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Dokonce  jen  jeden  aktivní  občan  ještě  stále  může  i  v  České
republice  změnit  celý  špatný  systém:  Chovatelka  dvou  malých
pejsků  dokázala  v  Přerově  díky  spolupráci  veterinárních
specialistů,  některých  vstřícných  politiků  a  odborníků  z
Ministerstva  vnitra  České  republiky  novelizovat  nebezpečnou
„čipovací vyhlášku“! – Přerovští politici a úředníci nakonec museli
oficiálně  uznat  závažná  zdravotní  rizika  vynucování  implantací
cizích RFID předmětů do živých těl zvířat a povolit ve své vyhlášce
výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od zvěrolékaře!
Městské vedení bylo také nuceno na pokyn Ministerstva vnitra ČR
upustit  od  povinného  čipování  již  otetovaných zvířat!  –  Celkový
počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z některými městy a
obcemi vymáhaného nastřelování RFID transpondérů do živých těl
zvířat se tak v České republice přehoupl nejméně přes 212 případů!
–  Přerovská  „čipovací  kauza“  také  jasně  ukazuje:  K  uznání
nezákonnosti  ostravské  „čipovací  vyhlášky“  č.  9/2012  stačí  jen
jeden/jediný  aktivní  občan  s  potvrzením  od  veterinárního
specialisty, že nelze jeho dané konkrétní zvíře označit mikročipem
ze zdravotních důvodů. Pak by musela být neprodleně novelizována
i  ona  neslavná/nekompromisní/špatná  ostravská  vyhláška  o  tzv.
povinném  čipování  všech  městských  pejsků!  –  Tento  postup  lze
aplikovat  v  celé  České  republice!  – „Mimo-ostravský“  představitel
Strany  svobodných  občanů (předvolební  uskupení  „Svobodní  a
Soukromníci“)  požádal  v  listopadu  2015  Ministerstvo  vnitra České
republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k  informacím mj.  ve  věci  zdokumentovaných nezákonností,
diskriminace  aj.  problémů  zjištěných  v  rámci  legislativního  procesu
schvalování  tzv.  městských  „čipovacích  vyhlášek“,  které  nutily
občany/chovatele  pejsků  k  označování  nejlepších  čtyřnohých  přátel
člověka invazivními RFID transpondéry často pod hrozbou likvidačních pokut.  – Vážení  úředníci MV ČR následně
zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů,  který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. –
„Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů ještě následně získal v lednu 2016 potřebné písemné materiály
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím také přímo z Magistrátu města Přerova. – Dnes se tedy
soustředíme právě na tzv. „čipovací kauzu“ v tomto městě. – Přerov (přibližně 44.278 obyvatel) je město v Olomouckém
kraji, zhruba 21 km jihovýchodně od  Olomouce. Jeho zastupitelé se rozhodli uvalit na své občany/chovatele pejsků v
prosinci 2008 formou obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 tzv. „čipovací břemeno“ s platností od 1. ledna 2009. Od té
doby byla  tato  obecně závazná vyhláška  třikrát  novelizována.  Přerovští  zastupitelé  se  totiž  dopustili  v  rámci  svého
legislativního procesu v letech 2008 a 2009 celé řady závažných pochybení, která se podařilo odstranit až díky aktivní
chovatelce  dvou  malých  pejsků/yorkšírů.  Tato  pozoruhodně  statečná  žena  se  nehodlala  smířit  s
neférovou/nátlakovou/městskou  „čipovací  akcí“  a  nakonec  v  praxi  dokázala  to,  že  byť  by  i  jen  jeden
odhodlaný/vytrvalý  občan  dokázal  i  v  České  republice  změnit  celý  špatný  systém  díky  etické  spolupráci
veterinárních specialistů, vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR). – Výše
uvedená chovatelka napsala na konci srpna  2009 na Ministerstvo vnitra ČR svůj rozhořčený podnět. Vysvětlila v něm
mohutné  problémy,  které  v Přerově  způsobila  pejskařům právě  vyhláška  č.  5/2008.  Požádala  o  přezkum předmětné
vyhlášky a nápravu situace, jelikož ji městští úředníci sdělili, že zkrátka musí dát očipovat své dva malé, řádně/viditelně
otetované, do plemenné knihy zapsané nejlepší čtyřnohé kamarády. Její argumenty podložené odbornými veterinárními
zprávami o nebezpečnosti dvojího označování zvířat, nesmyslnosti takového přístupu a závažných zdravotních rizicích
nastřelování cizích RFID předmětů do živých těl zvířat nejprve nevzali v Přerově vážně. Místní úředníci pořád sveřepě
trvali  jedině  na  bezvýjimečném  povinném  čipování  všech  psů.  Posléze  už  ani  nereagovali  na  zcela  relevantní
chovatelčiny dotazy. – V takové situaci zasáhlo během září 2009 na výzvu dotčené chovatelky jakožto dozorový orgán
Ministerstvo vnitra České republiky. Vyzvalo svým oficiálním dopisem přímo Váženého pana přerovského primátora k
vysvětlení a nápravě. MV ČR navíc samo od sebe zjistilo: Přerovské politické vedení požadovalo ve své vyhlášce nad
rámec zákona nejen čipování již otetovaných zvířat, nýbrž dokonce také povinné/placené  registrace osobních údajů
pejskařů do registru, který plně provozovala soukromá firma mimo pravomoci samotného města . Něco takového
by bylo možné pouze na dobrovolné bázi se souhlasem dotčených osob. Nikdo samozřejmě přerovským radním nebránil,
aby své chovatele nejlepších čtyřnohých přátel člověka zaevidovali do své vlastní/zákonné databáze a za městské peníze.
MV ČR ke všemu chtělo informace: Jak přerovští úředníci postupují,  když některý občan odmítne zpracování svých
osobních údajů soukromou firmou, na což má každý plné právo. (Právě tato otázka nebyla nakonec nikdy uspokojivě
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zodpovězena.) – Na konci září roku 2009 napsala chovatelka dvou yorkšírů na MV ČR další dopis: proč trvá vyřešení
jejího podnětu tak dlouho a stále se nic neděje. Dle jejího poznatku: Přerov už tzv. „masíroval“ obyvatele mohutnou
propagandou o prospěšnosti/povinnosti čipování a za neuposlechnutí hrozily každému likvidační pokuty. Chovatelka dále
vysvětlila,  že  ve  městě  existuje  vůči  vynucování  nastřelování  RFID transpondérů  do živých těl  zvířat  velký  odpor,
nicméně ne každý člověk dokáže vést s úřady vyčerpávající  korespondenční bitvu podloženou vhodnými argumenty.
Proto se k tomu odhodlala alespoň ona. – Město Přerov odpovědělo Ministerstvu vnitra svým dopisem ještě v září 2009.
Kupodivu  v  něm popravdě  přiznalo:  Moc dobře  ví  o  případech,  kdy  veterinární  lékaři  odmítají  označovat  psy
mikročipem ze  zdravotních důvodů! Přerov  to  prý plně  akceptuje  (SIC!).  Přesto  se  zdejší  radní  domnívali,  že
vynucování čipování ve svém celku nemá žádné negativní zdravotní účinky (SIC!). Nicméně jestliže veterinář označení
zvířete v daném konkrétním případě nedoporučí: Přerov to bude plně respektovat! Městské politické vedení dále
vyjádřilo názor:  Obec má právo uložit  svým občanům také ty povinnosti,  které zákon vůbec neupravuje,  tedy např.
