NECIPUJTENAS.CZ
Městské vynucování čipování psů v Havířově
nesplnilo ani od roku 2012 svůj hlavní účel:
Neeliminovalo opuštěné zatoulané psy a
radikálně nesnížilo počet zvířat v útulku!
Nedocílilo velkého poklesu nákladů na celý
systém identifikace/péče o psy! Jde o další
ukázku nefunkčního/vynucovaného molochu a
úzce souvisejících problémů v soužití městského
člověka s čtyřnohými živočichy! Tyto potíže
nedokázaly vyřešit ani metody legislativního
násilí nebo pokuty a masové nasazení tzv.
„čipovacích komand“ (viz obdobná situace v
blízkém městě Ostravě)! – Společenství webu
Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v říjnu 2016 díky
vstřícné spolupráci Váženého pana Michala
Podloučky (dopravní specialista, člen občanské
komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatel
politického uskupení NEZÁVISLÍ; viz rozhovor
zde) a prostřednictvím Vážených úředních osob z
Magistrátu Statutárního města Havířova (cca
74.101 obyvatel) včetně zdejší městské policie
oficiální data (ODH) v režimu zákona o
svobodném přístupu k informacím, která brilantně
ukázala dlouhodobé selhání a závažné problémy Ukázka z oficiální dokumentace Statutárního města Havířova ve věci
nedokonalého, leč stále ještě tristně pod hrozbou místního vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka.
drsných kontrol/pokut vynucovaného a dokonce
– Zdroj obrázku: Statutární město Havířov;
paradoxně vychvalovaného systému tzv. RFID
Vážený pan Michal Podloučka, dopravní specialista,
trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel
člen občanské komise č. 5 Havířov – Šumbark; Necipujtenas.CZ
člověka chovaných v soukromých domácnostech
občanů Havířova. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát
řádně zdůvodněna právními odborníky (viz např. 1, 2, 3), tak podle výše uvedených oficiálních dat v Havířově (viz také
blízká Ostrava a konkrétní fakta zde) nenaplnilo svůj účel ani od roku 2012, kdy zde byla schválena místní tzv. „čipovací
vyhláška“ č. 2/2012, jejímž cílem bylo: 1/ vyřešit problémy s velkými počty „opuštěných nebo toulavých psů, kteří jsou
po odchytu ustájeni v havířovském útulku“; 2/ „ihned po odchytu kontaktovat chovatele k vyzvednutí nalezeného psa a tím
šetřit finanční prostředky chovatelů a města“; 3/ „zajistit v Havířově spolehlivou identifikaci všech psů chovaných na
území města déle než 30 dnů bez výjimky. Udělováním výjimek z trvalého označování psů by se záměr postihnout všechny
nezodpovědné chovatele (tedy i chovatele psů „malých plemen“ nebo psů vyššího věku) minul účinkem.“; 4/ „trvale
označené psy nemohou jejich chovatelé opustit s úmyslem se jich bez postihu zbavit a přenést náklady na jejich péči na
město.“ (zdroj: ODH); 5/ „Zavedením povinnosti trvale označit psy elektronickým čipem a přihlásit je do evidence a
důslednou kontrolou této povinnosti, bude zároveň zajištěna lepší kontrola, zda jsou chovatelé psů přihlášeni k místnímu
poplatku ze psů, takže by mohlo dojít k navýšení příjmu města z těchto poplatků.“ „Cílem vedení evidence označených psů a
jejich chovatelů je snadnější vyhledávání toulavých psů, jejich brzký návrat k chovatelům a snadnější vyhledávání původních
chovatelů opuštěných psů.“ (zdroj: ODH) – Již v říjnu roku 2011 ovšem důvodová zpráva předložená Radě Statutárního
města Havířova správně vypočítávala argumenty proti zavedení čipovací povinnosti, které se později v praxi ukázaly být
skutečně pravdivé: „Zavedením povinnosti chovatelům nechat trvale označovat své psy a přihlásit je do evidence nedává
záruku, že dojde ke snížení počtu psů umístěných do útulku, protože po zkušenostech z jiných měst, která již tuto
povinnost zavedenou mají, se na území města nachází značné množství psů, kteří ani v současné době nejsou
přihlášeni do evidence, jejich chovatelé nehradí místní poplatek ze psů a pokud se jim pes zatoulá, nevyhledají ho. –
Protože povinnost trvale označovat psy není zavedena celostátně, může se na území města zatoulat pes z jiné obce, který
nebude označen a bude umístěn do útulku.“ Stejná výše citovaná důvodová zpráva dokonce uváděla výsledky
telefonického dotazování na vynucování čipování v okolních městech: Mj. např Frýdek-Místek zavedl na svém území
povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka r. 2006. V průběhu pěti let se zde sice podařilo zajistit označení již
dříve pomocí známky evidovaných psů, nikoliv však předpisově všech skutečně v dané lokalitě žijících nejlepších
čtyřnohých přátel člověka. Vůbec se však nesnížil počet odchycených psů. Podobně v Karviné začali s povinným
čipováním roku 2001 a od roku 2004 jej zakotvili do místní obecně závazné vyhlášky. Během deseti let fungování
zdejšího vymáhání RFID identifikace psů dokázali donutit pouze 80 až 85 % chovatelů k tomu, aby nechali svým
zvířatům povinně nastřelit pod kůži elektronické čipy. Navíc se v praxi ukázalo, že množství pokut za neočipování psů
nelze vůbec z určitých chovatelů vymoci; do karvinského útulku se pořád dostávalo měsíčně 40 až 45 psů (náklady
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každých 30 dnů 120.000,- Kč); v Karviné ke všemu „nezaznamenali výrazný úbytek zatoulaných psů umístěných v
útulku pro psy, protože nezodpovědní chovatelé si raději pořídí nového psa než by vynaložili prostředky na označení
psa, za kterého by v případě jeho zatoulání a umístění do útulku museli uhradit náklady za pobyt,“ uvedla havířovská
důvodová zpráva. – Přes všechna varování však byla nakonec roku 2012 havířovská čipovací vyhláška zdejšími zastupiteli
schválena. – Podle ODH nejsou celkové výsledky havířovské RFID označovací akce nijak slavné. K 26. září 2016 bylo v
Havířově 7.335 evidovaných psů označených čipem. Pro srovnání roku 2012 měl Havířov registrováno prostřednictvím
známky 6.413 psů. Hlavní problém s předpokládanými nikde neevidovanými, opuštěnými a toulavými psy však
pořád přetrvával: v období od počátku roku 2010 až do 26. září 2016 šlo vždy každoročně o několik stovek dokonce
nijak neoznačených psů, kteří byli ve městě odchycení a převezeni do místního útulku. Přitom z měst a obcí kolem
Havířova se dostalo do útulku za stejné zhruba šestileté období pouze 62 psů; jde tedy v drtivé většině o tristní
městskou situaci přetrvávající i po zavedení povinného čipování. Paradoxně havířovské úřední osoby dokázaly
navracet v časovém úseku od roku 2010 až do 26. září 2016 zpět domů nijak neoznačené psy (bez čipu, tetování nebo
