomu, aby našel vhodnou (novou) 

rovnováhu mezi usnadňováním volného pohybu zvířat v dobré věci a zajišťováním řádné ochrany zdraví 

zvířat a lidí, rovněž s ohledem na potřebu zabezpečení proti podvodům a zneužívání. Tento úkol je 

úkolem, kterého by se měl ujmout zákonodárce. Doufám, že toto řízení upozornilo na potřebu, aby tak 

učinil.“101 

 

Přístup k systému TRACES se však stále zdá být velmi složitým pro tento velmi specifický druh 

přesunů zvířat, zvláště když se přesouvá méně než pět zvířat. Soud ve svém rozsudku správně 

poukázal na to, že přesuny zvířat v zájmovém chovu nejistého původu jsou riskantnější z hlediska 

zdraví než přesuny zvířat v zájmovém chovu, které mají doma jejich majitelé. Pokud však je řešení 

poskytnuté Soudem teoreticky zcela logické, z praktického pohledu zůstává jeho uplatnění matoucím.  

 Pravděpodobně by bylo nutné, jak poukázala Generální advokátka Sharpston, vytvořit třetí 

druh harmonizovaných přesunů zvířat v zájmovém chovu, něco na půl cesty mezi 

obchodními přesuny a neobchodními přesuny, aby tyto přesuny nemohly spadat do právní 

mezery podporující podvody. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Členské státy by měly mít povinnost udělovat daňová identifikační čísla organizacím provádějícím 

takové činnosti. To by se mělo stát souběžně s přijetím minimálních národních pravidel pro 

ověřování dokladů jakékoli organizace provádějící takové přesuny. 

2.3  Technické problémy systému TRACES způsobující vážné nedostatky 

 "Víkendový problém": oznámení obdržená tranzitními zeměmi na poslední chvíli, čímž se 

připravují o jakoukoli možnost kontroly  

Nedávno jsme narazili na případ týkající se maďarského prodejce psů. Sledovali jsme ho s pomocí 

kontaktu, který měl přístup do systému TRACES. Tento prodávající podal žádost v systému TRACES 

dne 5. července 2015 (neděle) o převoz 37 psů do sběrného střediska zvířat v zájmovém chovu ve 

Spojeném království, který se měl uskutečnit dne 7. července 2015 v 10:00 (následující úterý). 

Požadavek předchozího oznámení daného 48 hodin předem podle nařízení o Pasech zvířete v zájmovém 

chovu byl tedy řádně dodržen. Tento přesun však byl pro francouzské příslušné orgány (jakožto 

transitní země) viditelným teprve dne 7. července 2015, tj. v den výjezdu (úterý).102 

                                                      

100 Případ C 301/14 Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. prosince 2015 (čtvrtý senát), Pfotenhilfe-Ungarn e.V. vs. 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein. 
101 Výtah ze stanoviska Generální advokátky Sharpston. 
102 Tato informace byla potvrzena oficiálním kontrolorem z členského státu s přístupem do systému TRACES. 
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Tento problém vyvstává ze skutečnosti, že transitní země je o přesunu informována teprve po potvrzení 

rozhodnutí, až byla Část I osvědčení TRACES podána a potvrzena, jak ukazuje níže uvedený vývojový 

diagram systému TRACES103. 

 

 
Vývoj úkonů u osvědčení v systému TRACES – V5 

 

 

Tento problém také není specifickým pro přesuny zvířat v zájmovém chovu. Již v roce 2013 

upozornila francouzská poslankyně Evropského parlamentu Michèle Striffler Komisi na skutečnost, že 

podle systému TRACES a nařízení o přepravě 1/2005, „Na základě oznámení o příjezdu zvířat 

přepravovaných na dlouhé vzdálenosti mohou orgány státu příjezdu provádět namátkové kontroly,“ ale 

“v praxi jsou tyto zprávy TRACES záměrně zasílány příliš pozdě, zejména poté, co zvířata již byla 

přepravena do svého místa určení, čímž se brání provedení veterinárních kontrol u těchto zvířat při 

vykládce v místě určení, i aplikaci nařízení č. 1/2005.“104 Komise nebyla schopna na tuto otázku 

odpovědět přímo, a pouze ji obešla tím, že uvedla, že přeprava „na dlouhé vzdálenosti“ (více než 8 

hodin) je výjimečná, a že orgány členských států měly vždy schopnost provádět namátkové kontroly, a 

                                                      

103 Komise EU, Příručka uživatele, Oficiální obchodní doklady Část I, určeno pro hospodářské subjekty (EU/EFTA), Podávání 

veterinárních osvědčení pro vnitřní obchod, vývozních veterinárních osvědčení a obchodních dokladů, s. 20. 
104 Písemný E-003666-13 Komisi EU od Michèle Striffler, 28. března 2013. 

Teprve v této fázi je 

zpráva TRACES 

poprvé viditelnou pro 

transitní země  
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to i bez toho, že by o daném přesunu obdržely jakékoli informace ze systému TRACES. V praxi to maří 

účel systému TRACES. 

 

Pro obchodníka, který se chce vyhnout kontrolám v transitních zemích, je tedy smysluplné podat 

žádost v systému TRACES těsně před víkendem, na plánovaný odjezd začátkem následujícího 

týdne. Toto je přesně to, co opakovaně dělá maďarský prodejce, kterého jsme sledovali. Byl subjektem 

vyšetřování FOUR PAWS v roce 2015 v důsledku velkého počtu maďarských psů, které prodával (a 

stále prodává) každý měsíc ve Spojeném království.105 

 

DOPORUČENÍ: 

 Přístup k systému TRACES by se měl pro státy rozšířit tak, aby již nebyl omezen na zemi výjezdu, 

transitní země a zemi určení. Přinejmenším by se větší přístup k systému TRACES měl státům 

povolit při hledání konkrétního zvířete (čísla transpondéru nebo pasu) nebo při hledání vývozce či 

příjemce. 