placenou  registraci  do  soukromé  databáze  osobních  údajů.  Paradoxně  přitom  odkázalo  na  ne  zcela  jednoznačné
stanovisko MV ČR z 13. listopadu 2008, které schválilo přerovskou vyhlášku č. 5/2008 v původním znění i se všemi
později samotným ministerstvem kritizovanými nezákonnostmi (SIC!). – Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka
Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, odepsala na konci listopadu 2009 po shromáždění
nutných dokumentů a  po podrobné analýze právního stavu všem dotčeným stranám sporu,  že  Přerov porušil  svou
vyhláškou  zákon.  Nabídla  proto  městskému  vedení  metodickou  pomoc  při  odstranění  problémů,  které  byly  v
přerovském „čipovacím/podzákonném předpisu“ nalezeny. Vážená paní Ing. Kostruhová zároveň připomněla: Město
opakovaně deklarovalo, že nebude vynucovat označení psů čipem v případech, kdy to zvěrolékař nedoporučí z
hlediska možných zdravotních rizik, komplikací apod. Nicméně MV ČR varovalo: Samotná vyhláška musí být
novelizována, jelikož jinak by nemohly být žádné zdravotní výjimky vůbec udělovány! (Viz tehdy i v roce 2015
stále platné oficiální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky z 23. listopadu 2015: „V případě, kdy obecně
závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit
pouhým  rozhodnutím  některého  orgánu  obce,  neboť  i  samotné  obce  jsou  povinny  řídit  se  vydanými  právními
předpisy.“) MV ČR proto oficiálně vyzvalo Váženého přerovského pana primátora k nápravě situace. – Přerovští radní se
nakonec rozhodli ustoupit a vyhovět většině výtek MV ČR. V průběhu ledna 2010 proběhla nutná jednání a schůzka se
zástupci  ministerstva  vnitra.  Byla  zpracována  novela  vyhlášky.  Patnáctého  února  2010  odesílají  úředníci  z  Přerova
novelizovanou vyhlášku ke schválení na MV ČR.  Obsahuje také oficiální uznání/umožnění výjimek z čipování ze
zdravotních důvodů v následujícím znění: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již
trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“
Bohužel vynucování poskytování osobních údajů pejskařů do soukromého registru očipovaných zvířat přerovští politici
odmítli ze své vyhlášky odstranit i přes důrazný/opakovaný nesouhlas MV ČR a upozornění na možné občanské
žaloby.  Již 18. února 2010 pak Ministerstvo vnitra České republiky svým právním rozborem výše uvedenou novelizaci
přijímá a považuje ji  i  přes  přetrvávající  výhrady za souladnou se zákonem (SIC!).  Dvanáctého dubna 2010 ji  pak
schválilo  Vážené Zastupitelstvo  města  Přerova  po  velice  zajímavé  diskusi.  Tehdy se  jednoznačně vůči  jakémukoliv
vynucování  čipování  zvířat  vymezil  Vážený  pan  zastupitel  Břetislav  Passinger z  KSČM,  jenž  důrazně  trval  na
osvobození  občanů  z  tzv.  čipovací  povinnosti;  implantace  RFID  transpondérů  musí  být  dle  jeho  názorů  pouze
dobrovolné; k označení každého pejska stačí tradiční a prověřená známka; nikdo by neměl být nucen k čipování, když
navíc už řádně platí městu poplatek z držby svého čtyřnohého kamaráda a vhodným způsobem o něj pečuje; občanům by
zkrátka neměl nikdo žádné čipování nikdy nařizovat. Vážený pan zastupitel Passinger požadoval zrušení vyhlášky jako
celku a nebo její změnu na svobodu volby chovatele tak, jak si chce kdo nechat svého psa označit. Podobně Vážený pan
nynější  přerovský  primátor  (2016),  tehdejší  zastupitel/právník  Mgr.  Vladimír  Puchalský (nestraník  za  uskupení
„Nezávislá volba“ zvolený roku 2006 v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“ a „Strany
zelených“) poukazoval na tristní definici tzv. trvalého označování, protože za jistých okolností  může být za takovou
formu označení považována dokonce také známka, pokud by město přesně nedefinovalo, co se pojmem trvalé
označení myslí dle dikce zákona o ochraně zvířat proti týrání, jelikož z výše uvedené legislativy vyplývá: psy nelze
povinně označovat dvakrát. – MV ČR pak na konce dubna 2010 opět potvrdilo: přerovské zastupitelstvo přijalo svůj
„čipovací/právní předpis“ i se zdravotními výjimkami z implantací RFID transpondérů v souladu se zákonem a vše je
OK. Odpovědnost  za  případné občanské  žaloby byla  ponechána plně  na  bedrech přerovského politického vedení.  –
Oficiální vyjádření Magistrátu města Přerova z  19. ledna 2016 k celé „čipovací kauze uvádí: „Ke změně došlo první
novelizací tj. dnem 02.05.2010, kdy nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů, vydaná Zastupitelstvem města Přerova dne 12.04.2010 (dále jen „OZV č.
1/2010“) a jenž  výše uvedené znění  článku 3 odst.  1  doplnila o možnost  zprostit  chovatele  povinnosti  označit  psa
mikročipem, pokud se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního
lékaře trvalé označení mikročipem provést. Touto úpravou je respektován odborný názor veterinárního lékaře, jenž
označení psa mikročipem nedoporučí a současně je zachován soulad s ustanovením § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů, v němž je mj. uvedeno, že povinnost chovatele trvale označit psa
stanovená v obecně závazné vyhlášce se nevztahuje na psa, který již byl označen.“ Každý chovatel pejska tak může v
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Přerově od počátku května 2010 až dodnes (2016): „Doložit potvrzení veterinárního lékaře, že ze zdravotních důvodů
nelze trvalé označení mikročipem provést (žádné odborné zprávy či posudky nejsou požadovány), přičemž o přiznání
této výjimky nemusí žádat. Praxe je taková, že žádné žádosti chovatelů o udělení výjimky evidovány nemáme, pouze u
příslušného chovatele máme doloženy doklady pro přiznání schválené výjimky ve vyhlášce.“ – Přerovská „kauza“ také
jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný správně a
konzistentně argumentující aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho konkrétní zvíře
označit  mikročipem  ze  zdravotních  důvodů.  Pak  by  musela  být  novelizována  také  celá  neslavná  ostravská
vyhláška o tzv. povinném čipování všech zdejších městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České
republice!  –  Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti  a vstřícnosti  Strany svobodných občanů (předvolební
uskupení „Svobodní a Soukromníci“), dále včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan
Chovanec z  ČSSD  a  úředníků  z  města  Přerova,  které  zastřešuje  Vážený  pan  primátor/zastupitel/právník  Vladimír
Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé
volby“,  „Věcí  veřejn  ých“  a  „Strany  zelených“).  Všem  výše  jmenovaným  tímto  vyjadřuje  Společenství  webu
Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