známky) v rozmezí od 56 až 160 zvířat, což svědčí o jejich vysoké znalosti místních poměrů. Ve stejném období se jim
však nepodařilo navrátit zpět domů k chovatelům od 195 do 338 psů (označených čipem i jinými způsoby nebo vůbec
neidentifikovatelných). Vlastní povinné čipování se podílelo na úspěšném navracení psů zpět domů ve výše sledovaném
období pouze v počtu 35 až 132 případů; přitom se nikdy nepodařilo navrátit k původním chovatelům 100%
odchycených/očipovaných psů (ve sledovaném časovém úseku šlo o jeden až osm negativních případů). Velkou roli také
hrála pořád adopce: 199 až 384 konkrétních kauz. Havířovská veřejná moc se pokoušela tento neblahý trend opakovaně
zvrátit pomocí masových akcí městské policie. Ty si měly vynutit pomocí kontrol pejskařů stoprocentní dodržování
vyhlášky č. 2/2012 v aktuálním znění. Zdejší politici lidem hrozili likvidačními pokutami až 50.000,- Kč (podobně
jako v Ostravě). Od 1. ledna 2014 do 26. září 2016 pak provedli městští strážníci přes 6.548 kontrol držitelů psů
(většina prohřešků řešena domluvou) s výsledkem výběru blokových pokut v sumě 61.620,- Kč (celková výše na místě
nezaplacených částek: 101.400,- Kč). Havířovská radnice navíc velmi korektně ve své písemné odpovědi uvedla, že
příslušníci městské policie nemohou vynucovat očipování zvířat v soukromých obydlích občanů. Hlavní problém
tedy čipování v praxi vůbec nevyřešilo. – Z hlediska bezpečnostní situace obyvatelstva představoval znepokojivé
zjištění obzvláště rok 2016, kdy byl patrný nezvykle veliký nárůst útoků psů na lidi (10 případů) s následkem zranění
a to již čtvrtým rokem od schválení havířovské čipovací vyhlášky, když předtím běžně docházelo každý rok ke zhruba
dvěma až čtyřem takovým útokům. Podle odpovědi z Magistrátu Statutárního města Havířova (na rozdíl od Ostravy, kde
byla bezpečnost občanů důležitým argumentem pro zavedení povinného čipování) nemá RFID označení/evidence psů na
bezpečnost lidí žádný vliv. – Velké zklamání také přinesla výše nákladů určená na městský havířovský útulek, které se
nepodařilo radikálně snížit: V časovém rámci let 2010 až 2015 odcházelo z veřejných rozpočtů jen na útulek každoročně
přibližně od 4 do 5,4 miliónů korun (celkové výdaje na péči o psy, úklid apod. však v Havířově dosahovaly v tomto
období každoročně od 4,3 až do 5,9 miliónů korun). Výběr z poplatků za psy ale v Havířově nikdy nedokázal od roku
2010 do 26. září 2016 tyto náklady pokrýt: Jednalo se každých 12 měsíců o příjem ve výši od 2,5 až do 2,8 miliónu
korun (patrná setrvalá vzestupná tendence.) Pokud by čipování v Havířově dokonale fungovalo, byly by logicky
náklady na útulek minimální, jelikož by byli všichni nalezení psi ihned vráceni zpět domů. Poplatky ze psů by pak
měly opět logicky pokrýt celkové městské výdaje na péči o místní nejlepší čtyřnohé přátele člověka. K tomu však
nedošlo. – SwN dodává, že vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod
hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno nebo změněno na dobrovolnou formu.
Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli,
jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim
především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální
sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta
včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném
zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Podle monitoringu
tisku SwN se občané ve sdělovacích prostředcích výše uvedená fakta většinou nedozvěděli. Mediální informace, které
pronikly z Havířova v určitých případech roku 2016 na veřejnost, byly spíše založeny na dojmech než reálných faktech.
Novináři zkrátka neměli prostor, aby se mohli ve své důležité práci zabývat danou problematikou do hloubky a detailně
zkoumat to, co jim který politik nebo úředník tvrdí. Výsledkem pak často bylo jednostranné informování široké veřejnosti,
které by však nemělo být součástí korektního zpravodajství, nýbrž jiných/relevantních žurnalistických forem a nebo
rovnou PR metod ovlivňování veřejného mínění. Zprávy typu: „Čipování se osvědčilo; je v uvozovkách báječné, úžasné;
zvířatům i jejich chovatelům prospívá; všichni ho tzv. nadšeně přijímají,“ něco takového by zkrátka mělo být podloženo
jasnými/reálnými fakty. A jelikož je těchto „báječných“ informací o čipování v médiích všude ohromné množství, odevšad
se na každého nekriticky doslova valí: přinesli jsme proto občanům ČR naopak na základě analýzy výše uvedených
nových havířovských dat z října 2016 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat
jim: jak neskutečně s nimi někteří vychytralí zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky.
Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Vždyť v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry
nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké
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soužití člověka se zvířaty. – Společenství webu Necipujtenas.CZ by na tomto místě rádo poděkovalo za vysoce korektní
spolupráci Váženému panu Michalu Podloučkovi a všem úředním osobám, které přispěly k poskytnutí zcela zásadních
faktických dat z Havířova (město vede Vážený pan primátor Bc. Daniel Pawlas z KSČM). – Získaná dokumentace je k
dispozici níže ve formátu pdf.
Zdroj: Žádost o informace podaná Váženým panem Michalem Podloučkou v rámci zákona o svobodném přístupu k
informacím, kterou přijal Magistrát Statutárního města Havířova 17. října 2016 a zpracovanou ji zaslal zpět Váženému
panu Podloučkovi v zákonné lhůtě 31. října 2016; výslednou dokumentaci následně obdržel od Váženého pana Podloučky
elektronicky 1. listopadu 2016 šéfeditor webu Necipujtenas.CZ Vážený pan Mgr. Radek Přepiora;
https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000005142/diky-cipovani-je-v-utulku-v-havirove-mene-psu;
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/povinne-cipovani-psu-setri-mestske-pokladny-i-cas-strazniku-20160303.html;
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/radnicni-listy/2012/08/stahnout_cz.html; http://www.havirovcity.cz/dokumenty/radnicni-listy/2013/07/stahnout_cz.html; http://www.havirov-city.cz/dokumenty/radnicnilisty/2013/08/stahnout_cz.html; http://www.havirov-city.cz/dokumenty/radnicni-listy/2013/09/stahnout_cz.html;
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/radnicni-listy/2014/07/stahnout_cz.html;
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-zoficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/podloucka-nezavisli-cipybusiness-cr.aspx