 

 Nemožnost vyhledat zvíře podle identifikačního čísla  

Jak lze vidět níže, funkce „vyhledat“ („search“) v systému TRACES, dostupná příslušným 

orgánům, umožňuje pouze vyhledávání podle čísla pasu. Neumožňuje vyhledávání podle 

identifikačního čísla zvířete, což znamená, že vysledování a posteriori není možné. 

 
Vyhledávací formulář dokumentu v systému TRACES ze strany příslušných orgánů  

Komise EU, Uživatelská příručka, Oficiální obchodní doklady Část II, s. 17 

 

 Způsob, jakým se registrují čísla pasů nebo transpondérů, není standardizovaný  

Vyhledávání čísla transpondéru nebo pasu může být nemožné v případě, že při prvním zadávání 

čísla byly použity zvláštní znaky, jako například tečky, čárky nebo mezery. Nic v systému 

TRACES však používání takových zvláštních znaků nezakazuje. 

                                                      

105 Viz článek Daily Mirror týkající se tohoto vyšetřování http://www.mirror.co.uk/news/world-news/agony-designer-puppies-

cruel-trade-6225293. 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/agony-designer-puppies-cruel-trade-6225293
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/agony-designer-puppies-cruel-trade-6225293
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Například, pokud číslo pasu SK000611983 zadá vývozce jako SK-000 611.983, bude nemožné, aby 

příslušný orgán provádějící vyhledávání tento Pas našel, není-li přesně dodržen (náhodný) formát 

vývozce. 

Je třeba zmínit, že tento problém je hlavně důsledkem skutečnosti, že v současném zákonodárství EU 

není žádný požadavek ohledně toho, jak čísla pasů psát. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Způsob, jakým se do systému TRACES údaje zadávají (čísla transpondérů, čísla tetování, čísla 

pasů, registrační čísla, SPZ, atd.), je třeba harmonizovat a standardizovat. 

  

2.4 Nedostatečná kontrola a nedostatečné financování členskými státy  

 Nedostatečná kontrola ve vztahu k dovozu zvířat z třetích zemí a nedostatečná registrace 

takových kontrol  

V roce 2012, DG SANCO106 z Evropské komise shrnul různé audity vedené ze strany FVO ohledně 

toho, jak příslušné národní orgány aplikují nařízení o TRACES a pravidla o neobchodních přesunech 

zvířat mezi třetími zeměmi a EU.107 Je zajímavé si všimnout, že tyto inspekce ze strany FVO byly 

zadány krátce po zjištění dvou případů vztekliny (v letech 2011 a 2012) po podvodném uvedené štěňat 

do EU z Maroka.108 

Komise ve své zprávě zmiňuje naprostou absenci údajů o dovozech zvířat v zájmovém chovu ze 

třetích států,109 což omezuje efektivitu kontrol. Rovněž poznamenává110, že v několika členských 

státech111 nebyl k provádění vstupních kontrol při vstupu na evropské území určen žádný 

orgán.112 V důsledku toho jsou kontroly v těchto státech prováděny náhodně různými orgány, což 

neumožňuje žádné sledování jejich výsledků či navázání na ně. 

Ještě více alarmující je to, že Komise rovněž poznamenává, že státy nezřídily kontroly na všech 

vstupních místech svého území, jako jsou například přístavy, a že v těchto místech nebyly místní 

orgány ani informovány o tom, že musí kontroly provádět, nebo v případě, že informovány byly, 

bylo to velmi všeobecným a nepřesným způsobem, který neumožnil plnou účinnost kontrol.113 

V roce 2014, během schůze Řídícího výboru TRACES,114 bylo opět upozorňováno na problémy týkající 

se nedostatku registrace údajů týkajících se inspekcí prováděných členskými státy a výsledků těchto 

inspekcí. Za tímto účelem předložila Komise dva projekty: na straně jedné, zaznamenávat 

v systému TRACES celkový počet kontrol provedených státy ve vztahu k neobchodním přesunům 

                                                      

106 Nyní DG SANTE. 
107 Evropská komise, Přehled auditů provedených v členských státech k vyhodnocení dovozních kontrol prováděných 

v dovozních místech mimo body hraničních kontrol, 2010-2012, DG (SANCO) 2012-6914. 
108 s. 2. 
109 s. 1. 
110 s. 5. 
111 16 členských států bylo během předmětné doby auditováno. 
112 Povinné podle čl. 12 nařízení 998/2003 a čl. 2 rozhodnutí 2007/25/CE. 
113 s. 6. 
114 Schůze Řídícího výboru TRACES, SANCO/DC/mg (2014), 12. listopadu 2014. 
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zvířat v zájmovém chovu; a na straně druhé, automaticky vytvářet prostřednictvím systému 

TRACES informace o zvířatech, kterým je na hranicích odmítnut vstup. Několik států115 okamžitě 

projevilo proti těmto dvěma projektům silný odpor, ačkoli jsou nutné, pod různými záminkami, jako je 

například ochrana údajů nebo zbytečnost takových opatření. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Členské státy by měly v systému TRACES zaznamenávat celkový počet provedených kontrol ve 

vztahu k neobchodním přesunům zvířat v zájmovém chovu.  

 Systém TRACES by se měl zlepšit takovým způsobem, aby to umožňovalo automatické vytváření 

informací o zvířatech, kterým byl na hranicích odmítnut vstup. 

 Nesprávná aplikace pravidel EU  

Zpráva Komise EU116 zmínila, že zřejmě existuje rozdílnost mezi členskými státy ve vztahu 

k výkladu pojmů „země původu“ zvířete a „osoba doprovázející zvíře“, což vede ke špatnému 

vymáhání.117  

Ještě horší je to, že Komise poznamenává, že při střetu s některými otázkami vymáhání si místní celní 

orgány utvořily zvyk systematického odkazování na stanovisko veterinárního orgánu, a tudíž 

nerespektovaly rozdělení pravomocí mezi celními a veterinárními orgány stanovené nařízením. 