Zdroj:  Žádost  „mimo-ostravského“  zástupce  Strany  svobodných  občanů  (předvolební  uskupení  „Svobodní  a
Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá
10.  listopadu  2015  Ministerstvem  vnitra  České  republiky  (MV  ČR)  a  zpracovaná/zaslaná  žadateli  zpět  v  balíku
dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; dále
žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá Magistrátem města
Přerova dne 7. ledna 2016 pod č.j. MMPr/002530/2016/OE/Bar a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 19. ledna 2016
ještě před uplynutím zákonné lhůty pro vyřízení pod č.j. MMPr/008468/2016/OE/Bar. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora
(publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) obdržel od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných
občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) elektronicky výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR
24. listopadu 2015 a z Magistrátu města Přerova 20. ledna 2016; http://www.prerov.eu .

http://www.prerov.eu/
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_zelen%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bci_ve%C5%99ejn%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bci_ve%C5%99ejn%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Puchalsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Puchalsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Chovanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Chovanec
https://web.svobodni.cz/clanky/ve-dvou-silnejsi-svobodni-a-soukromnici-nabizeji-sanci-na-zmenu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF






973t29t6t2010 Obecně závazná vyhláška č...../2010, kterou se mění Obecně
lyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů

Zastupitelswo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecné závaznou vYhláŠku Č.

kterou se mění Obecně závazná vyhláška ě. 5i2008 o trvalém označováni psŮ ve znění

v příloze č. l.

závazná

....12010,
uvedeném

Diskuse:
Mer. Puchalský

návrh považuje z mnoha důvodů,za nedostatečný, protože když ho srovnal s návrhY zDéěina,
z Chomutova, z Prostějova, z Hranic a přišel až na obsah vyhlášky hlavního města PrahY, tak

narazil na základní problém, ktery naší vyhlášce schází, proto by ho doporučil vypracovat -
schází tam to základní a to je vymezeni pojmu twaié oznaěeni * což samozřejmě PraŽská
vyhláška definuje
pojem trvalé označení je velmi neurčitý, po konzultaci s veterináři by doporuěoval, abY bYlo

použito v článku II. obecná deťtnice, žekaždý chovatel psa na území města Přerova je povinen

psa staršího... mikroěipem nebo tetováním, což po konzultaci s veterinářem je velmi urČit}

pojem a nelze dál diskutovat o tom, zda pes je či není trvale oznaěen -každéjiné oznaČování

není chápáno z hlediska i legislativníhojako trvalé označení
protože definice ve vyhlášce scháai, tak materiál doporučuje odložit a předložit na příŠtím

zasedání zastupitelstvatak, aby jasně vymezili pojem trvalé oznaěení psa

pí sedláěková
osobně si myslí, že je to dostačující, tak jak to uvádíme v naší vyhlášce tak i v novele, protoŽe

na území města Přerova v současné době měli jednoho tetovaného psa a neŽ stíŽnost přiŠla,

měli případ vyřešen
doplňují vyhláškujen z toho důvodu, kdyby se do Přerova takoqito pes přistěhoval

myslí si, že město Přerov nebude podporovat tetování, když v celém světě bude uznávaný

pouze mikročip, tetování je pouze přechodné

Mgr. Puclralský
myslí si, že se paní Sedláěková mýlí, protože v Evropě jsou státy jako je Británie, Holandsko,

