
 
Důvodová zpráva: 

 

Statutární město Přerov (dále jen „město“) má zavedeno na svém území od 01.01.2009 povinné 

označení psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 o trvalém označování psů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZV č. 5/2008“), vydané na základě zákonného zmocnění § 13b odst. 2 zákona           

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na 

ochranu zvířat“), viz citace níže: 

„Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří 

dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti 

podle veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou 

bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů         

a jejich chovatelů.“ 

OZV č. 5/2008 upravuje: 

a)   povinnost chovatele nechat psa chovaného na území města staršího 3 měsíců trvale označit 

elektronickým čipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem 

(203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději však do 7 měsíců 

stáří psa. V případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není trvale 

označen ve smyslu této vyhlášky, je povinen jej nechat označit mikročipem do 30 dnů ode 

dne, kdy se stal jeho chovatelem. Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal 

chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle tvrzení veterinárního lékaře 

trvalé označení elektronickým čipem provést,  

b)   povinnost chovatele přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů, kterou vede 

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky (dále jen „Odbor ekonomiky“), 

c)   náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. 

 

Náklady za označení psa elektronickým čipem proplácí Odbor ekonomiky do maximální výše 600 Kč 

po splnění podmínek uvedených ve vyhlášce. Ke dni 31.08.2019 byla z rozpočtu města celkem 

vyplacena částka 2 386 018 Kč, z toho nejvyšší v roce 2009, a to 1 249 070 Kč. V posledních třech 

letech se jednalo o výdaje vždy do 100 000 Kč. 

 

V současné době město eviduje celkem 3 706 psů, z nichž 3 536 je načipováno, 53 je označeno 

tetováním, 48 má doloženo potvrzení veterinárního lékaře, že označení psa elektronickým čipem nelze 

provést, zbývajících 69 psů označeno není.    

 

Od 01.01.2020 dle § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), 

bude povinností chovatele označit psa v zájmovém chovu elektronickým čipem, s výjimkou psa, který 

byl označen čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011, viz citace níže: 

 

„Očkování proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky označení 

zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních 

podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen 

čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel psa, který chová psa, je povinen 

zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem 

psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost 

konkrétního psa.“    

 

Vzhledem k tomu, že označování psů elektronickým čipem bude zákonnou povinností, nebude 

již motivace chovatelů psů k tomuto označování nutná a úhrada nákladů za toto označování 

opodstatněná. Nicméně povinnost chovatele přihlásit psa do evidence označených psů by bylo 
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vhodné zachovat, neboť je v zájmu města a jejich občanů, aby existovala aktuální evidence 

všech označených psů a jejich chovatelů, např. z důvodu dohledání chovatele v případě ztráty 

psa apod.  

 

Veterinární zákon sice ve znění účinném od 01.01.2020 zavádí obecnou povinnost chovatele trvale 

označit psa v zájmovém chovu, nebylo ale novelizováno zákonné zmocnění dle § 13b odst. 2 na 

ochranu zvířat. Toto předmětné ustanovení i nadále zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, 

která stanoví povinnost nechat trvale označit psy, případně stanovit povinnost přihlásit psy do 

evidence označených psů a jejich chovatelů. 

 

Na základě výše uvedených skutečností bylo proto požádáno Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“), 

jako orgán dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, o stanovisko k postupu 

řešení problému konkurence zákonné povinnosti nechat psy trvale označit a téže povinnosti dle                   

OZV č. 5/2008. Navrhovali jsme s účinností od 01.01.2020 tuto vyhlášku zrušit s tím, že zrušující 

vyhláška by obsahovala přechodné ustanovení, které ve stanovené lhůtě umožní úhradu nákladů za 

trvalé označení psa provedené do 31.12.2019 a vydat novou vyhlášku stanovující povinnost chovatelů 

přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů, a to na základě zákonného zmocnění dle                 

§ 13b odst. 2 věty poslední zákona na ochranu zvířat.   

 

MV sdělením ze dne 22.08.2019 doporučilo vydat pouze jednu vyhlášku, která bude stanovovat 

povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů, přičemž zrušovací 

ustanovení stávající OZV č. 5/2008, včetně přechodného ustanovení zařadit do této nové vyhlášky.    

 

Do orgánů města je tak předkládána jedna vyhláška, a to Obecně závazná vyhláška č…./2019                      

o evidenci označených psů a jejich chovatelů, v níž: 

a) stávající OZV č. 5/2008 bude zrušena, 

b) pro chovatele zůstane zachována povinnost přihlásit se do evidence označených psů a jejich 

chovatelů, kterou tak jak dosud bude vést Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, 

c) v rámci čl. 4 „Přechodné ustanovení“ bude umožněno těm chovatelům, kteří v souladu   

s OZV č. 5/2008 provedli označení psů transpondérem neboli elektronickým čipem do 

31.12.2019 a nebyly jim náklady proplaceny, proplatit jim je po splnění týchž podmínek jako 

v OZV č. 5/2008 ve stejné výši jako dosud, nejpozději však do 30.04.2020, viz níže uvedené 

znění: 

„Čl. 4 

Přechodné ustanovení 

 

Chovatel, který v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008 o trvalém označování psů, 

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 a Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2011 si nechal psa označit transpondérem do 31. 12. 2019, má nárok na 

proplacení nákladů za toto označení Odborem ekonomiky, maximálně však do částky 600 Kč, 

pokud nejpozději do 30. 4. 2020 předloží: 

a) doklad o úhradě, 

b) registrační kartu o označení psa transpondérem v souladu s normami ISO 11784 a 11785 

s českým národním kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou 

unií, 

c) potvrzení o zaregistrování v Národním registru majitelů zvířat, 

za podmínek, že u Odboru ekonomiky nemá evidován žádný daňový nedoplatek a je přihlášen 

do evidence.“ 

 

MV současně sdělilo, že dle vyjádření Ministerstva zemědělství ČR je připravena novelizace            

zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou by mělo dojít k úpravě zákonného zmocnění a obce by 



měly být zmocněny pouze ke stanovení povinnosti přihlásit trvale označené psy do evidence 

označených psů a jejich chovatelů. Účinnost této novely se předpokládá v prvním čtvrtletí 2020.   

 

 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. …/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 

 

 Příloha č. 2 – Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, o trvalém označování psů tak, jak 

vyplývá ze změn a doplňků provedených obecně závaznými vyhláškami č. 1/2010, č. 9/2010                 

a č. 1/2011 

 