 

 Absence nebo nedostatečnost karanténních zón v případě kontroly  

Ve své zprávě z roku 2012 Evropská komise zmiňuje absenci karanténních zón v případě 

positivní kontroly.118 Rovněž uvádí, že některé státy určily pro karanténu zvířat naprosto nevhodná 

místa, jako například hotely nebo soukromá obydlí. 

Znepokojivé je zjištění, že dřívější nařízení 998/2003, stejně jako jeho nástupce, umožňuje utracení 

“nesouladných“ zvířat, není-li z „technických“ důvodů možná karanténa. Toto nařízení stanoví, že 

takové utracení by se mělo dít pouze jako „poslední/jediná možnost“,119 ale zdá se, že některé členské 

státy na tato dvě zásadní slova nehledí. Skutečně se může stát, že kvůli nedostatku karanténní zóny 

nemají dozorčí orgány jinou možnost, než nesouladné zvíře utratit. 

 

DOPORUČENÍ: 

 Členské státy by měly zajišťovat existenci vhodných karanténních zón ve svých zemích, a to 

v dostatečných počtech, a aby tyto byly funkční a přizpůsobené jednotlivým druhům zvířat, které 

by se tam mohly držet. 

  

                                                      

115 Podle zápisu z jednání schůze (s. 6) šlo o Spojené království, Dánsko, Rakousko a Německo. 
116 Evropská komise, Přehled auditů provedených v členských státech k vyhodnocení dovozních kontrol prováděných 

v dovozních místech mimo body hraničních kontrol, 2010-2012, DG (SANCO) 2012-6914. 
117 p. 7. 
118 Evropská komise, Přehled auditů provedených v členských státech k vyhodnocení dovozních kontrol prováděných 

v dovozních místech mimo body hraničních kontrol, 2010-2012, DG (SANCO) 2012-6914 p. 7. 
119 Čl. 35.1.c nařízení 576/2013. 
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 Nedostatek personálu kompetentních orgánů pro podrobné monitorování každého oznámení 

v rámci systému TRACES  

Kontrast mezi počtem osvědčení vydávaných systémem TRACES a počtem lidí provádějících 

kontrolu těchto osvědčení v členských státech jasně ukazuje na podstatný nedostatek personálu, 

který neumožňuje vážnou a aplikovanou kontrolu osvědčení. 

 

Zde jsou některé statistické údaje a konkrétní příklady: 

 

 
Zdroj: Komise EU, 10 let systému TRACES, 2014 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/about/index_en.htm 

Podle těchto údajů bylo jen v roce 2014 systémem vydáno (pro veškeré druhy zvířat a veškeré druhy 

původu) 1.544.117 osvědčení TRACES (CVED-Animals (zvířata) a CVED-Products (produkty) 

dohromady). To znamená, že v průměru mohl každý stát každý den obdržet až 151 oznámení 

TRACES, kterými byl informován o přesunu do jeho země nebo z ní.120  

Toto číslo se může pro stát zdát nízkým, ale je nutno vzít v úvahu, že v skutečnosti často existuje 

omezený počet lidí, kteří tato oznámení TRACES dostávají a analyzují. Například jen na BIP 

Roissy ve Francii (kde je 28 lidí, včetně 8 veterinárních kontrolorů a 10 fytosanitárních kontrolorů), se 

každoročně zkoumá nejméně 30.000 osvědčení TRACES.121 

 Při takovém výskytu je riziko podvodů (i zdravotní riziko) velmi závažné. 

 

 

 Kontrola obchodu s dobytkem mezi členskými státy (osvědčení INTRA) 

Statistika122 systému TRACES v roce 2015 ukázala, že každý měsíc bylo v EU vydáno přibližně 

60.000 osvědčení INTRA.  

                                                      

120 Číslo získané následujícím výpočtem: (1.544.117 zpráv / 28 členských států) / 365 dnů. 
121 Zdroj: Rozhovor se Selimem Khodjou a Michelem Polim (PIF Roissy), uskutečněný dne 23. února 2011 na Evropské 

komisi, DG SANCO Unit A4, Studie technických otázek, proveditelnosti a dopadů pro zavedení elektronických osvědčení 

v systému TRACES, Zpráva ze studie SANCO/2010/A4/R10-029, 2. listopadu 2011. 
122 Viz TRACES Newsletter č. 4/2015 17. listopad 2015 a statistika TRACES pro cca XI v2, SANCO BI team, 1. června 2015. 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/about/index_en.htm
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Statistika za rok 2014 ukazuje, že bylo vydáno 654.632 osvědčení INTRA pro 1.368 místních orgánů, 

což představuje v průměru 478 osvědčení ke zkoumání pro každý orgán. 

V případě, že by pracovní zatížení bylo mezi členskými státy rovné (přičemž tomu tak zdaleka není), 

představovalo by to více než 70 osvědčení ke zkoumání v každém státě každý den. Ve skutečnosti však 

mají některé státy mnohem více osvědčení TRACES ke kontrole a potvrzení než jiné.  

Příklad BIP Roissy (Francie): V roce 2011 bylo za celý rok vydáno 90.000 osvědčení INTRA pro 

výjezdy z Francie a 40.000 osvědčení INTRA pro místa určení ve Francii.123 To představuje přes 200 

osvědčení denně pro výjezdy z Francie a 100 denně pro příjezdy do Francie. Tým na BIP Roissy 

má 28 zaměstnanců. 

Příklad Belgie: Během prvních deseti měsíců roku 2013 obdržela Belgie 44.000 osvědčení INTRA a 

vydala 33.000.124 Belgie má šest akreditovaných BIP. To znamená, že denně je obdrženo přibližně 

146 osvědčení INTRA a vydáno 110 osvědčení INTRA při pouhých 6 BIP. 

 

 Kontrola dovozů zvířat z třetích zemí (osvědčení CVED-A)  

N.B. Zatímco pouze osvědčení CVED-A se týkají živých zvířat, často jsou to v rámci BIP ty samé 

týmy, které musí rovněž ověřovat osvědčení CVED-P (produkty), což jejich pracovní zatížení podstatně 

zvyšuje. 