Náměstí Republiky, Statutární město Havířov, Moravskoslezský kraj. – Zdroj obrázku:
Tedmek, https://cs.wikipedia.org/wiki/Havířov#/media/File:Havirov_sq02.JPG

35. Návrh na zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním
čipem a schválení poskytnutí příspěvku chovatelům psů na trvalé
označení psů čipem
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb
Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb
Návrh usnesení:
Rada města Havířova
schvaluje
zpracování obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů s tím, že za opatření psa čipem
Varianta 1
chovatel uhradí náklady v plné výši

Varianta 2
město na trvalé označení 1 psa přispěje částkou ve výši 50% nákladů
Varianta 3
město uhradí náklady v plné výši

Z: vedoucí OKS
T: 06/2012
neschvaluje
zpracování obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů
Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu:
Ing. Jiří MARTÍNEK, (ČSSD)
- navrhuje variantu 2 s doplněním, a to : ve výši 50% avšak max. 200,- Kč s tím, že čipování
by město dotovalo po dobu 2 let tzn. do roku 2013, v roce 2014 by si to hradili občané sami.
Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova (ČSSD)
- k tomuto doplnil, že varianta 2 se rozloží do dvou etap a v tomto duchu bude zpracovaná
OZV.
Ing. Jiří MARTÍNEK, (ČSSD)
- ještě sdělil, že se tam objevila disproporce v ceně vůči trvání, kdy útulek MAX provádí
čipování psů za 360,- Kč včetně DPH. Kalkulované ceny u veterinářů se pohybují od 500,- 600,- Kč. Polemizuje, zda udělat smlouvu s určitými lékaři, anebo to nechat na trhu s tím, že
občané si budou moci vybrat, ale dotace bude pouze 200,-Kč za psa.

Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb
- k tomuto sdělil, že útulek MAX opravdu čipuje psy za 360,- Kč. Ceny u ostatních
veterinářů se opravdu pohybují mezi 400 až 600,- Kč za psa. Dále sdělil, že chtěli jako město
vyhlásit výběrové řízení na veterináře, kteří by nabídli svoje cenové nabídky a na základě
nejnižších cenových nabídek bychom upřednostňovali tohoto veterináře, kde bychom posílali
občany k čipování psů.
Ing. Jiří MARTÍNEK, (ČSSD)
- předpokládá, že se bude jednat o jednotný čip u všech psů.
Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb
- na toto reagoval, že ano předpokládá se používání jednotných čipů.
JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb
- dotazovala se na termín v návrhu usnesení, který je stanoven na 06/2012 a k čemu se tento
termín vztahuje.
Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb
- odpověděl, že termín je stanoven než se připraví OZV. Dále sdělil, že vydání OZV
k 1.1.2012 nestihnou a informoval členy RMH o časovém postupu při vydání OZV.
Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH
- sdělil, že bude muset proběhnout výběrové řízení na veterináře, a to z toho důvodu, že při
předpokladu přečipování 600 tis. psů a vycházíme-li z předpokladu cen 500,- Kč za
přečipování jednoho psa, tak se jedná o 3 mil.Kč., takže se domnívá, že bude muset
proběhnout veřejná zakázka na výběr veterináře.
Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova (ČSSD)
- navrhuje buď vybrat jednoho veterináře, anebo doporučit v rámci OZV tyto …….. ordinace
veterinárních lékařů a město na to přispěje pouze 200,- Kč/1pes.
Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH
- domnívá se, že vzhledem k celkové ceně musí proběhnout dle zákona o veřejných zakázkách
Ing. Eduard HECZKO, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku (KSČM)
- domnívá se, že náklad města je pouze 200,- Kč/ 1pes, což bude zhruba 1 mil.Kč.
- Probíhá debata na toto téma
JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb
- dle OZV vznikne obecná povinnost na čipování psů a pouze se uloží na základě jakého
dokladu MMH, odbor komunálních služeb proplatí max. 200,- Kč.
- Probíhá debata na toto téma
Mgr. Rudolf ŠIMEK, (HPH)
- sdělil, že je nutno taktéž zvážit, že při čipování 6000 psů by 1 veterinář musel denně
přečipovat 20 psů.

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova (ČSSD)
- sdělil, že samozřejmě na veškeré připomínky členů RMH se bude brát zřetel a dopracuje se
do OZV, z toho důvodu je i delší čas stanoven na její přípravu.
Ing. Jiří ŠEBESTA, (KSČM)
- vznesl připomínku, že vzhledem k tomu, že policie bude mít čtečky na čipy, musí se dbát
taktéž na kvalitu čipů, aby to bylo kompatibilní zařízení.
- do výběrového řízení dát podmínku, aby veterináři aplikovali pouze čip stanovený MMH

Hlasování o navrhovaném usnesení:
Pro
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 0
Omluveni :
0
Přítomno 11 členů RMH
Přijaté usnesení:
Rada města Havířova
schvaluje
zpracování obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a
evidenci označených psů a jejich chovatelů s tím, že za opatření psa
čipem město na trvalé označení 1 psa přispěje částkou ve výši 50%
nákladů max. 200,- Kč v letech 2012 a 2013
Z: vedoucí OKS
T: 06/2012
usn. č. 1377/23RM/2011

RMH 23/35.

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
odbor komunálních služeb

12.10.2011

Věc: Návrh na zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním čipem a
schválení poskytnutí příspěvku chovatelům psů na trvalé označení psů čipem
Obsah materiálu: 1. návrh usnesení
2. důvodová zpráva
Návrh usnesení:
Rada města Havířova
schvaluje
zpracování obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů s tím, že za opatření psa čipem
Varianta 1
chovatel uhradí náklady v plné výši

Varianta 2
město na trvalé označení 1 psa přispěje částkou ve výši 50% nákladů
Varianta 3
město uhradí náklady v plné výši

Z: vedoucí OKS
T: 06/2012
neschvaluje
zpracování obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů

Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r.
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb, v.r.
Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb, v.r.
__________________________________________________________________________