Rakousko, kde jsou obě ty varianty běžné a standardní pro írvalé oznaČování psŮ, tak to
umožněme i našim oběanům
kontrola tetování je výrazně fuzicky rychlejší z hlediska veřejné kontroly, těch faktorŮ uvádní

veterinární komora daleko více

Mgr. Hrubá
jednali s Ministerstvem vnitra o úěinnosti a zákonnosti původní vyhláŠky o trvalém

označování psů a dostali lhůtu - termín pro opravu vyhlášky do dubna 2010 tzn. Že pokud

dnes neschválí novelu OZY, tak se vystavují riziku pozastaveni úČinnosti ze stranY

Ministerstva vnitra té původní vyhlášky, cožby samozřejmě přineslo problémy

pokud se fýká termínu trvalé oznaěení psa, tak výkladem dojdeme k tomu, že se jedná jak o

tetování tak o čipování

p. Passinger
připouští, že je ve sťetu zájmů * je chovatelem psa - pořád nerozumí jaký je zámér, jaký je cíl
značením psa
známku má, platí poplatek, o psa se stará a proč mu někdo vnucuje, Že musí Psa ČiPovat a

navíc jako zástupitelstvo přijímáme roáodnutí, že zaplatíme 600,-Kč za ČiPování a ve

skutečnosti, když někdo potká mého psa, zjistí, kdo je majitel
nepřiklání se ktomu a pro to, aby se vyhláška buď zrušila nebo novelovala, aby jen ten kdo

má zájem, aby si ho nechal načipovat

Mgr. Puchalský - technická
bude-li v naší vyhláškové definici, žetwalým značením psa je i známka, tak tam bude

Při hlasovóní bylo22 pro, 2 proti, 8 se zdrželo.
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, Pořadové číslo: 2916

Zastupitelstvo města Přerova

Přerov 29.3.2010

Předloha pro 29. jednání Zastupitelstva měsúa Přerova, které se uskuteční dne
12.4.20t0

§

Předkladatel: Ing. Jiří Lajtoch, primátor 
r

Zpracovatel: Mgr. JANA HRUBÁ, pověřená ťuenímodboru právntho(f /t
Oldřiška SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru finančního 74Í
Ing. Milena HOMOLOVÁ, vedoucí oddělení místních pajmab(lar,,(J

Název materiálu:

Obecně závaznávyhláška č....l20l0, kterou se mění Obecně závaznávyhláška č.5/2008
o tryalém označování psů

Návrh na usnesení:

Zastupite lswo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závamou vyhlášku č. ,.,.l20l0, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 5/2008 o trvalém označování psů ve znění uvedeném v příloze č. l,

Vyjádření dotčeného odboru nebo organlzacez

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 83. schuzi dne 24. 3. 20Ia a podává
náwh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně závaznou vyhlašku ě. ..../2aI0, kterou se

mění Obecné rÁvazrtá vyhláška é. 512008 o trvalém označovarú psů ve znění uvedeném
v příloze č. l.

Finanční výbor:

Materiál bude předmětem jednání Finančního výboru Zastupitelswa města Přerova dne

7 . 4.2010. Stanovisko bude sděleno na zasedáni Zastupitelstva města Přerova.

odbor finanční:

Od 1. l. 20a9 je na území města zavedeno povinné čipování psů dle Obecně závazné
vyhlášky é. 512008 o trvalém označování psů. Povinnost oznaéit psa mikročipem se týká



-

\
\

vŠech chovatelŮ psŮ chovaných na území statutámího města Přerova, s qýjimkou chovatelů
PsŮ, jejichŽ psi se na území města zdňuji po dobu kratší rcž 30 dnů. K 3l. 12,2009 bylo
vevidenci označených psů ajejich chovatelů psů zaregistrováno celkem 2788 chovatelů
a PsŮ, přiČemŽ 503 chovatelů se nezaregistrovalo fusa mají načipovaného již v minulosti a
jsou vede.ni v evidenci místních poplatků) a dalších 40l chovatelů psa načipovaného ještě
nemají. Úspěšnost zavedení póvinného označení psa mikročipóm dositrta ke konci
loňskóho roku 897o.

DŮvodem tohoto materiálu byla na samém počátku stížnost pan; která nesouhlasila
s Povinností nechat oěipovat své psy - jorkšírské teriéry, která měla řádně otetované
a zaPsané v plemenné knize. Tuto stížnost zaslala Ministerstvu vnitra ČR, kteréji obdrŽelo dne 27.8. 2009 a zdůvodu skutečností uvedených vpodaní požádalo
Ministerstvo zemědělství ČR o vyjádření k dané problematice. Po prostudovaní stanoviska

vního
V vní rozbor

současně Mini
itra

!a moŽné poruŠení zákona a uvádí se v něm skuteěnosti. které dříve nebvly známé. pak může
doiít k posunu při bodnocení obecně závazné whláškv- tzn. že může b,ít wnracován novÝ
Pravní rozbor. který se bude lišit od původního právního rozboru. Na základě nabídky
Mini't",'úffi10seuskutečnilovolomoucijednanízapřítomnosti
zastupcŮ odboru finančního, vedoucí odboru právního a zastupců Ministerstva vnitra ČR
k dané Problematice tj. k napadeným člránkům v obecně závazné vyhlášce. Ministerstvo
poskytlo městu lhůtu k vyjádření do konce dubna 2010,

Vzhledem k výše skutečnostem, kdy Ministerstvo vnitra ČR se odklonilo od svého
pŮvodního závěru, že obecně závaziá vyhláška je v souladu se zákonem, je nutné ji
novelizovat dle jeho požadavku, aby nedošlo kpozastavení její účinnosti. Odbor finanění
proto doporuČuje Zastupitelsťvu města Přerova schválit předtožený návrh na usnesení.