 

Statistika systému TRACES125 za rok 2015 odhaluje, že se každý měsíc v EU vytváří přibližně 4.000 

osvědčení CVED-A. Zejména Německo, Spojené království, Nizozemí, Francie, Belgie a Itálie 

společně vydávají a zkoumají šestkrát více osvědčení než všechny ostatní země dohromady.126 

Příklad z BIP Roissy (Francie): Podle jeho vedoucího, „na Roissy se počet osvědčení CVED ke kontrole 

může zvýšit až na 200 za hodinu“127 na 28 lidí, kteří tam pracují. 

Příklad z BIP Livorno (Itálie): BIP Livorno se skládá z 5 veterinářů a 3 techniků. Kontrolují přibližně 

12.000 CVED ročně,128 což představuje více než 30 osvědčení denně na 8 zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

                                                      

123 Rozhovor s Régisem Raffinem (BICMA), uskutečněný dne 16. února 2011 u Evropské komise, DG SANCO Unit A4, 

Studie technických otázek, proveditelnosti a dopadů pro zavedení elektronických osvědčení v systému TRACES, Zpráva ze 

studie SANCO/2010/A4/R10-029, 2. listopadu 2011. 
124 Závěrečná zpráva z mise Komise EU, Závěrečná zpráva z auditu provedeného v Belgii od 4. do 8. listopadu 2013 

k posouzení používání systému TRACES, DG SANCO 2013-6900. 
125 Viz TRACES Newsletter č. 4/2015 17. listopadu 2015 a statistiku TRACES pro cca XI v2, SANCO BI team, 1. června 

2015. 
126 Viz TRACES, Výroční zpráva 2014, s. 2-4. 
127 Rozhovor s Bruno Saimour (BIP Roissy), uskutečněný dne 16. února 2011 u Evropské komise, DG SANCO Unit A4, 

Studie technických otázek, proveditelnosti a dopadů pro zavedení elektronických osvědčení v systému TRACES, Zpráva ze 

studie SANCO/2010/A4/R10-029, 2. listopadu 2011. 
128 Zdroj: Rozhovor s Dr.ssa Grazia Tasselli (BIP Livorno/Pisa) a dalšími, uskutečněný dne 8. března 2011 u Evropské komise, 

DG SANCO Unit A4, Studie technických otázek, proveditelnosti a dopadů pro zavedení elektronických osvědčení v systému 

TRACES, Zpráva ze studie SANCO/2010/A4/R10-029, 2. listopadu 2011. 
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DOPORUČENÍ: 

 Mělo by být pro členské státy povinným, aby zaručovaly dostatečný minimální počet 

kvalifikovaného personálu a speciálně vyškolených pracovníků k provádění předběžných i a 

posteriori kontrol v systému TRACES.  

 

 

III. ROZEZNÁNÍ PODSTATNÝCH PODVODŮ: ÚDAJE SYSTÉMU 

TRACES O OBCHODU SE PSY A KOČKAMI NEJSOU V SOULADU 

SE SKUTEČNOSTÍ  

Zpráva Komise EU za rok 2015 uvádí, že údaje systému TRACES o obchodech a dovozech psů a 

koček uvnitř Společenství jsou v rozporu se skutečným počtem psů „zahraničního původu“ 

v členských státech, což naznačuje podstatné podvody vůči systému.  

Nejnápadnější příklad je v Belgii, kde existuje podrobná databáze. Belgické orgány v roce 2012 uvedly, 

že tato databáze obsahovala osminásobek dovezených psů oproti počtu dovozů registrovaných 

v systému TRACES.129   

 

Zpráva za rok 2015 rovněž uvádí, že se odhaduje, že každý měsíc překračuje vnitroevropské 

hranice 46.000 psů za účelem prodeje v členských státech (552.000 psů ročně). Vezmeme-li však 

například rok 2014, tak bylo během celého roku v systému TRACES zaregistrováno pouze 20.779 

psů.130 To představuje podstatný rozdíl a míru podvodů vůči systému TRACES ve výši přes 66 %, 

ve prospěch černé ekonomiky. 

 

 

IV. NEDOSTATEK TRANSPARENTNOSTI SYSTÉMU TRACES: 

OCHRANA ÚDAJŮ VERSUS OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

SPOTŘEBITELE  

Jak již bylo uvedeno (viz zejména bod 1.1 v Části 3), ochrana údajů je často argumentem uplatňovaným 

Komisí i členskými státy k ospravedlňování omezení v přístupu do systému TRACES a v provozování 

tohoto systému. Evropská komise v roce 2009 velmi jasně uvedla: „Údaje shromažďované 

prostřednictvím systému TRACES patří členským státům“.131 Ve skutečnosti je toto omezení uvnitř 

                                                      

129 Eric Van Tilburgh, Odbor ochrany zvířat, Zákonodárství na ochranu zvířat v zájmovém chovu v Belgii, 2013. 
130 Studie o ochraně psů a koček zapojených do obchodních praktik, s. 57. Specifický kontrakt SANCO 2013/12364, Konečná 

zpráva připravená ze strany IBF International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), prosinec 2015. 
131 Písemný dotaz E-5194/2009, odpověď poskytl p. Vassiliou za Komisi EU, dne 4. prosince 2009. 
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členských států ještě větší: údaje o zaznamenaném přesunu v systému TRACES patří pouze 

členskému státu výjezdu, členskému státu či členským státům transitu, nebo členskému státu 

určení daného přesunu.  

Svojí snahou chránit důvěrnost obchodu v rámci Společenství ve jménu ochrany údajů se systém 

TRACES připravuje o velkou příležitost zlepšovat zdravotní bezpečnost přesunů zvířat a zvyšovat 

ochranu spotřebitelů, kteří tato zvířata zapojená do těchto přesunů případně kupují, aniž by znali jejich 

skutečný původ. 