Důvodová zpráva:
Na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) může obec obecně závaznou vyhláškou (dále jn
„OZV“) stanovit povinnost trvalého označování všech psů prostředky, které způsobují při
aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací
elektronickým čipem, a povinnost evidence označených psů a jejich chovatelů. Pro možnost
pohybu zvířat mezi členskými státy EU je zvíře považováno za identifikovatelné, pouze
pokud bude označeno elektronickým čipem.
Po více jak ročním provozu Útulku MAX bylo ověřeno, že pokud je odchycen pes, který je
opatřen čipem a současně přihlášen do evidence, je operativně vrácen jeho chovateli, čímž
jsou sníženy jak finanční prostředky chovatele na úhradu nákladů za ustájení zvířete, tak
města, které hradí náklady, pokud není chovatel znám.
Důvody pro zavedení povinnosti trvalého označování psů v Havířově:
 Pokud by bylo zavedeno trvalé označování psů a chovatelé by v rámci evidence uváděli
kontakt pro případ ztráty psa, mohou zaměstnanci útulku ihned po odchytu kontaktovat
chovatele k vyzvednutí nalezeného psa, jak už to v případě opakovaných nálezů toulavých
psů praktikují a tím šetří finanční prostředky chovatelů i města.
 Trvale označené psy nemohou jejich chovatelé opustit s úmyslem se jich bez postihu
zbavit a přenést náklady na jejich péči na město.
 Zavedením povinnosti trvale označit psy elektronickým čipem a přihlásit je do evidence a
důslednou kontrolou této povinnosti, bude zároveň zajištěna lepší kontrola, zda jsou
chovatelé psů přihlášeni k místnímu poplatku ze psů, takže by mohlo dojít k navýšení
příjmu města z těchto poplatků.
Proti zavedení trvalého označování psů
 Zavedením povinnosti chovatelům nechat trvale označovat své psy a přihlásit je do
evidence nedává záruku, že dojde ke snížení počtu psů umístěných do útulku, protože po
zkušenostech z jiných měst, která již tuto povinnost zavedenou mají, se na území města
nachází značné množství psů, kteří ani v současné době nejsou přihlášeni do evidence,
jejich chovatelé nehradí místní poplatek ze psů a pokud se jim pes zatoulá, nevyhledají ho.
 Protože povinnost trvale označovat psy není zavedena celostátně, může se na území města
zatoulat pes z jiné obce, který nebude označen a bude umístěn do útulku.
V případě, že bude odboru komunálních služeb uloženo zpracovat Obecně závaznou vyhlášku
k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, je potřeba zvážit,
zda tato finanční zátěž bude ponechána pouze na chovateli nebo se na úhradě nákladů bude
podílet i město, ať už částečně nebo v plné výši. V loňském roce jsme požádali některé
veterinární lékaře o stanovení nákladů na označení psa čipem, které činily dle použitého čipu
v rozpětí od 360 - 500,- Kč. V Útulku MAX označujeme čipem nalezené psy za 360,- Kč vč.
20 % DPH.
MOŽNOSTI ÚHRADY NÁKLADŮ:
Ve stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k obecně závazným
vyhláškám k trvalému označování psů a jejich chovatelů je uvedeno, že z ustanovení §13 odst. 2
zákona jednoznačně vyplývá, že povinnost nechat trvale označit psa má chovatel, tzn. trvalé označení
psa zajistí na své náklady. Za přípustnou a zákonu neodporující lze považovat i situaci, kdy obec svou
OZV stanoví, že náklady na trvalé označení psů hradí obec (případně chovatel a obec určitým dílem)

anebo situaci, kdy obec chovatelům, kteří jsou zároveň poplatníky místních poplatků ze psů, přizná
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích nárok na úlevu či osvobození od tohoto poplatku.

V Havířově bylo k 30.9.2011 evidováno na místním poplatku ze psů 5 842 psů.
Varianta 1. chovatel uhradí náklady v plné výši
Dle výše uvedeného má chovatel trvalé označení psa zajistit na své náklady. Zavedením povinnosti
trvale označit psa čipem (dále jen „čipování“) je vedle úhrady místního poplatku ze psů další finanční
zátěží, kterou město zatíží chovatele, což může vzbudit značnou nevoli zejména u těch, kteří dbají,
aby jim psi neutíkali anebo je chovají na svém pozemku u rodinného domku, kdy pes minimálně užívá
ploch veřejného prostranství k volnému pohybu.
Varianta 2. město a chovatel se o náklady podělí každý 50% z celkové ceny

Náklady na čipování 1 psa ve výši 50 % uhradí chovatel přímo veterinárnímu lékaři a
zbývajících 50 % nákladů uhradí veterinárnímu lékaři město.
V tomto případě by musela být vyhlášena veřejná zakázka na provádění čipování
veterinárními lékaři, protože tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu města.
Pokud se cena za čipování 1 psa bude pohybovat mezi 500 - 600,- Kč vč. DPH, potom 50 %
nákladů na označení všech evidovaných psů činí cca 1 461 tis. - 1 753 tis. Kč).
V dalších letech by již byli čipováni pouze psi nově přihlašováni do evidence (ročně cca 400
psů), takže roční 50 % náklady města na čipování těchto psů by činily 100 tis. - 120 tis. Kč.
Varianta 3. město uhradí náklady v plné výši
Aby město chovatele psů finančně dále nezatěžovalo, provede čipování na své náklady
(předpokládáme, že se cena za čipování 1 psa bude pohybovat mezi 500 - 600,- Kč vč. DPH).
V tomto případě by musela být vyhlášena veřejná zakázka na provádění čipování
veterinárními lékaři, protože tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu města.
Pokud se cena za čipování 1 psa bude pohybovat mezi 500 - 600,- Kč vč. DPH, potom
náklady na označení všech evidovaných psů činí cca 2 921 tis. - 3 505 tis. Kč).
V dalších letech by již byli čipováni pouze psi nově přihlašováni do evidence (ročně cca 400
psů), takže roční náklady města na čipování těchto psů by činily 200 tis. - 240 tis. Kč.
Další náklady spojené se zavedením čipování
Dále je u všech variant v prvním roce nutno počítat s náklady na pořízení čtecího zařízení
k identifikaci elektronických čipů pro strážníky Městské policie Havířov, kteří budou
provádět kontrolu označení psů.
Dotazem u Městské policie Karviná, která kontrolu trvale označených psů již několik let
provádí, bylo ověřeno, že pro potřeby kontroly využívají základní typ kapesních čtecích
zařízení v ceně cca 4,5 tis. Kč vč. DPH za kus (používají cca 5 ks).
Náklady na pořízení 6 ks čtecích zařízení (pro 3 služebny MP po 2 ks) - cca 27 tis. Kč vč.
DPH.
Zkušenosti se zavedením povinnosti čipování v jiných městech
Telefonicky jsme ověřovali zkušenosti se zavedením povinnosti čipování např. v Českém
Těšíně a Přerově po roce od účinnosti OZV.
Č. Těšín - povinnost zavedena od 3.7.2009.
Od 1.7.2009 do 30.6.2010 náklady na čipování hradilo město v plné výši a tetování bylo na
náklady chovatele. V 1. roce po zavedení byly náklady města cca 500 tis. Kč v dalším roce
cca 493 tis. Kč. V této době využili možnost označení psa všichni evidovaní chovatelé.
Po tomto termínu hradí chovatelé náklady na čipování v plné výši.
Přerov - povinnost zavedena od r. 2009