Odbor právní:

Odbor právní doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh na usnesení.

Důvodová zprávaz

Zastupitelstvo města Přerova na svém 19. zasedání konaném dne 8. 12, 2008 vydalo
na základě § 13b odst. 2 zéů<ona č.24611992 Sb., na ochranu mířat proti týránl,ve znéní
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku ě. 5Da08 o trvalém oznaěoviiní psů (dále jen
OZV). OZV upravuje povinnost chovatelů trvale oznaéit psy, kteří dosud označeni nejsou,
osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního
zákona, a to prosfredky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest. Dále
OZV upravuje povirurost chovatelů pfihlásit psy do evidence a náležtosti a způsob vedení
evidence označených psů a jejich chovatelů. OZV se vztahuje na všechny chovatele psů
chovaných na t:zemí stafutárního města Přerova s vYjimkou chovatelů psů, jejichž psi
se na území města zdtžují po dobu kratší než 30 dnů.



Odbor finanění MMPr před vydáním OZY požÁdal Ministerstvo vnitra Čn;ato orgán dozoru
a kontroly veřejné správy (dále jen MV ČR) o právní.rozbor návrhu OZY: Mv ČR
vYPracovalo dne 13. 1r. 2008 právní rozbor návrh OZV,ve kterém došlo k závěru, že je
zcela v souladu se zákonem. Váledem k této skutečnosti odbor finanční MMPr predloiil
návrh OZV orgánům obce k projednání. Jak je již výše uvedeno, aZY byla schválena
Zastupitelsťvem města Přerova dne 8. 12.2008, s účinností od 1 .l .2009.

Dne 7.12.2009 obdrželo statutární město Přerov vyjádření I\,LV ČR kOZV, ve kterém je
uvedeno, že MV ČR byta doruěena žádost panr - jejimž předmětem je
nesouhlas s povinností nechat očipovat psy, neboť paní '"- - i má své psy řádně otetované
a zapsané v plemenné kaize. ._,ve sv§ žádosti poukazuje na to, že jiné obce
v obecně závazných vyhláškách umožňují vybrat majitelům psů, zda psy nechají otetovat
nebo očipovat,

Na aíkladě této ádosti paní
s následujícímizávéry:

provedlo MV ČR opětovně kontrolu zrákonnosti OZV

1) ustanovení článku 3 odst. I OZV,které zrť:

,,Chovatel psa chovaného na území města je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale
oznaČit milročipem v souladu s normami ISO I 1784 a 1]785 s českym národním kodem
(203), který odpovídd ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději však do 7 měsíců
stáří psa. Y případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není trvale
oznaČen ve smyslu této obecně závazné vyhlášlE, je povinen jej nechat tryale označit
milvočipem do 30 dnů ode dne, kdy se stal jeho chovatelem."

je dle názoru MV ČR v rozporu se ziá,konem, neboť znění věty druhé tohoto odstavce je
nejednoznačné a zavádějící - je z něj možné dojít k ávěru, že pokud se chovatel stane
chovatelem psa staršího 7 měsíců, pak jej musí nechat očipovat nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy se stal chovatelem psa, a to i v případě, žebylpes již otetován. Dle názoru MV ČR lzena
toto ustanovení použít výjimku stanovenou § 13b odst. 2 záů<ona ě. 246l|992 Sb., kde je
stanoveno, že povinnost stanovená v OZY se nevztahuje na psy, kteří již označeni byli, Tzn,
pokud byl již pes otetován, neměla by se na jeho chovatele vňabovat povinnost dle OZV
nechat ho oěipovat ve"stanovené lhůtě.

Váledem k uvedenómu názoru MV ČR je vhodné upravit stávající znění čl. 3 odst, l tak,
že se ve druhé větě vypustí slova ,,ve smyslu této obecně závazné vyhlášlqt". Tímto se odstraní
pochybnosti ohledně výkladu cit. ustanovení - bude tedy ňejmé, že povinnost.nechat psa
očipovat se bude vztahovatjen na psy, kteří nebyli čipovani ani tetováni.

Dale je vhodné cit. ustanovení doplnit o větu ,,Povinnost se nevztahuje na chovatele, který
se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení
veterinárního lékaře trvalé označení milročipem provést." Dle této doplněné věty tak
dostane legislativní riá"mec stávající praxe, podle níž chovatel nebyl povinen nechat oěipovat
psa, u něhož to nebylo možné ze zdravotních důvodů (nemoc, stráří psa) podle potvrzení
veterinárního lékaře.

2) ustanovení článku ó odst. I OZV (přechodné ustanovení), které zní:



,,chovatel psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášlql starší 3 měsíců a nebyl
Před ÚČinností této obecně závazné vyhlášlql trvale označen milcročipem, je povinen nechtat
Psa trvale oznaČit milcroČipem a přihlásit se do evidence nejpozději do 9 měsíců od nabytí
účinnosti této obecně závazné vyhlášky,"
je dle názoru MV ČR rorměž v rozporu s § t3b odst. 2 zákona ě. 246/1992 Sb., nebot' v cit.
ustanovení je stanoveno, že obec může obecně závantou vyhláškou stanovit chovatelům
Povinnost nechat ťvale oznaěit psy, kteří dosud označeni nejsou. Ie zdetedy obdobná situace
jako u Č1.3 odst. l OZY, avšak vzhledemktomu, že jde o přechodné ustanovení, které již
bYlo. Překonáno uplynutím času (ie tedy obsolentní), je rnožné jej bez niáhrady zrušit. Stojně
tak je mofué vypustit celé znění čl. 6 odst. 2 jako obsolentní. Čtanet 6 odst. 2 v součainé

,,Chovatel psa, ktery před účinností této obecně závazné vyhlášlE nechal psa trvale označit
milroČipem nebo se stal před účini,ostí této obecně závazné vyniaSry choiatelem pso trvale
oznaČeného milroČipem, je povinen se do 9 měsíců od účinnosti této obecně závaznZ vyhlášlry
přihlósit do evidence. "

stávající odstavce 3 a 4 článku 6je pak zapotřebí označitjako odst. l a 2.

