
afiízení Evropské unie o pohybu
zvífiat v zájmov˘ch chovech – pro
ãlenské zemû v platnosti zákona –

sice ukládá, aby vefiejnost byla jasnû a sro-
zumitelnû informována o v‰ech zdravot-
ních a dal‰ích souvisejících poÏadavcích,
právû praxe vydávání a hlavnû registrace
pasÛ pro malá zvífiata v‰ak ukazují, Ïe
kynologové se musejí spolehnout pfiede-
v‰ím sami na sebe. V souvislosti s oznaãe-
ním zvífiete, zvlá‰tû jako podmínky vysta-
vení pasu, si majitelé proto stále kladou
oprávnûné otázky.

Jaké v˘hody a sluÏby mi
registrace pfiinese?
V pfiedchozí ãásti jsme se zab˘vali nezbyt-
ností registrace oznaãeného psa v aktivní
klientské databázi, bez níÏ zvlá‰tû identifi-
kace mikroãipem prakticky ztrácí smysl.
Samozfiejm˘m a prioritním úkolem
a smyslem evidence oznaãen˘ch zvífiat je
sluÏba majiteli v pfiípadû ztráty, to je zpra-
vidla zabûhnutí nebo odcizení psa. I tato
základní sluÏba mÛÏe mít rÛznou úroveÀ
a podoby, spoãívající od jiÏ zmínûné ●
dostupnosti a komunikativnosti (pracov-

ní doba, sluÏba „Ïivého“ operátora na tele-
fonu, internetov˘ vyhledávaã, dosaÏitel-
nost pouze prostfiednictvím autorizované
osoby apod.), pfies ● hustotu sítû (poãet
spolupracujících míst a subjektÛ, tj. útul-
kÛ, odchytov˘ch sluÏeb, veterináfiÛ, mûst-
ské policie atd.) po ● teritoriální dosah
(místní, tj. zpravidla mûstsk˘, národní
nebo s návazností na mezinárodní síÈ). 
Z uvedeného v˘ãtu vypl˘vá, jak „samo-
zfiejmé“ je nebo by mûlo b˘t fungování
databáze. Zku‰enost majitelÛ zvífiat je

v‰ak mnohdy jiná: nûkteré databáze jsou
dostupné pouze v bûÏné pracovní dobû,
v „úfiedních hodinách“, proti ve‰kerému
nadání není sídlo databáze v âechách,
takÏe operátor nehovofií ãesky, natoÏ aby
mûl vazby na tuzemské útulky a dal‰í
místa, kde se ztracené zvífie mÛÏe objevit,
k údajÛm má pfiístup napfiíklad jen vete-
rinární lékafi (kter˘ je ne vÏdy ochoten
zapojit se do vyhledávání majitele v pÛl
tfietí ráno, navíc zdarma), databáze ví
pouze o psech svého obvodu, ale nezná
„pfiespolní“, nebo není zapojena do mezi-
národní vyhledávácí sítû a zpráva o va‰em
psu ztraceném v cizinû k ní nedostane. 
Základním minimem ãinnosti databáze by
mûlo b˘t pfiedání informace majiteli v pfií-
padû, kdy obdrÏí zprávu od útulku, policie
nebo jiného nálezce o tom, Ïe zvífie bylo
nalezeno a odchyceno, respektive pfiijetí
zprávy od majitele, Ïe zvífie postrádá. Tedy
takzvanû pasivní vyhledávácí sluÏba.
Na ni by mûla navazovat aktivní fáze, tedy
vyhledávání ztraceného zvífiete prostfied-
nictvím registru. V praxi to znamená
„vyhlá‰ení pátrání“, jeÏ mÛÏe mít rÛzné
formy, intenzitu, rozsah a dosah. Taková
sluÏba, pokud je vÛbec poskytována, je
vzhledem k nemal˘m nákladÛm zpoplat-
nûna, podle zji‰tûní agentury Canis-
Media v‰ak zpravidla probíhá podobnû
jako poji‰tûní - na principu solidarity:
pau‰ální poplatek je jen zlomkem skuteã-
n˘ch nákladÛ, které by majitel vynaloÏil,
pokud by sám obtelefonovával v‰echny
útulky, veteriny a dal‰í místa, kde by
mohli pfiijít se ztracen˘m zvífietem do
kontaktu, umístil informaci o ztrátû zví-
fiete na Internet, objíÏdûl veterinární o‰et-
fiovny, oslovoval zahraniãní registry apod.
Rada: Zjistûte si, jak vámi zvolená data-
báze postupuje v pfiípadû nahlá‰ení ztrá-
ty zvífiete, a zda, v jakém rozsahu a za
kolik poskytuje aktivní vyhledávácí sluÏ-
bu. Profesionální databáze má neskonale
vût‰í moÏnosti a efektivnûj‰í metody neÏ
jednotliv˘ – v dané chvíli navíc stresovan˘
a vylekan˘ – majitel ztraceného psa.