Náklady na čipování hradí město, max. do výše 600,-Kč.
V 1. roce po zavedení byly náklady města cca 1 mil. Kč v dalším roce cca 150 tis. Kč.
Zlepšilo se vedení evidence psů.
Před zavedením povinnosti trvale označovat, měli v období od r. 2002 - 2008 v OZV o
místním poplatku ze psů úlevu od místního poplatku po dobu 3 let pro poplatníky trvale
označených psů.
Frýdek-Místek - povinnost zavedena od r. 2006
Náklady na čipování hradí v plné výši město – veterinární lékaři jsou vybráni městem.
Podařilo se zajistit označení všech evidovaných psů. Nesnížil se počet odchycených psů.
Karviná - čipování je v Karviné zavedeno zhruba od r. 2001 a od r. 2004 je tato povinnost
stanovena obecně závaznou vyhláškou (OZV).
V současnosti bylo označeno cca 80 – 85 % psů z celkového množství cca 4500 evidovaných
psů.
Město proplácí chovatelům náklady na čipování v plné výši – každoročně je uzavřena
smlouva se všemi veterinárními lékaři na území města na smluvní cenu za čipování ve výši
470,- Kč bez DPH u lékařů, kteří nejsou plátci DPH a 540,- Kč vč. DPH u plátců.
Roční náklady na čipování v současné době činí cca 200 tis. Kč.
Protože mají povinnost čipování stanovenou OZV, kontrolu provádí městská policie, která
nejprve řeší domluvou, dále uložením blokové pokuty, případně postupují záznam
přestupkové komisi. Měsíčně řeší přestupková komise cca 2 případy a pokuty jsou ukládány
ve výši 500 - 1000,- Kč a je uložena lhůta k provedení čipování. V případě neuposlechnutí
může být pokuta uložena opakovaně a ve větší výši (s tím se doposud nesetkali). Upozornili,
že u problémových sociálně nepřizpůsobivých občanů je uložení pokuty nevymahatelné.
Protože současně tento odbor vede i agendu nalezených psů a jejich umístění v útulku,
poskytli i tyto informace:
Měsíčně je v útulku ustájeno cca 40-45 psů, za které hradí cca 120 tis. Kč měsíčně. Roční
náklady na provoz útulku jsou 1 400 tis. Kč včetně nákladů na veterinární ošetření. Domnívají
se, že bez čipování by byl útulek daleko víc obsazen a náklady na jeho provoz by byly
mnohem vyšší.
Všichni dotázaní se shodli na tom, že zavedení čipování psů doporučují, protože se zlepšila již
zavedená evidence psů, lépe se řeší přestupky páchané označenými zvířaty, dohledávají se
majitelé, na druhou stranu nezaznamenali výrazný úbytek zatoulaných psů umístěných
v útulku pro psy, protože nezodpovědní chovatelé si raději pořídí nového psa než by
vynaložili prostředky na označení psa, za kterého by v případě jeho zatoulání a umístění
do útulku museli uhradit náklady za pobyt.
STANOVISKO ODBORU KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Pokud bude chovatelům uložena OZV povinnost trvale označit psa čipem, doporučujeme
zvolit variantu 1 – plná úhrada nákladů chovatelem nebo se přiklonit k variantě 2, kdy se i
město bude částečně podílet na úhradě nákladů. Chovatelé, přesto, že toto opatření je i v jejich
zájmu, protože pokud se jim jejich pes zaběhne, mají možnost ho po odchytu neprodleně
získat zpět, zavedení další finanční zátěže berou s nelibostí, a proto by mohli ocenit, že jim
město poskytne finanční výpomoc ve výši 50% nákladů za pořízení čipu.
Kontrolu dodržování OZV by zajišťovala Městská policie Havířov.
Postih: nesplnění povinnosti stanovené na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, v platném znění (dále jen zákon), v obecně závazné vyhlášce obce, je u fyzických
osob přestupkem podle §27 odst. (1) písm. j) zákona a u právnických nebo fyzických osob
podnikajících správním deliktem dle §27a odst. (1) písm. g) zákona. Za tento přestupek nebo
správní delikt může být uložena pokuta do výše 50 tis. Kč.

38. Obecně závazná vyhláška č. ../2012, k trvalému označování psů
a evidenci označených psů a jejich chovatelů
___________________________________________________________________________
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb
Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb
Návrh usnesení:
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů
schválit
navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč pro zabezpečení poskytování
příspěvku chovatelům na trvalé označování psů od 1.8.2012 s tím, že částka bude účelově
čerpána pouze na tuto činnost
uložit
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2012
Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu:
Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova (ČSSD)
- nebyly
Hlasování o navrhovaném usnesení:
Pro
10
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 0
Omluveni :
0
Přítomno 10 členů RMH
Přijaté usnesení:
Viz návrh usn. č.
2441/38RM/2012
___________________________________________________________________________

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
odbor komunálních služeb

RMH 38/38.
13.6.2012

Věc: Obecně závazná vyhláška č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci
označených psů a jejich chovatelů
(k usn. RMH č.1377/23RM/2011 ze dne 12.10.2011 - příspěvek města)
(k usn. RMH č.1925/32RM/2012 ze dne 22.2.2012 - vyhlášení VZ)
(k usn. RMH č.2190/35RM/2012 ze dne 25.4.2012 - vyhodnocení VZ)

Obsah materiálu:

1. návrh usnesení
2. důvodová zpráva
3. příloha - návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2012, k trvalému
označování psů a evidenci označených psů a jejich
chovatelů

Návrh usnesení:
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů
schválit
navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč pro zabezpečení poskytování
příspěvku chovatelům na trvalé označování psů od 1.8.2012 s tím, že částka bude účelově
čerpána pouze na tuto činnost
uložit
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2012
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r.
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb, v.r.
Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb, v.r.
_________________________________________________________________________

Důvodová zpráva:
Na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost trvalého
označování všech psů prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou
bolest, zejména tetováním nebo identifikací elektronickým čipem, a povinnost evidence
označených psů a jejich chovatelů.
V návrhu obecně závazné vyhlášky byl zvolen elektronický systém označování psů s ohledem
na to, že dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES ze dne 26.5.2003, o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně
směrnice Rady 92/65/EHS bude, po uplynutí přechodného období od účinnosti nařízení tj. od
30.9.2012, pro možnost pohybu zvířat mezi členskými státy EU, zvíře považováno za
identifikovatelné pouze pokud bude označeno elektronickým čipem.
Důvody pro zavedení povinnosti trvalého označování psů v Havířově:
1. Trvale označené psy nemohou jejich chovatelé opustit s úmyslem se jich bez postihu
zbavit.
2. Zavedením povinnosti trvale označit psy elektronickým identifikačním čipem (dále jen
„čip“) a přihlásit je do evidence a důslednou kontrolou této povinnosti, bude zároveň
zajištěna lepší kontrola zda jsou chovatelé psů přihlášeni k místnímu poplatku ze psů,
takže by mohlo dojít k navýšení příjmu města z těchto poplatků.
3. Zavedením evidence označených psů a uváděním kontaktu pro případ ztráty psa, mohou
zaměstnanci útulku ihned po odchytu kontaktovat chovatele k vyzvednutí nalezeného psa,
jak už to v případě opakovaných nálezů toulavých psů praktikují a tím šetří finanční
prostředky chovatelů.
4. Dochází k nárůstu počtu chovatelů, kteří při vyzvednutí psa z útulku nemají dostatečné
finanční prostředky na úhradu nákladů za delší pobyt psa v útulku. Tato dlužná částka je
následně obtížně od těchto dlužníků vymáhána.
V předloženém návrhu Obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci
označených psů a jejich chovatelů (dále jen „OZV“) je chovatelům psů stanovena povinnost
nechat psy trvale označit čipem a přihlásit je do evidence jestliže:
1. dosud trvale označení nejsou,
2. jsou chovaní na území města nebo se zde zdržují po dobu delší než 30 dnů,
3. jsou starší 3 měsíců.
Úhrada nákladů na označení psa
Dne 12.10.2011 bylo RMH usn. č. 1377/23RM/2011 schváleno zpracování OZV s tím, že
město na trvalé označení 1 psa čipem přispěje částkou ve výši 50% z celkových nákladů max.
200,- Kč v letech 2012 a 2013.
Dne 25.4.2012 byla usnesením č. 2190/35RM/2012 přidělena veřejná zakázka č.
VZ/02/OKS/12 „Označování psů identifikačním čipem“ s tím, že s ohledem na výši nákladů
na tento úkon (všichni zájemci uvedli cenu 560,- Kč vč. 20% DPH) bude příspěvek města
chovatelům činit 200,- Kč za 1 psa.
Příspěvek města na trvalé označení psa čipem bude poskytnut chovatelům v období od nabytí
účinnosti OZV tj. od 1.8.2012 do 31.12.2013 pouze v tom případě, že nechají trvale označit
psa u městem zvolených veterinárních lékařů a odevzdají evidenční známku vydanou
správcem místního poplatku ze psů veterinárnímu lékaři před trvalým označením. Tímto
opatřením bude zajištěno, že příspěvek bude poskytnut jen těm chovatelům, kteří mají psa
evidovaného u správce poplatku a hradí místní poplatek ze psů.