Jak je výŠe popsáno, MV ČR se odklonilo od svého původního závéru, že OZY le
souladná se zákonem, a změnilo názor na zákonnost čl. 3 odst. 1 a čl. ó odst. 1OZv.
Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné upravit obsah OZV tak, jak je navrženo
v PředloŽené novelizaci. V opačném případě by hrozilo pozastav§ní účinnosti OZY apostup
Podle § l23 a niásl. ziákona ě. l28l2a00' Sb., o obcích, ve mění pozdějších předpisů.

SouČasně s touto novelou je vhodné opravit chybu v psaní, která se vyskytla v čl. l odst, 1

OZV (nahradit slovo ,,pso" slovem ,p§!").

Přílohy:

1) Obecně závazlá vyhláška č.....l20l0, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.512008
o trvalém označování psů

2) Obecně závaaÁvyhláška é.512008 o trvalém označování psů



. Pořadové číslo: l9l4

Zastupitelstvo města Přerova

Přerov 26. 11,2008

Předloha pro 19. zasedání Zastupitelsfua města Přerova, které se uskuteČní dne
8. 12.2008

předkladatel:

Zptacovatel:

Ing. Jiří Lajtoch, primátor V.ř. 
,ÍD

Ing. Ivo Hubík, vedóucí odboru zemědělství J' ' / t --? /
Oldřiška Sedtáčková, vedoucí odboru finančního' 7'r*'-,Í;ý ll
Ing. Milena Homolová, vedoucí oddělení místních příjmů Wrrq

Název materiálu: Obecně závaznávyhláška č....../2008 o trvalém označování psů
Obecně závazná vyhláška č. .... /2008 o místním poplatku ze psů

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednaní:

1. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2008 o trvalém označování psŮ

2. schvaluje vydat Obecně ávaznou vyniaSru č.../2008 o místním poplatku ze psů dle Varianty..,

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizacez

odbor zemědělství

Trvalé označení identifikačním čipem vyrazné usnadní činnost správního orgánu, a to

zejména v průběhu projednávání přestupků a správních deliktu kteqými došlo, či mohlo dojít
k porušení zákona na ochranu zviíatproti t]ýrání, popř, jiných právních předpisŮ. V některých
případech bývá nesnadné dostatečně identiíikovat daného psa a jednoznaěté stanovit, že tento

pes způsobil daný problém. Aplikací transponderu, ktery reaguje na specifické signály
a předává identiíikaění data, bude jednoznačně určen vlastník psa a další údaje poťebné

k řešení vzniklého problému.

odbor finanční

Odbor íinanční doporučuje s účinností od 1. 1. 2009 vydat Obecně závaznou vyhlášku
č..,,/2008 o místrrím poplatku ze psů dle Varianty II a vydat Obecně závaznou vyhláŠku

č.,.,12008 o trvalém označování psů.

Finanční výbor

Návrh bude předmětem jednaní Finančního výboru dne 3. 12.2008. Stanovisko btrde sděleno

na zasedárrí Zastupitelstva města Přerova.



\

Rada města přerova

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 47. schůzi dne 26. 11. 2008
a nepř,ijala žádné usnesení.

Důvodová zpráva

Obecně závazná whláška o tr.valim označování psů

Od l. l0. 2008 vstoupila vúčinnost novela zákona ě.246lt992 Sb., na ochranu zvířat
proti týránÍ, Dle ustanovení § l3b odst.2,citovaného zékona mohou obce tak obecně
závaznol vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale oznaéit psy, kteří dosud
oznaČeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této činnosti podle veterinarního
zákona, a to buď tetováním nebo identifikací čipem. Dosud se totiž trvalé označení psů týkalo
pouze toulavých a opuštěných zvířŮ. V této sóuvislosti je nutno poznamenat, že Ňařízením
Evropského parlamentu a Rady 998l2003lES ze dne 26. kvétna 2003 o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesrrny zviřat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady
92l65lEHS, které nabylo účinnosti dnem l. října 2004,jsou stanovena pravidla identifikace
některých druhů zviíat (mj. psů), jako jettna z podmínek pohybu zvířat mezi členskými státy
EU a třetích zemí, a to tak, že po přechodné osmileté období od účinnosti naŤízení,
tj. do 30. září 2012, je zvíře považováro za identifikovatelné, pokrrd má zřetelně čitelné
tetování nebo elektronický systém identifikace (elektronický čip). Po této lhůtě bude zvíře
považováno za identifikovatelné pouze v případě, že bude označeno elektronickým systémem
identifi kace (elektronickým čipem).

Na zakladě této ziikonné možnosti bylo odborem finančním iniciováno jednání, kterého se
dne 3. 9. 2008 zúčastnil vedoucí odboru zemědělství Ing. Ivo Hubík a ředitel Městské policie
Bc. Omar Teriaki. Všichni účastníci se jednoznačně vyslovili pro zavedení povinného
čipování psŮ na území města Přerova od l, 1.2009. Některá města již povinné čipování
zavedla(Praha, Plzeň, Šumperk, Karviná) nebo budou zavádět (Jeseník, Uničov).