Poji‰tûní a jiné „v˘hody“
spoãívají v dal‰ích nabízen˘ch sluÏbách
provázejících souÏití se psem. Tisíce maji-
telÛ psÛ vyuÏívají speciální zv˘hodnûné
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody na zdra-
ví a majetku zpÛsobené psem. Náhrada
za roztrÏené ‰aty, rozkousané koberce
a boty, ohonem shozené a rozbité vázy,
ale ve váÏnûj‰ích pfiípadech také za
následky dopravních nehod zavinûn˘ch
psíkem utrÏen˘m z vodítka nebo tûÏk˘ch
zranûní vznikl˘ch pokousáním dûtí patfií
k nejnepfiíjemnûj‰ím situacím v souÏití se
psem. Zku‰enosti ukazují, Ïe takové pfií-
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Otázky kolem mikroãipÛ

Zadané číslo pasu neexistuje!
Mám platn˘ pas? Otázka na první pohled nesmyslná:
vÏdyÈ pasy se vydávají teprve nûco pfies dva roky
a jejich platnost není omezena! Navíc mi jej vystavil
veterinární lékafi. Tak proã by nebyl platn˘?

N

Oprávnûné otázky
● kolik mû bude stát ãip, 

respektive oznaãení?
● jsou mezi pouÏívan˘mi 

mikroãipy rozdíly?
● bude mÛj pes kdekoli „ãiteln˘“?
● bude mÛj pes dohledateln˘ 

i v zahraniãí?
● kolik mû bude stát registrace?
● jaké v˘hody a sluÏby 

mi registrace pfiinese?
Na nû i na dal‰í si postupnû* v rámci
projektu PES 2011 odpovídáme.

Pfied cestou do zahraniãí
si u provozovatele

centrální evidence pasÛ
ovûfite, zda pas zvífiete 

je opravdu platn˘
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hody se nevyh˘bají ani tûm nejmen‰ím
plemenÛm, nejlépe vycviãen˘m psÛm ani
mazlíãkÛm trávícím vût‰inu ãasu doma.
Mercedes, kter˘ narazí do sloupu kvÛli
prchající ãivavû, vyjde pûknû draho…
Staãí v‰ak zpûtné zrcátko ulomené namo-
tan˘m vodítkem. K dal‰ím v˘hodám
mÛÏe patfiit napfiíklad ãlenství v klubu
umoÏÀující zv˘hodnûné nákupy krmiv,
chovatelsk˘ch potfieb ãi sluÏeb psích
salonÛ, stál˘ informaãní servis apod.