Příspěvek města nebude chovatelům poskytnut v těchto případech:
1. pokud psa nechají trvale označit čipem u jiného než městem zvoleného veterinárního
lékaře,
2. pokud před trvalým označením neodevzdají veterinárnímu lékaři evidenční známku,
3. po 31.12.2013 (od 1.1.2014 bude označení čipem prováděno jen na náklady chovatele).
Evidence psů chovaných na území města
Evidence čipem označených psů chovaných na území Havířova a jejich chovatelů bude
vedena u správce místního poplatku ze psů, který současně vede i evidenci poplatníků
místního poplatku ze psů.
Cílem vedení evidence označených psů a jejich chovatelů je snadnější vyhledávání toulavých
psů, jejich brzký návrat k chovatelům a snadnější vyhledávání původních chovatelů
opuštěných psů.
Přechodným ustanovením bylo v zájmu právní jistoty chovatelů psů umožněno splnění
povinnosti trvale označit psa čipem ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti této OZV. Pokud už
chovatel měl psa označeného čipem před nabytím účinnosti OZV, je povinen přihlásit se do
evidence ve lhůtě do 90 dnů od účinnosti OZV. Účinnost OZV byla stanovena od 1.8.2012.
Nedílnou součástí OZV je Příloha č.1 „Seznam smluvních veterinárních lékařů“ do
31.12.2013.
Návrh OZV byl předložen k vyjádření všem odborům MMH a Komisi RMH pro životní
prostředí a jejich připomínky byly po posouzení do návrhu předkládané OZV zapracovány.
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra konstatoval, že předložený návrh
OZV je v souladu se zákonem.
Návrh na navýšení rozpočtu odboru komunálních služeb
Ve schváleném rozpočtu odboru komunálních služeb pro rok 2012 nejsou zahrnuty finanční
prostředky na pokrytí nákladů na poskytnutí příspěvku chovatelům na označení psů.
V Havířově je u správce místního poplatku ze psů evidováno cca 6 000 psů.
Pokud by v období od 1.8.2012 do 31.12.2013 na jejich trvalé označení čipem město přispělo
všem částkou 200,- Kč za psa, potom by náklady města činily 1 200 000,- Kč.
Protože má město zajištěn dostatečný počet smluvních veterinárních lékařů pro označování
psů čipem a je reálný předpoklad, že největší nápor chovatelů o zajištění označení psa bude
především bezprostředně po nabytí účinnosti OZV navrhujeme, aby odboru komunálních
služeb byl rozpočet pro rok 2012 navýšen o 1 200 000,- Kč na zabezpečení této činnosti s tím,
že částka bude účelově čerpána pouze na tuto činnost.

PŘÍLOHA
NÁVRH

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
________________________________________________________________
Obecně závazná vyhláška č. /2012,
k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 25.6.2012 usnesením č. ….
usneslo vydat na základě ust. § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje:
a) povinnost chovatelů1) nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou,
b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního
města Havířova (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území
města zdržují po dobu kratší než 30 dnů.
Čl. 2
Trvalé označování psů
Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen nechat trvale označit elektronickým
čipem psa:
a) nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců (pokud pes není již trvale
označen ve smyslu této vyhlášky),
b) v souladu s normami ISO 11784 a 11785 vydanými Evropskou unií,
c) osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle
veterinárního zákona2) (dále jen „veterinární lékař“).

1

2

§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
„Pro účely tohoto zákona se rozumí chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová
(dále jen "chová") zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty,
provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí
pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení.“
§ 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Úhrada nákladů za trvalé označování psů
(1) Úhrada nákladů za trvalé označení psa způsobem dle ustanovení čl. 2 této vyhlášky
v období od 1.8.2012 do 31.12.2013 bude provedena na náklady:
a) chovatele a města. Město přispěje částkou ve výši 200,- Kč za psa a chovatel uhradí
zbytek z celkových nákladů za trvalé označení psa. Město poskytne příspěvek jen
tomu chovateli, který nechá psa trvale označit u městem určeného veterinárního lékaře
a před trvalým označením psa předá veterinárnímu lékaři evidenční známku3) vydanou
správcem místního poplatku ze psů4),
Seznam smluvních veterinárních lékařů je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha
č. 1.
b) chovatele. Město nepřispěje na úhradu nákladů za trvalé označení psa chovateli, pokud
nechá označit psa u jiného než městem určeného veterinárního lékaře.
(2) Od 1.1.2014 se trvalé označovaní psů způsobem dle ustanovení čl. 2 této vyhlášky provádí
u kteréhokoliv veterinárního lékaře na náklady chovatele.
Čl. 4
Evidence označených psů a jejich chovatelů
(1) Evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů ( dále jen „evidence“) vede město
prostřednictvím správce místního poplatku ze psů.
(2) Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence do 15 dnů
ode dne označení psa způsobem dle čl. 3 odst. (1) písm. b) a odst. (2) této vyhlášky nebo
do 15 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně
závazné vyhlášky.
(3) Při přihlášení do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li
o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení,
c) registrační číslo a typ elektronického čipu, jímž byl pes označen, a datum čipování psa,
které doloží dokladem, vydaným veterinárním lékařem, který provedl označení psa
elektronickým čipem. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit
stejnopisem průkazu původu,
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
(4) Chovatel psa je povinen správci místního poplatku ze psů ohlásit pro účely evidence
ukončení chovu psa na území města, ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(5) Údaje z evidence se poskytují pouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají
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Čl. 7 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
Čl. 1 odst. (2) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č.2/2010 o místním poplatku ze psů.

zákonné ochraně osobních údajů5).
Čl. 5
Přechodná ustanovení
(1) Chovatel psa je povinen nechat psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale
označen, trvale označit elektronickým čipem nejpozději do 12 měsíců od účinnosti této
vyhlášky.
(2) Chovatel psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit elektronickým
čipem, nebo se stal před účinností této vyhlášky chovatelem psa trvale označeného, je
povinen do 90 dnů od účinnosti této vyhlášky nahlásit správci místního poplatku ze psů
změnu v evidenci.
Čl. 6
Kontrola dodržování
Kontrolu označení psa elektronickým čipem provádí strážníci Městské policie Havířov.
Čl. 7
Sankce
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů6).
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.
Nedílnou součástí této vyhlášky je Příloha č. 1 „Seznam smluvních veterinárních lékařů“ do
31.12.2013.