Identifikace psa mikročipem umožní předcházet problémům, případně jejich následnému
řešení, Jde jak o problémy majetkoprávní (přiznání k poplatkům ze psů), tak o zdravotní
evidenci nebo identifikaci zvířete, Zavedením povinného čipovaní se zajistí okamžitá
a nezaměnitelná identifikace psa a poskytne větší jistotu navrácení psa při ztrátě nebo
odcizení svému majiteli. Zlepší se zcela jednoznačně evidence zatoulaných zvííat a zejména
dohledávání psů, kteří způsobí újmu na zdraví, nebo poškození věci a jejichž počet
každoročrrě stoupá. Nezanedbatelným přínosem bude i evidence psů na územi města Přerova,
protože ze zkušeností z jiných měst vyplývá, že poěet psů je vyšší než je počet přihlášených
psů. Dle odhadů se v České republice chová cca 2 milióny psů.

Odbor finanční v současné době eviduje 1 240 psů označenÝch mikročipem. tj. 32%
zcelkového množství 3 551 psů. Vsoučasné době je čipování psů zcela dobrovolnou
iniciativou držitele psa.

Návrh obecně závazné vyhláškLo trvalém označoyiíní psů zpracoval odbor zemědělství
ve spolupráci s odborem finančním, nebot' trvalé označení psa nelze zapracovat do obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, která je vydána za účelem vybrání
a vymožení poplatku a stanovení dalších povinností, které nesouvisí s poplatkovou
povinností, není možné

Účelem navrhované obecně vyhlášky je povinnost chovatelů nechat trvale o_značit psa.



kteří dosud oznaěeni nejsou. osobou odbomě způsobilou k vÝkonu této veterinární činnosti
podle veterinarního zákona. a to prostředk]y. které způsobují při aplikaci ien mírnou
nebo přechodnou bolest a povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence. Tato povirurost

se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního města Přerova.
s výjimkou chovatelů psů. jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů.

V souvislosti s touto, povinností bude vytvořena na odboru finančním evidence takto
označených psů, ke které bude mít přístup Městská policie i odbor zemědělství, což současná
vyhláška o místních poplatcích neumožňuje. Dále touto vyhláškou se současně ukládá
povirrrrost zaslání údajů do Národního registru majitelů zviŤaí.

Chovatel psa chovaného na území města Přerova je povinen psa staršího 3 měsícŮ nechat
trvale označit psa mikročipem vsouladu snormami ISO i1784 a 11785 sčeským národním
kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději
do 7 měsíců stáří psa (ne každé plemeno psa je totlžzveterinárního hlediska vhodné označit
mikločipem již od 3 měsíců).

Trvalé oznaěení psa mikročipem provede na žádost chovatele veterinarní lékař. Odbor
finanční oslovil všechny veterinarní lékaře naúzemí města Přerova apožádalje o spolupráci
v danó věci. Vyplněné dotazníky, které obsahovaly rizné informace o čipovárrí psů, byly
podkladem pro navrhovanou vyhlášku. Některé obce sice preferují jednoho veterinarního
lékaře, kterého si sami určí, nicméně se domníváme, že je vhodnější, aby chovatel měl
možnost si veterinárního lékaře pro daný rlkon siám vybrat. Od veterinárního lékaře,
který mikroěip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého oznaěeni psa vyžádá registrační
kartu o označení psa mikročipem a potvrzení o zaslání údajů do Narodního registru majitelů
zvíŤat za účelem centrální evidence zvíŤat, pokud sám tak neučiní.

Současná praxe je totíž taková, že mnozi chovatelé si nechají psa oznaěit mikročipem pouze
za účelem osvobození od místního poplatku ze psů (tím tak načipování psa ztrácí smysl) a již
neučiní následující krok, kterým je zaěvidování psa v centrální databazi. Těch je v současné

době několik a neexistuje jednotná celorepubliková evidence trvale označených psŮ, nicméně
jako nejvhodnější, což potwdila i většina veterinárních lékařů, je právě Národní registr
majitelů zvíŤat. Narodní registr majitelů zvířat eviduje zvíŤata oznaěená mikročipy
vcelosvětově rozšířeném systému ISO 11784 a 1,1785,L<terý vyžaduje legislativa Evropské
unie a České republiky a ktery doporučují a jako jediní používají i chovatelské organizace
FCI a FIFo. Narodní registr majitelů zvíŤat komunikuje s obdobnými irrstitucemi v zahraničí
a je součástí celosvětové sítě PETMAXX.

Právní úprava v,íslovně nestanoví. kdo má hradit označování zvířat. zda má oznaČování zvířat

hradit obec. nebo iednotliví chovatelé. Ustanovení je nutné vykládat tak. že_umoŽňuje obcím,
abv povinnost úhrady upravil}i v obecně závazné v]lhlášce tak..iak to odpovídá k9nJ<rétním

podmínkám dané obce. Obecně závazná y.vhláška může stanovit. zda oznaěení psŮ hradí obec

nebo chovatel. Je tedv možné. aby obec v obecně závazné whlášce uložiia chovatelŮm psŮ

povirr:nost uhradit označování zvířat. nebo t]rto náklady hradila obec sama. nebo se podílela
na jeiich částečné úhradě,

V návaznosti na současné osvobození označeného psa po dobu tří let. navrhuje odbor

finanční. ab]/ b),lo toto ustanovení zrušeno a naopak b}rly hrazeny náklady s tím spojené.

a to do maximální stanovené výše, ť. 600 Kč,

Navrhovaná výše byla odvozena od průrněrné sazby za tlsto službu, kterou poŽadují

veterinární lékaři v Přerově. Nejnižší sazbaza tento,úkon je 400 Kč, naopak nejvyŠŠÍ 700 KČ.