 

Podíváme-li se však na pravidla EU o ochraně údajů, zejména na směrnici 95/46/ES,132 vidíme, že 

ochrana údajů není v žádném směru překážkou zavedení plné sledovatelnosti obchodu se zvířaty 

v systému TRACES. Jediné omezení se týká vývozů, protože je protiprávní se třetí zemí sdílet údaje 

umožňující identifikace osoby. Pokud jde o obchod a dovozy v rámci Společenství, směrnice stanoví 

zákaz shromažďování a zpracování údajů týkajících se rasového nebo etnického původu nebo týkajících 

se zdravotního stavu. Tato ochrana se však vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na zvířata. Nic 

z toho, co je ve směrnici obsaženo, tedy nezakazuje shromažďování a zpracovávání údajů o původu a 

zdravotním stavu zvířat. Samozřejmě k zajištění sledovatelnosti by shromažďované údaje nutně 

odkazovala na majitele předmětného zvířete. Ani v tomto případě však směrnice nebrání zpracování 

takovýchto údajů, za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: 

 Dotčená osoba je informována a má právní prostředek, jak toto shromažďování údajů zpochybnit; 

 Předmětné údaje jsou zpracovávány spravedlivě a zákonně; 

 Předmětné údaje jsou shromažďovány pro specifikované, výslovné a oprávněné účely; 

 Předmětné údaje jsou dostatečné, relevantní a nikoli nadměrné ve vztahu k účelům, pro které byly 

shromážděny a pro které jsou dále zpracovávány; 

 Předmětné údaje jsou přesné a v případě potřeby se aktualizují; 

 Předmětné údaje jsou uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, nikoli 

déle než po dobu nezbytnou pro ty účely, pro které byly shromážděny nebo pro které jsou dále 

zpracovávány. 

Kromě toho, aby bylo zákonné, musí shromažďování údajů (a zacházení s nimi) být (mimo jiné): 

 Nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou; 

 Nebo nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo v souvislosti s výkonem veřejné 

pravomoci; 

 Nebo nezbytné k naplnění oprávněných zájmů sledovaných stranou odpovědnou za 

shromažďování údajů nebo třetím subjektem, jemuž jsou údaje sděleny. 

Opět, takové shromažďování údajů by bylo podle práva EU o ochraně osobních údajů zcela 

ospravedlnitelné. Kromě toho, směrnice 95/46/ES rovněž umožňuje jakékoli shromažďování údajů a 

zpracování údajů prováděné ve veřejném zájmu, na ochranu veřejného zdraví, v boji proti podvodům, 

nebo v oprávněném zájmu spotřebitele, o což jde právě v tomto případě. 

  

                                                      

132 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislost se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z ČÁSTI 3  

Zahrnutí zvířat v zájmovém chovu do systému TRACES, vytvořeného ve svém základě pro přesuny 

zvířat určených ke konzumaci jakožto potraviny, bylo provedeno nešikovně a dodnes zůstává 

nedokončeným. 

 

Současný systém Pasů zvířete v zájmovém chovu ve spojení se systémem TRACES je tak snadné 

obcházet, že pašeráci zvířat mají více důvodů stávající systém zneužívat, než se snažit se mu vyhnout. 

Tudíž, ačkoli jsou mnohé podvody poté, co proběhnou, odhaleny, když zakoupené zvíře onemocní nebo 

zemře, systém TRACES ani (nedostatečná) kontrola ze strany příslušných orgánů podvodné přesuny 

zvířat nezastavují. 

 

Pas zvířete v zájmovém chovu a systém TRACES však přitom mají možnost přesuny zvířat 

v zájmovém chovu v Evropě efektivně zabezpečit, pokud se zavedou určité změny, a pokud budou na 

jejich uplatňování přidělovány větší finanční i lidské zdroje. 

 

 

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ:  

 

PŘEPRAVA  

 Na úrovni EU by se měly zavést normy o minimálních podmínkách bezpečnosti a ochrany pro přepravované 

psy a kočky, a to doplněním nařízení 1/2005 o přepravě zvířat. 

 

TRACES 

 V nomenklatuře používané systémem TRACES by se měla vytvořit jasně identifikovatelná skupina „Psi“ a 

„Kočky“. 

 Přístup k systému TRACES by se měl pro státy rozšířit tak, aby již nebyl omezen na zemi výjezdu, transitní 

země a zemi určení. Přinejmenším by se větší přístup k systému TRACES měl státům povolit při hledání 

konkrétního zvířete (čísla transpondéru nebo pasu) nebo při hledání vývozce či příjemce. 

 Způsob, jakým se do systému TRACES údaje zadávají (čísla transpondérů, čísla tetování, čísla pasů, 

registrační čísla, SPZ, atd.), je třeba harmonizovat a standardizovat. 

 „Skutečné“ obchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu by se měly v systému TRACES odlišovat od 

„asimilovaných“ obchodních přesunů (jako je například přeshraniční osvojování zvířat v zájmovém chovu). 

 Systém TRACES a veterinární osvědčení by se měly přizpůsobit přesunům zvířat v kontextu přeshraničních 

osvojení. Členské státy by měly mít povinnost udělovat daňová identifikační čísla organizacím provádějícím 

takové činnosti. To by se mělo stát souběžně s přijetím minimálních národních pravidel pro ověřování 

dokladů jakékoli organizace provádějící takové přesuny. 

 Statistiku systému TRACES o přesunech psů a koček je třeba zveřejňovat prostřednictvím systému 

pravidelných automatických zpráv. 

 Do zdravotního osvědčení je třeba zakomponovat i jméno původního chovatele a data identifikace i data 

očkování proti vzteklině.  

 Měl by se zavést integrovaný a důsledný systém kontrol, a to nejen platnosti kódů transpondérů (DVC), 

nýbrž také přijatelnosti termínů očkování proti vzteklině. 

 Měla by být větší kontrola vytvoření nového příjemce přímo vývozcem v případech, kdy příjemce v databázi 

TRACES dosud nefiguruje. 

 Ve spolupráci s členskými státy by se měl zavést systém pro ověřování platnosti schvalovacích čísel dovozců 

zvířat v zájmovém chovu. 
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 Je třeba zavést systém pro ověřování SPZ vozidel používaných k přepravě zvířat ve vztahu k minimálním 

normám podle nařízení 1/2005. 