..................................................................
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města

...................................................................
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora
5
6

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 27 odst. 1 písm. j) a § 27a odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. /2012 k trvalému označování psů a evidenci označených
psů a jejich chovatelů

SEZNAM SMLUVNÍCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

Veterinární klinika LIFE s.r.o.,
Dělnická 59, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Veterinární klinika ANIVET - MVDr. Zbyněk Horák,
Kochova 3, 736 01 Havířov-Šumbark
MVDr. Michael Javora
Veterinární ordinace u Nemocnice, Astronautů 5, 736 01 Havířov-Město
MVDr. Jaromír Miklík,
Středová 12, Veterinární ordinace, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
MVDr. Jaromír Vaculík,
Veterinární ordinace, Lidická 1196/2b, 736 01 Havířov-Šumbark
MVDr. Jiří Maňhal,
Veterinární ordinace, Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov-Podlesí
MVDr. Tomáš Mašek,
Veterinární ordinace, Na Nábřeží 654/79, 736 01 Havířov-Město

15:50 hod.
537/13ZM/2012
64. Obecně závazná vyhláška č. ../2012, k trvalému označování psů
a evidenci označených psů a jejich chovatelů
___________________________________________________________________________
Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb
Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Havířova
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů
s ch v a l u j e
navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč pro zabezpečení poskytování
příspěvku chovatelům na trvalé označování psů od 1.8.2012 s tím, že částka bude účelově
čerpána pouze na tuto činnost
ukládá
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2012
Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu:
Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města Havířova (ČSSD)
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím rozpravu a budeme
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
41
Proti :
0
Zdržel se :
0
Nehlasoval :
0
Omluveni:
2
……….. usnesení bylo schváleno
Zastupitelů celkem 43 členů
Přijaté usnesení:
Viz návrh usn.č.
537/13ZM/2012
___________________________________________________________________________

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
odbor komunálních služeb

ZMH 13/64.
25.6.2012

Věc: Obecně závazná vyhláška č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci
označených psů a jejich chovatelů
(k usn. RMH č.1377/23RM/2011 ze dne 12.10.2011 - příspěvek města)
(k usn. RMH č.1925/32RM/2012 ze dne 22.2.2012 - vyhlášení VZ)
(k usn. RMH č.2190/35RM/2012 ze dne 25.4.2012 - vyhodnocení VZ)
Obsah materiálu:

1. návrh usnesení
2. důvodová zpráva
3. příloha - návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2012, k trvalému
označování psů a evidenci označených psů a jejich
chovatelů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Havířova
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. ../2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a
jejich chovatelů
s ch v a l u j e
navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč pro zabezpečení poskytování
příspěvku chovatelům na trvalé označování psů od 1.8.2012 s tím, že částka bude účelově
čerpána pouze na tuto činnost
ukládá
zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 200 000,- Kč
Z: vedoucí EO
T: 09/2012

Předkládá: Ing. Petr SMRČEK, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj, v.r.
Zpracoval: Mgr. Marek Vlachopulos, vedoucí odboru komunálních služeb, v.r.
Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb, v.r.
Projednáno Radou města Havířova dne 13.6.2012 (usnesení č. 2441/38RM/2012) se
souhlasným stanoviskem.
_________________________________________________________________________

Důvodová zpráva:
Na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost trvalého
označování všech psů prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou
bolest, zejména tetováním nebo identifikací elektronickým čipem, a povinnost evidence
označených psů a jejich chovatelů.
V návrhu obecně závazné vyhlášky byl zvolen elektronický systém označování psů s ohledem
na to, že dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES ze dne 26.5.2003, o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně
směrnice Rady 92/65/EHS bude, po uplynutí přechodného období od účinnosti nařízení tj. od
30.9.2012, pro možnost pohybu zvířat mezi členskými státy EU, zvíře považováno za
identifikovatelné pouze pokud bude označeno elektronickým čipem.
Důvody pro zavedení povinnosti trvalého označování psů v Havířově:
1. Trvale označené psy nemohou jejich chovatelé opustit s úmyslem se jich bez postihu
zbavit.
2. Zavedením povinnosti trvale označit psy elektronickým identifikačním čipem (dále jen
„čip“) a přihlásit je do evidence a důslednou kontrolou této povinnosti, bude zároveň
zajištěna lepší kontrola zda jsou chovatelé psů přihlášeni k místnímu poplatku ze psů,
takže by mohlo dojít k navýšení příjmu města z těchto poplatků.
3. Zavedením evidence označených psů a uváděním kontaktu pro případ ztráty psa, mohou
zaměstnanci útulku ihned po odchytu kontaktovat chovatele k vyzvednutí nalezeného psa,
jak už to v případě opakovaných nálezů toulavých psů praktikují a tím šetří finanční
prostředky chovatelů.
4. Dochází k nárůstu počtu chovatelů, kteří při vyzvednutí psa z útulku nemají dostatečné
finanční prostředky na úhradu nákladů za delší pobyt psa v útulku. Tato dlužná částka je
následně obtížně od těchto dlužníků vymáhána.
V předloženém návrhu Obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci
označených psů a jejich chovatelů (dále jen „OZV“) je chovatelům psů stanovena povinnost
nechat psy trvale označit čipem a přihlásit je do evidence jestliže:
1. dosud trvale označení nejsou,
2. jsou chovaní na území města nebo se zde zdržují po dobu delší než 30 dnů,
3. jsou starší 3 měsíců.
Úhrada nákladů na označení psa
Dne 12.10.2011 bylo RMH usn. č. 1377/23RM/2011 schváleno zpracování OZV s tím, že
město na trvalé označení 1 psa čipem přispěje částkou ve výši 50% z celkových nákladů max.
200,- Kč v letech 2012 a 2013.
Dne 25.4.2012 byla usnesením č. 2190/35RM/2012 přidělena veřejná zakázka č.
VZ/02/OKS/12 „Označování psů identifikačním čipem“ s tím, že s ohledem na výši nákladů
na tento úkon (všichni zájemci uvedli cenu 560,- Kč vč. 20% DPH) bude příspěvek města
chovatelům činit 200,- Kč za 1 psa.
Příspěvek města na trvalé označení psa čipem bude poskytnut chovatelům v období od nabytí
účinnosti OZV tj. od 1.8.2012 do 31.12.2013 pouze v tom případě, že nechají trvale označit
psa u městem zvolených veterinárních lékařů a odevzdají evidenční známku vydanou
správcem místního poplatku ze psů veterinárnímu lékaři před trvalým označením. Tímto
opatřením bude zajištěno, že příspěvek bude poskytnut jen těm chovatelům, kteří mají psa
evidovaného u správce poplatku a hradí místní poplatek ze psů.