Jak získám pas?
„Pas pro zvífiata v zájmovém chovu“
(v prvních dvou letech od platnosti
Nafiízení EU „Pas pro malá zvífiata“) vydá-
vají soukromí veterinární lékafii, ktefií zís-
kali oprávnûní pro vydávání pasÛ kraj-
skou veterinární správou a byl jim vydán
„doklad o schválení a registraci“. Pod-
mínkou vydání pasu je prÛkazná identifi-
kace, oznaãení zvífiete; do poloviny roku
2011 tetováním a/nebo mikorãipem, po
tomto termínu uÏ v˘hradnû mikroãipem.
PfiestoÏe zb˘vají zhruba ãtyfii roky pfie-
chodného období, kontrolní orgány
mnoha evropsk˘ch zemí, konkrétnû
Rakouska a Velké Británie, v nûkter˘ch
pfiípadech i Spolkové republiky Nûmecka,
nejsou ochotny akceptovat zpÛsob ozna-
ãení tetováním, pfiestoÏe má pes vystaven
pas a v nûm ãíslo tetování uvedeno. Jak
uvedla operátorka Národního registu
majitelÛ zvífiat M. ·ebestová – mnozí
na‰i majitelé psÛ zaÏili, Ïe v takovém pfií-
padû není ani dovolání, ani odvolání.
Nafiízení EU totiÏ stanovuje, Ïe oznaãení
musí b˘t „zfietelnû ãitelné“. Staãí, aby
kontrolní orgán zpochybnil ãitelnost
tetování, a do zemû majitele se psem
(koãkou, fretkou) prostû nepustí.

Pas je zbyteãn˘, 
po zemích unie se dnes stejnû cestuje bez
hraniãních kontrol, argumentují dokonce
i nûktefií ãinovníci chovatelsk˘ch klubÛ,
ktefií byli osloveni v rámci projektu PES
2011. Pustit se na cesty bez pasu je ov‰em
ohromné riziko. Platné Nafiízení EU ã.
998/2003 totiÏ jednak stanovuje, Ïe osoba
odpovûdná za zvífie (ten, kdo se psem ces-
tuje) musí mít u sebe pas a podle ãl. 14
umoÏnit v kterémkoli ãase pohybu mezi
ãlensk˘mi státy nebo pfii vstupu ãi návra-
tu ze tfietích zemí naãtení mikroãipu
bûhem jakékoli kontroly.
Pokud nejsou podmínky Nafiízení splnû-
ny, hrozí opravdu drsné sankce: tou
nejmírnûj‰í je, Ïe zvífie je vráceno do
v˘chozí zemû; hor‰í variantou je izolace
zvífiete pod úfiední kontrolu na náklady
majitele nebo provázející odpovûdné oso-
by, bod c) v‰ak pfiipou‰tí i variantu utra-

cení zvífiete bez finanãní náhrady, pokud
vrácení zpût nebo izolace v karanténû
nemÛÏe b˘t uskuteãnûna. Vyjet bez pasu
zvífiete je stejné jako cestovat autem bez
„zelené karty“ poji‰Èovny: nikdo ji po vás
zpravidla nechce. Ale kdyÏ se bez ní
nabouráte… Povinnost oznaãit zvífie sta-
noven˘m zpÛsobem a vybavit je dokla-
dem/pasem návaznû stanovuje chovateli
(majiteli zvífiete) i ãesk˘ Zákon o veteri-
nární péãi 166/1999 Sb. ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ (Sb. zákonÛ ã. 147/2006
z 20. 4. 2006, odst. 1. § 4, písm. g). Cena za
pas: formuláfi pasu nakupuje veterinární
lékafi od 45 Kã/ks, v letech 2005 aÏ 06
dokonce uÏ od 29 Kã; za vyplnûní kolo-
nek jména majitele, údajÛ o psu, osvûd-
ãení identifikace (vylepení etikety s kó-
dem ãipu) a vyznaãení vakcinace zaplatíte
obvykle od 200 Kã v˘‰e.
Rada: Vzhledem k poÏadavkÛm Nafiízení
EU rozhodnû doporuãujeme spojit ozna-
ãení zvífiete mikroãipem s vystavením
pasu; dfiíve nebo pozdûji tato povinnost
vût‰inu majitelÛ stejnû ãeká. Formuláfi
pasu je navíc koncipován tak, Ïe plnû
nahrazuje doposud pouÏívan˘ (meziná-
rodní) oãkovací prÛkaz a stává se tak jed-
ním ze základních dokladÛ psa nebo koã-
ky. Seznam schválen˘ch lékafiÛ lze nalézt
na stránkách SVS – www.svscr.cz („Schvá-
lené subjekty“) nebo na www.narodnire-
gistr.cz. („Aplikaãní pracovi‰tû“).