 Měl by se upravit automatický výpočet přepravních časů systémem TRACES. 

 Mělo by být pro členské státy povinným, aby zaručovaly dostatečný minimální počet kvalifikovaného 

personálu a speciálně vyškolených pracovníků k provádění předběžných i a posteriori kontrol v systému 

TRACES.  

 Členské státy by měly zajišťovat existenci vhodných karanténních zón ve svých zemích, a to v dostatečných 

počtech, a aby tyto byly funkční a přizpůsobené jednotlivým druhům zvířat, které by se tam mohly držet. 

 Členské státy by měly v systému TRACES zaznamenávat celkový počet provedených kontrol ve vztahu 

k neobchodním přesunům zvířat v zájmovém chovu. 

 Systém TRACES by se měl zlepšit tak, aby dokázal automaticky vytvářet informace o zvířatech, kterým je 

na hranicích odmítnut vstup. 
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ČÁST 4  

Dvě případové studie o zneužívání systémů Pasu 

zvířete v zájmovém chovu a TRACES pašeráky psů  
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ÚVOD 

 

     
© FOUR PAWS International 

 

Následující dvě případové studie byly vybrány za účelem doložení problémů popsaných výše a 

ukázky praktických důsledků takových problémů v reálném světě. 

 

VIER PFOTEN je opakovaně zvána ke spolupráci s orgány různých zemí v případech pašování 

psů. 

 

Jelikož není možné zde prezentovat veškeré nesrovnalosti, se kterými se setkává, je zde uveden 

výběr. 

 

    
© FOUR PAWS International 

 

Avšak pro ty, kdo mají zájem se o práci VIER PFOTEN v boji proti nezákonnému obchodu se 

štěňaty dozvědět více, byla v roce 2013 sepsána zpráva o zjištěních, která je k dispozici zde:  

http://www.vier-

pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_T

RADE.pdf.  

Video je rovněž k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=tcQSLy-z9QI. 

 

  

http://www.vier-pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf
http://www.vier-pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf
http://www.vier-pfoten.eu/files/EPO/Materials_conf/Puppy_Trade_in_Europe/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tcQSLy-z9QI
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PŘÍPAD Č. 1: PŘÍKLAD ABSENCE ZÁKLADNÍ KONTROLY 

PLATNOSTI KÓDŮ TRANSPONDÉRŮ ZADÁVANÝCH DO SYSTÉMU 

TRACES  

Zde níže je příklad dokladu TRACES INTRA pro přepravu do EU maďarského psa poslaného 

z Budapešti (Maďarsko) do Hamburgu (Německo). Tento doklad nám byl předán švýcarskou 

platformou pro soukromé inzeráty, která spolupracuje s FOUR PAWS Švýcarsko. Tato platforma 

vyžaduje, aby prodejci „zahraničních“ psů poskytli pro přesuny těchto psů platné doklady 

TRACES. Z důvodu pochybností o platnosti dokladu TRACES poskytnutého jedním prodejcem 

nás tato platforma kontaktovala. Tento případ je obzvláště zajímavým v tom, že odhaluje zákonné 

používání TRACES k podvodným účelům. 

N.B. Švýcarsko není státem EU, ale používá TRACES. 
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Naskenovaná kopie oficiálních validovaných dokladů TRACES pro přepravu psa s číslem 

transpondéru 900 032 001819387 z Budapešti do Hamburgu přes Rakousko  

 

Zaprvé se tento doklad TRACES týká pouze přepravy psa z Maďarska do Německa. Doklad 

TRACES „EXPORT“ měl být vydán na jeho přepravu z Německa do Švýcarska, což se nestalo. Je 

tedy zřejmé, že tento pes byl protiprávně přepraven z Německa do Švýcarska.  

 

Situace se stává složitější, když se podíváme na číslo transpondéru přepravovaného psa (900 

032 001 819 387). Už jen na první pohled se zdá být vysoce rozporným v několika ohledech. 

Jak bylo vysvětleno v Části I této zprávy, Maďarsko by mělo teoreticky používat systém kódů 

států. Kód transpondéru by měl začínat číslicemi 348, kódem státu Maďarska. Zde začíná kód 

číslicemi 900, což odpovídá sdílenému kódu výrobců, potom 032, tedy přidělovací číslo výrobce 

odpovídající čínskému výrobci „WUXI FOFIA Technology Co., Ltd“. Až posud se všechno zdá 

být „téměř“ normální. Tento kód je však neplatný, protože číslo, které následuje (001819387) 

neodpovídá číslům transpondérů, která má tento výrobce právo vydávat, jak potvrdil 

kontrolní systém DVC (viz níže uvedený screenshot).  
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Screenshot internetové stránky  https://www.dvc.services/ 

po kontrole čísla transpondéru 900 032 001819387 

 

 

Takže tento kód není v souladu s ISO, a tudíž pes, který tento transpondér má, neměl mít 

vystaveny platných dokladů TRACES.  

 

V tomto případě bychom mohli mít pochybnosti ve vztahu k: 

 zaprvé, výrobci transpondéru, není-li tento transpondér překódovatelný; 

 maďarským orgánům, které předmětné doklady potvrdily, které v každém případě 

nesou vinu; 

 maďarskému veterináři, který nezákonný transpondér implantoval; 

 oficiálnímu veterináři, který „potvrdil, že pes je označený v souladu s článkem 17, 

odstavcem 1 nařízení (EU) č. 576/2013“ (Bod II.2.b zdravotního osvědčení, s. 5/6 – viz výše 

uvedený scan); 

 rakouským orgánům (transitní země) a německým orgánům (země určení), které si měly 

tohoto problému při obdržení oznámení TRACES rovněž všimnout.  

https://www.dvc.services/
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PŘÍPAD Č. 2: „SLEPÁ DŮVĚRA“ SYSTÉMU TRACES 

V OSVĚDČUJÍCÍHO VETERINÁŘE  

Dne 1. března 2012 byla FOUR PAWS informována německou policií o tom, že se na dálnici 

převrátilo nákladní vozidlo se 113 štěňaty v nákladním prostoru (viz níže uvedené fotografie). Dvě 

štěňata okamžitě zemřela a mnohá byla zraněna. V následujících týdnech 22 z předmětných štěňat 

zemřelo na nemoci a infekce, proti kterým byla podle svých papírů očkována. 

