
Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov zavedlo na svém území od 01.01.2009 povinné označení psů, a to Obecně 

závaznou vyhláškou č. 5/2008 o trvalém označení psů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen                 

„OZV č. 5/2008“), vydanou 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“) ,  s cílem 

motivovat chovatele k označení psů elektronickým čipem. Daná vyhláška stanovila: 

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 se chovatel stal chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes nebyl trvale 

označen ve smyslu vyhlášky, byl povinen jej nechat označit mikročipem do 30 dnů ode dne, 

kdy se stal jeho chovatelem, povinnost se nevztahovala na chovatele, který se stal chovatelem 

psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nebylo dle tvrzení veterinárního lékaře trvalé 

označení elektronickým čipem možné provést),  

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

Odbor ekonomiky, 

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

 

Odbor ekonomiky po splnění podmínek uvedených v OZV č. 5/2008 chovateli psa proplácel náklady 

za označení psa elektronickým čipem, maximálně však do výše 600 Kč. Celkem byla vyplacena částka 

2 476 919 Kč. 

 

Vzhledem k tomu, že od 01.01.2020 byla povinnost trvalého označování psů stanovena zákonem                 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),                

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), byla OZV č. 5/2008 k tomuto datu 

zrušena (obecně závazné vyhlášky nemohou stanovit povinnosti upravené zákonem). Obcím však dle 

zákona na ochranu zvířat proti týrání zůstalo zmocnění stanovit povinnost přihlásit trvale označené 

psy do své evidence označených psů a jejich chovatelů a upravit náležitosti a způsob jejího vedení.  Od 

01.01.2020 byla proto na území města zavedena Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci 

označených psů a jejich chovatelů (dále jen „OZV č. 6/2019“), neboť bylo v zájmu města a jejich 

občanů zachovat a aktualizovat databázi označených psů a jejich chovatelů v případě nalezení 

ztraceného psa apod.  

 

Od 01.01.2022 se novelou zákona č. 368/2019 Sb., kterým se mění veterinární zákon a další 

související zákony, zavádí centrální evidence trvale označených psů a jejich chovatelů (v současné 

době existuje několik dílčích databází bez povinnosti registrace). V této souvislosti z důvodu 

nadbytečnosti došlo od 01.01.2022 ke zrušení zákonného zmocnění týkající se náležitostí a způsobu 

vedení evidence označených psů a jejich chovatelů uvedeném v § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat  

proti týrání. Vzhledem k tomu, že tato problematika je již normovaná na úrovni zákona, obecně 

závazné vyhlášky upravující evidenci označených psů a jejich chovatelů jsou dle vyjádření 

Ministerstva vnitra ČR nyní v rozporu se zákonem. Na základě těchto skutečností je proto předloženo 

zrušení OZV č. 6/2019. 

 

Evidence označených psů a jejich chovatelů vedená Odborem ekonomiky od 01/2022 není již 

aktualizovaná (evidováno 3 640 psů). Ohlášení čísla elektronického čipu se tak nově stalo nepovinným 

údajem pro poplatníky místního poplatku ze psů.  

 

Pro úplnost informací sdělujeme, že k centrální evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů je 

v současné době pověřena Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, nicméně 

v předchozím volebním období byla připravena novela, dle které tuto evidenci by měla spravovat 



Komora veterinárních lékařů. Vzhledem ale k tomu, že její legislativní proces nebyl do konce 

kalendářního roku 2021 dokončen, původně plánovaný registr k datu 01.01.2022 nevznikl. 

Ministerstvo zemědělství informovalo veřejnost, že reálným datem, kdy by plnohodnotná verze této 

evidence měla být spuštěna, je rok 2023.  

 

 

 

 

Přílohy  

•   Příloha č. 1 ˗ Obecně závazná vyhláška č..../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 

č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 

•   Příloha č. 2 ˗ Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 

 