Mám opravdu platn˘ pas?
Povinností veterinárního lékafie vypl˘vají-
cí ze zákona je zaregistrovat vystavení
pasu do centrální evidence pasÛ, kterou
vede Komora veterinárních lékafiÛ âR.
Tato evidence ov‰em není totoÏná s re-
gistrem majitelÛ zvífiat a neposkytuje
sluÏby napfiíklad v pfiípadû zabûhnutí,
odcizení apod. Podle informací od fiady
majitelÛ bohuÏel nastávají potíÏe i pfii
ovûfiování identity zvífiete a ovûfiení vete-
rinárních poÏadavkÛ pfii pfiekraãování
hranic. Situace je podle na‰eho prÛzku-
mu dokonce je‰tû daleko hor‰í: mnoho
jiÏ vystaven˘ch pasÛ v této evidenci
vÛbec není. DÛvod? Pasy jsou v âR vydá-
vány od roku 2004, od fiíjna 2004 bylo
moÏno cestovat pouze s pasem. Teprve
v roce 2006 v‰ak byla zákonem urãena
pro vedení centrální evidence pasÛ Ko-
mora veterinárních lékafiÛ âR. Po dobu,
neÏ byla tato evidence zfiízena, doporuãi-
la SVS veterinárním lékafiÛm s oprávnû-
ním vydávat pasy vést také podrobnou
evidenci pasÛ a údajÛ o zvífiatech a maji-
telích, jimÏ byly vydány. S vírou, Ïe tyto
údaje budou následnû pfiedány ve smyslu
tehdej‰í legislativy „osobû urãené minis-
terstvem zemûdûlství“. UÏ tehdy v‰ak

nûktefií veterináfii sami konstatovali:
„Odebírala jsem krev na sérologické vy-
‰etfiení protilátek vztekliny u psa, jemuÏ
kolega vystavil pas a pravdûpodobnû
ignoruje centrální evidenci.“ A ptali se:
„Jak mohu kolegu donutit k tomu, aby
plnil své povinnosti veterinárního lékafie
schváleného pro vystavování PET pasÛ?“
V souãasné dobû se ov‰em ukazuje, Ïe
tyto údaje v úplnosti pfiedány nebyly a Ïe
nûktefií veterináfii ani dnes dÛslednû
(vãas) údaje o pasech do centrální evi-
dence nepfiedávají. Pozoruhodné navíc je,
Ïe databáze pasÛ a detailních údajÛ o ães-
k˘ch majitelích je umístûná na slovenské
internetové adrese. 
Jeden z posledních pfiípadÛ tohoto typu
se stal manÏelce ãeského fotbalisty, která
se stûhovala za muÏem do místa nového
angaÏmá s jejich dvûma dalmatiny. Po
vyãerpávající cestû autem pfies celou
Evropu odmítla umístûní psÛ do karanté-
ny na britské stranû a prakticky na otoã-
ku se trmácela zpût domÛ. ManÏel vzápû-
tí otevfiel svÛj debut v nejvy‰‰í anglické
soutûÏi prohrou. Stojí to za to?
Rada: Pfied cestou do zahraniãí si u pro-
vozovatele centrální evidence pasÛ ovûfi-
te, zda pas zvífiete je opravdu platn˘,
respektive zaevidovan˘. Pokud zjistíte, Ïe
„Zadané ãíslo pasu neexistuje“, pfiestoÏe
dotyãn˘ doklad opatfien˘ razítkem veteri-
náfie drÏíte v ruce, nezbyde neÏ urgovat
„oprávnûnou osobu“. Rozhodnû doporu-
ãujeme cestovat s plastovou identifikaãní
kartiãkou Národního registru majitelÛ

zvífiat a aktualizovat údaje o povinné vak-
cinaci; zvlá‰tû britské kontrolní orgány se
v kteroukoli denní ãi noãní dobu obrace-
jí na registr a ovûfiují si poÏadované 
údaje. M. Císafiovsk˘
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