Tato štěňata pocházela z České republiky a směřovala do Belgie a Nizozemí k prodeji 

v prodejnách se zvířaty. Tato přeprava byla zaznamenána v systému TRACES a byla potvrzena 

českými veterinárními orgány. Kromě toho prošla tato přeprava několika kontrolami, navzdory 

některým zřejmým nesrovnalostem. 

 

   

Fotografie nehody, která se stala dne 1. března 2012  

na dálnici A61 u Ludwigshafen am Rhein 

© Feuerwehr Schifferstadt 

 

Hloubková veterinární kontrola provedená německou policií zjistila konkrétně následující:1 

 Automaticky vypočtený přepravní čas poskytnutý systémem TRACES, který byl 

nepoužitelný s ohledem na čas nakládky, čas vykládky a různé přestávky (systém vypočítal 

čas jízdy 12 hodin na přibližně 900 km); 

 Opětovné použití stejné nálepky (fotokopie) osvědčující očkování proti vzteklině. Podle 

série toto očkování bylo prošlé již v roce 2009 (3 roky před očkováním). Kromě toho, 

skutečnost, že jiná značka očkovací látky byla použita k očkování štěňat, takže očkování 

bylo údajně provedeno stejným veterinářem ve stejný den (viz 1.4.2 Části 2); 

                                                      

1 Tato informace je součástí důvěrné zprávy. 
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 Data očkování předcházela datu vydání pasu, což potvrzuje podezření, že byly použity 

fotokopie nálepek (viz 3.3.2 Části 2); 

 Věk štěňat prohlášený v jejich pasech vůbec neodpovídal skutečnosti. Podle jejich pasů 

bylo štěňatům 11 týdnů, zatímco podle veterináře – znalce, který je zkoumal, alespoň 28 

z nich bylo maximálně 4 týdny. Zatímco u některých psů je obtížné odhadnout skutečný věk 

bez dalších veterinárních kontrol, u jiných je rozdíl ve velikosti mezi 4-týdenním a 11-

týdenním psem pozoruhodný (viz níže uvedený příklad jednoho ze zabavených štěňat 

boxera); 

  

Fotografie boxera zabaveného po nehodě, 

s deklarovaným věkem 11 týdnů  

a skutečným věkem pouhých 4 týdnů  

© Feuerwehr Schifferstadt 

 

Pro srovnání:  

fotografie 11-týdenního boxera 

© les-boxers-de-peribonka.fr, Camus 

 Očkování proti vzteklině nebyla platná. I v případě, že by deklarovaná data narození štěňat 

byla správná, v jejich pasech bylo uvedeno, že první injekci proti vzteklině obdržela přesně ve 

věku 7 týdnů, zatímco podle očkovacího protokolu použité očkovací látky nesmí k první 

injekci dojít dříve než ve 3 měsících; 

 Klece použité k přepravě byly nevhodné jak z hlediska jejich konstrukce (mříže), tak 

z hlediska jejich materiálů (měkký kov, kluzká dna, ostré rohy, atd.). Z fotografií nehody 

vidíme jak snadno se klece promáčkly a deformovaly; 

 Klece nebyly řádně upevněné, což mělo za následek závažná zranění u několika štěňat 

během nehody a úmrtí dvou z nich; 

 Štěňata neměla dostatek vody a žrádla; 

 Údaje u schvalovacího čísla přepravce se neshodovaly s údaji zadanými do systému 

TRACES. Zejména licence přepravce štěňat pozbyla o dva roky dříve platnosti.  

 

=> Navzdory všem těmto nesrovnalostem – některé z nich do očí bijící – byl systém TRACES 

bezohledným prodejcem použit a oficiální veterinární orgány země výjezdu to i oficiálně 

potvrdily. 

=> Zde lze vinu připisovat jak veterináři, který vyplnil oficiální doklady TRACES, tak i 

veterinárním orgánům země výjezdu, které tento přesun oficiálně potvrdily.  
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Hlavní problém spočívá ve slepé důvěře, kterou systém TRACES a příslušné orgány mají 

v osvědčujícího veterináře. Přitom by bylo jednoduché vložit do systému TRACES některá 

bezpečnostní opatření za účelem odhalování zásadních nesrovnalostí, jako byly ty, které byly 

zjištěny v tomto případě (viz Část 5). Například mohl systém TRACES automaticky ověřit platnost 

licence přepravce, spolu s rozporem mezi daty očkování a daty vydání pasů. 
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ČÁST 5: 

Shrnutí doporučení Zprávy  
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Identifikace 

1. Soulad s normami ISO 11784 a 11785 by měl být výhradní povinností členských států a 

nemělo by se jim umožňovat tuto odpovědnost delegovat na výrobce transpondérů.  

2. Členské státy by měly mít povinnost zavést promyšlené a aktuální zákonodárství (s ohledem 

na transpondéry OTP a WMRM), stanovující jasná a přesná pravidla o identifikace zvířat a 

vytváření kódů. 

3. Věrohodnost kódů transpondérů musí ověřovat systém Podrobné validační kontroly (Deep 

Validation Control), a musí se zřídit i automatizovaný systém pro hlášení nesprávných nebo 

špatných kódů, aby byli postiženi ti, kdo za špatné kódy odpovídají. Tento systém musí 

rovněž být schopen identifikovat a hlásit duplicitní kódy. 

4. V případě, že členský stát používá kód země, mělo by být ze strany EU povinným, aby tento 

stát monitoroval používání tohoto kódu výrobci (požadováno normou ISO 11784). 

5. Kromě toho by stát při používání kódu státu měl mít povinnost zřídit systém pro identifikaci 

výrobců (systém Wismans nebo homologaci). 