Příspěvek města nebude chovatelům poskytnut v těchto případech:
1. pokud psa nechají trvale označit čipem u jiného než městem zvoleného veterinárního
lékaře,
2. pokud před trvalým označením neodevzdají veterinárnímu lékaři evidenční známku,
3. po 31.12.2013 (od 1.1.2014 bude označení čipem prováděno jen na náklady chovatele).
Evidence psů chovaných na území města
Evidence čipem označených psů chovaných na území Havířova a jejich chovatelů bude
vedena u správce místního poplatku ze psů, který současně vede i evidenci poplatníků
místního poplatku ze psů.
Cílem vedení evidence označených psů a jejich chovatelů je snadnější vyhledávání toulavých
psů, jejich brzký návrat k chovatelům a snadnější vyhledávání původních chovatelů
opuštěných psů.
Přechodným ustanovením bylo v zájmu právní jistoty chovatelů psů umožněno splnění
povinnosti trvale označit psa čipem ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti této OZV. Pokud už
chovatel měl psa označeného čipem před nabytím účinnosti OZV, je povinen přihlásit se do
evidence ve lhůtě do 90 dnů od účinnosti OZV. Účinnost OZV byla stanovena od 1.8.2012.
Nedílnou součástí OZV je Příloha č. 1 „Seznam smluvních veterinárních lékařů“ do
31.12.2013.
Návrh OZV byl předložen k vyjádření všem odborům MMH a Komisi RMH pro životní
prostředí a jejich připomínky byly po posouzení do návrhu předkládané OZV zapracovány.
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra konstatoval, že předložený návrh
OZV je v souladu se zákonem.
Návrh na navýšení rozpočtu odboru komunálních služeb
Ve schváleném rozpočtu odboru komunálních služeb pro rok 2012 nejsou zahrnuty finanční
prostředky na pokrytí nákladů na poskytnutí příspěvku chovatelům na označení psů.
V Havířově je u správce místního poplatku ze psů evidováno cca 6 000 psů.
Pokud by v období od 1.8.2012 do 31.12.2013 na jejich trvalé označení čipem město přispělo
všem částkou 200,- Kč za psa, potom by náklady města činily 1 200 000,- Kč.
Protože má město zajištěn dostatečný počet smluvních veterinárních lékařů pro označování
psů čipem a je reálný předpoklad, že největší nápor chovatelů o zajištění označení psa bude
především bezprostředně po nabytí účinnosti OZV, navrhujeme, aby odboru komunálních
služeb byl rozpočet pro rok 2012 navýšen o 1 200 000,- Kč na zabezpečení této činnosti s tím,
že částka bude účelově čerpána pouze na tuto činnost.

PŘÍLOHA
NÁVRH

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
________________________________________________________________
Obecně závazná vyhláška č. /2012,
k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 25.6.2012 usnesením č. ….
usneslo vydat na základě ust. § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje :
a) povinnost chovatelů1) nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou,
b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního
města Havířova (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území
města zdržují po dobu kratší než 30 dnů.
Čl. 2
Trvalé označování psů
Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen nechat trvale označit elektronickým
čipem psa:
a) nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců (pokud pes není již trvale
označen ve smyslu této vyhlášky),
b) v souladu s normami ISO 11784 a 11785 vydanými Evropskou unií,
c) osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle
veterinárního zákona2) (dále jen „veterinární lékař“).

1

2

§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
„Pro účely tohoto zákona se rozumí chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová
(dále jen "chová") zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty,
provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí
pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení.“
§ 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Úhrada nákladů za trvalé označování psů
(1) Úhrada nákladů za trvalé označení psa způsobem dle ustanovení čl. 2 této vyhlášky
v období od 1.8.2012 do 31.12.2013 bude provedena na náklady :
a) chovatele a města. Město přispěje částkou ve výši 200,- Kč za psa a chovatel uhradí
zbytek z celkových nákladů za trvalé označení psa. Město poskytne příspěvek jen
tomu chovateli, který nechá psa trvale označit u městem určeného veterinárního lékaře
a před trvalým označením psa předá veterinárnímu lékaři evidenční známku 3)
vydanou správcem místního poplatku ze psů 4),
Seznam smluvních veterinárních lékařů je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha
č.1.
b) chovatele. Město nepřispěje na úhradu nákladů za trvalé označení psa chovateli, pokud
nechá označit psa u jiného než městem určeného veterinárního lékaře.
(2) Od 1.1.2014 se trvalé označovaní psů způsobem dle ustanovení čl. 2 této vyhlášky provádí
u kteréhokoliv veterinárního lékaře na náklady chovatele.
Čl. 4
Evidence označených psů a jejich chovatelů
(1) Evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů ( dále jen „evidence“) vede město
prostřednictvím správce místního poplatku ze psů.
(2) Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence do 15 dnů
ode dne označení psa způsobem dle čl. 3 odst. (1) písm. b) a odst. (2) této vyhlášky nebo
do 15 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně
závazné vyhlášky.
(3) Při přihlášení do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li
o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení,
c) registrační číslo a typ elektronického čipu, jímž byl pes označen, a datum čipování psa,
které doloží dokladem, vydaným veterinárním lékařem, který provedl označení psa
elektronickým čipem. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit
stejnopisem průkazu původu,
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
(4) Chovatel psa je povinen správci místního poplatku ze psů ohlásit pro účely evidence
ukončení chovu psa na území města, ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(5) Údaje z evidence se poskytují pouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají
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Čl. 7 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
Čl. 1 odst. (2) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č.2/2010 o místním poplatku ze psů.

zákonné ochraně osobních údajů 5).
Čl. 5
Přechodná ustanovení
(1) Chovatel psa je povinen nechat psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale
označen, trvale označit elektronickým čipem nejpozději do 12 měsíců od účinnosti této
vyhlášky.
(2) Chovatel psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit elektronickým
čipem, nebo se stal před účinností této vyhlášky chovatelem psa trvale označeného, je
povinen do 90 dnů od účinnosti této vyhlášky nahlásit správci místního poplatku ze psů
změnu v evidenci.
Čl. 6
Kontrola dodržování
Kontrolu označení psa elektronickým čipem provádí strážníci Městské policie Havířov.
Čl. 7
Sankce
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů 6).
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.
Nedílnou součástí této vyhlášky je Příloha č.1 „Seznam smluvních veterinárních lékařů“ do
31.12.2013.

..................................................................
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města

...................................................................
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 27 odst. 1 písm. j) a § 27a odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. /2012 k trvalému označování psů a evidenci označených
psů a jejich chovatelů

SEZNAM SMLUVNÍCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

Veterinární klinika LIFE s.r.o.,
Dělnická 59, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Veterinární klinika ANIVET - MVDr. Zbyněk Horák,
Kochova 3, 736 01 Havířov-Šumbark
MVDr. Michael Javora
Veterinární ordinace u Nemocnice, Astronautů 5, 736 01 Havířov-Město
MVDr. Jaromír Miklík,
Středová 12, Veterinární ordinace, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
MVDr. Jaromír Vaculík,
Veterinární ordinace, Lidická 1196/2b, 736 01 Havířov-Šumbark
MVDr. Jiří Maňhal,
Veterinární ordinace, Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov-Podlesí
MVDr. Tomáš Mašek,
Veterinární ordinace, Na Nábřeží 654/79, 736 01 Havířov-Město