6. Měla by existovat povinnost členských států určit kompetentní orgán (skutečně kompetentní) 

pro záležitosti týkající se identifikace zvířat v zájmovém chovu, zejména pokud jde o normy 

jakosti, které musí výrobci transpondérů splňovat.  

7. Jako platný způsob identifikace by se měly přijímat pouze transpondéry, a to i tehdy, jestliže 

zvíře nepřekračuje hranice státu. S používáním tetování by se u zvířat v zájmovém chovu 

mělo definitivně skončit. 

 

Pas zvířete v zájmovém chovu  

8. Národní databáze by měly propojovat čísla pasů s čísly transpondérů. 

9. Pas zvířete v zájmovém chovu by měl mít několik stránek pro uvedení majitele (alespoň 6 

kolonek), aby se předešlo nutnosti změny Pasu pokaždé, kdy se dvakrát změní majitel. Pas by 

se tak stal skutečným dokladem „na celý život“ zvířete. 

10. Všechna jména po sobě následujících majitelů zvířete, počínaje původním chovatelem, by se 

měla v Pasu uvádět, aby se zajistila úplná sledovatelnost zvířete, a tudíž lepší ochrana jeho 

kupujícího. 

11. Pas by měl být povinným pro každé zvíře od okamžiku narození a identifikace, a to i tehdy, 

pokud majitel zajistí, že dané zvíře neopustí zemi. 

12. Systémy národních „zdravotních knížek“ by se měly zrušit ve prospěch Pasů zvířete v 

zájmovém chovu, aby nedocházelo k problémům duplikace. 

13. Nařízení o Pasu zvířete v zájmovém chovu by mělo být doplněno tak, aby umožňovalo úplnou 

harmonizaci podmínek neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu v Evropě, aby 

nevznikaly omezující národní zákony. 

14. Možnosti výjimek pro obchodní přesuny mladých zvířat neočkovaných proti vzteklině je 

třeba ukončit. Je třeba nastavit přísnější podmínky týkající se neobchodních přesunů 

neočkovaných mladých zvířat. 

15. Očkovací osvědčení (nálepky) by se měla zabezpečit zavedením zabezpečených štítků (s 

hologramy, atd.), které lze obtížněji kopírovat či napodobovat. 

16. Příslušné orgány by měly být školeny k tomu, aby systematicky kontrolovaly, zda očkování 

proti vzteklině nebylo podáno před vydáním Pasu a/nebo před identifikací. 
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17. Očkovací protokoly pro vzteklinu je třeba sladit na úrovni EU bez jakékoli možnosti 

národních výjimek.  

18. Příslušné orgány by měly být školeny k ověřování věku zvířete v době očkování. 

 

Přeprava  

19. Na úrovni EU by se měly zavést normy o minimálních podmínkách bezpečnosti a ochrany 

pro přepravované psy a kočky, a to doplněním nařízení 1/2005 o přepravě zvířat. 

 

Systém TRACES 

20. Přístup k systému TRACES by se měl pro státy rozšířit tak, aby již nebyl omezen na zemi 

výjezdu, transitní země a zemi určení. Přinejmenším by se větší přístup k systému TRACES 

měl státům povolit při hledání konkrétního zvířete (čísla transpondéru nebo pasu) nebo při 

hledání vývozce či příjemce. 

21. „Skutečné“ obchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu by se měly v systému TRACES 

odlišovat od „asimilovaných“ obchodních přesunů (jako je například přeshraniční 

osvojování zvířat v zájmovém chovu). 

22. Statistiku systému TRACES o přesunech psů a koček je třeba zveřejňovat prostřednictvím 

systému pravidelných automatických zpráv. 

23. Do zdravotního osvědčení je třeba zakomponovat i jméno původního chovatele a data 

identifikace i data očkování proti vzteklině.  

24. Měl by se zavést integrovaný a důsledný systém kontrol, a to nejen platnosti kódů 

transpondérů (DVC), nýbrž také přijatelnosti termínů očkování proti vzteklině. 

25. Ve spolupráci s členskými státy by se měl zavést systém pro ověřování platnosti 

schvalovacích čísel dovozců zvířat v zájmovém chovu. 

26. Měla by být větší kontrola vytvoření nového příjemce přímo vývozcem v případech, kdy 

příjemce v databázi TRACES dosud nefiguruje. 

27. Je třeba zavést systém pro ověřování SPZ vozidel používaných k přepravě zvířat ve vztahu 

k minimálním normám podle nařízení 1/2005. 

28. Měl by se upravit automatický výpočet přepravních časů systémem TRACES. 

29. V nomenklatuře používané systémem TRACES by se měla vytvořit jasně identifikovatelná 

skupina „Psi“ a „Kočky“. 

30. Členské státy by měly mít povinnost udělovat daňová identifikační čísla organizacím 

provádějícím takové činnosti. To by se mělo stát souběžně s přijetím minimálních národních 

pravidel pro ověřování dokladů jakékoli organizace provádějící takové přesuny. 

31. Způsob, jakým se do systému TRACES údaje zadávají (čísla transpondérů, čísla tetování, 

čísla pasů, registrační čísla, SPZ, atd.), je třeba harmonizovat a standardizovat. 

32. Členské státy by měly v systému TRACES zaznamenávat celkový počet provedených kontrol 

ve vztahu k neobchodním přesunům zvířat v zájmovém chovu. 

33. Systém TRACES by se měl zlepšit tak, aby dokázal automaticky vytvářet informace o 

zvířatech, kterým je na hranicích odmítnut vstup. 

34. Členské státy by měly zajišťovat existenci vhodných karanténních zón ve svých zemích, a to 

v dostatečných počtech, a aby tyto byly funkční a přizpůsobené jednotlivým druhům zvířat, 

které by se tam mohly držet. 
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35. Mělo by být pro členské státy povinným, aby zaručovaly dostatečný minimální počet 

kvalifikovaného personálu a speciálně vyškolených pracovníků k provádění předběžných i a 

posteriori kontrol v systému TRACES.  
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