Obecrrě závazná vyhláška pak stanoví, že trvalé označení psa mikločiperrr r'Četně

zalegistrovárrí v Národrrírn registru rnajitelů zviŤat se bude provádět rra náklady města,



maximálně vša]< do částky 600 Kč. Celkové náklady města by činily cca 1 400 tis, Kě. TYto

náklady budou chovateli psa proplaceny odborem finaněním, na základé předloŽeného

dokladu o úhradě a doložení potvrzení o zaregistrování v Narodním registru majitelŮ zviŤaí,

a to nejdříve 1. 4.2009 (dne 3t,3.2009 je splatnost místního poplatku ze psŮ), DalŠÍ

z podminek pro proplacení je, že neni za poplatníkem evidován nedoplatek na PoPlatcích
nebo na pokutách.

Povinnost nechat psa označit mikročipem a přihlásit se do evidence je chovatel povinen

do 9 měsíců od účirrrrosti navrhované vyhlášky, tj. do 30. 9.2009.

Úč.1"* této evidence je sledovat zákonem aprobovaný účel - tj, přispívat k regulaci PoČtu
ztracených či opuštěných psů. Evidehce bude obsahovat pouze Údaje v rozsahu nezbltném

k identifikaci psa a identifikaci jeho chovatele. 
_

Právo kontroly označení psa mikročipem bude mít Městská policie Přerov, odbor finanČní

a odbor zemědělstvi.
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statutární město přerov
Obecně závazná vyhláška č.512008

o trvalém označování psů

Zastupitelstro nrěsta Př,etova ptr projedrráni na svém l9. zasedání ktlnanénr tírre 8. t:. 2008
r,l,dál,á na základč ustanovení § 13b odst. ] zákona č. 246il992 Sb,. na clchranu zr,ířat proti
týrárri- r,e zněni pozdějšich předpisu. a r,souladu s u§tanol,eninr ,t iU pisnr. d). rr 

j5 a § 8-1

odst. 2 písnr. }r} z,ákorra č. 128j2000 Sb.. o obcích (r:becní zizení\. re znční pozdě.iších
předpisú. tutil obecně zár,aznůu vl,hlášku,

Clánek ]
Účel vyhlášk"v

l. I-ato obecně zár,azrrá r,l,hláška upravuje

al povirrnost chovatelťtt} nechat tn,ale označit psa. kteří cltlsu<l clznačetri neisau. ostlbou
trdhorně zpusobilou k ri.konu této odbomé veterinárni čirrnosti podle r,etefinárníhcl
zákonar'ťdále ien ..r,eierinární lékař")" a t§ prostředk1,. kterc zptrsobují při aplikaci
,icn nrirnou rrebo přechodnou bolest.

hi por,innost chtlvatelů přilrlásit ps_v do evidence.

c) níležitosti a zpusob vedeni evidence ozrračerrýclr psů a jejich choratelú,

], Tatr_l obecně zár,azná r,;-hláška se vztahuie na všechn1, chovatclc psů chovaných na ťrzetní

statutárniho mč§ta Přerova (dále .icn ..městr:"}. s v},iimkou c}rovatelu psu. jejicltž psi
se na úzelnlí města zdržqií po dobu kratši než 30 dnťi.

Clánek 2
Základní pojm},

i)rer ťrčel1 tétcl ohecrrě zár,azné r,i,hláš§ se rozunrí:

a} choratelenr" kaž,l,i prár,nická rrebo l_vzická osirba. která trrale nebo dočasrrě drží
neho chor,á psa.

b) nrikročip",rr," nriniaturni transponcler. kter! se aplikuje zr,ířeti porJ kirži a slorrží
k radioliekr.enční itlentifikaci (RFID} daného zvířete.

ffi



l.

Clánek 3

Trvalé označování psů

Clrtlr atel psa clrol,aného na úzenrí města je povinen psa staršího j nrčsíců nL,ťhat tn,ale
az_rr*čit nrikročipem v souladu s normami lS() 1 l784 a l l785 s českýrn rrárodnim kóclem

{203}. kter1, odpor,ídá lSO standardu v;-,danému Erropskou unií. nejpoztiěji r,šak

drr 7 mt\sicu §táří F§a, V připadě. že clrovatel se stane chol,ateletrt psa staršílro 7 nrěsiců
a pes není trrale tlznačen ve smy,slu tétc clbecně závazné i,l,hláški. .ie povinen .iej nechat

trr irle trznačit nrikročipem do 3f} dnu ode dne- kd1, se stal jeho c}rcrr atelern,

'I'n,aló označení psa mikročipem prrrvede na žádost cht:r,atele veterinární lékař.

ktcr1 r,l,konár,á l,eterinárni léčebnou a pre!entivni péči.

1

3. ()d veterinárního lékaře. který rnikročip apliktlval. si chol,atel k doložení trvaléhct
označení psa vr,žádá registrační kartu o označeni psa nlikročip",nr a potvrz*ní rr zasláni
údaju do NárotJníhrr registru ma.jitelu zvířat za účelem centrťrlní evidence zr,ířat. pokud
clror"atel tak sátr neučini.

Čtónek 4

Úhrada nákladů za trvalé označení p§a

], 'I'rr,alé rrznačeni psa mikrcrčipem r,četnč zaregistrovátrí r,Národrrím registru majitelir zr,ířal
zptlsobem dle této obecně zár.azné rlhtášk1 se pror,ádi na rráklad3 nrěst*_ maxinrálrrě
r širk drr částk1, {l00 Kč.

], Náklady za trrglé označeni psa mikročipern budou chrrvateli proplacen1, \1a*eistráteni

nrčstti l}řerol,a" odboreni tlnančním (dále ien ..odbor finanč:ni"}- neidř{r e r,ša}t

tld l. 4. 3ti09 po předložení:

i}} rJok}adu o úlrradě.

bi registračni kart1 o clznačenípsanrikročipenr vsouladu snornranri ISO t178"la ll78-i
s českjrrr nárcldnínr kódenr (]03). který,odpol"ídá IS0 standardrr l,1,danému Fvropskou
irnii.

c) potvrzení o zaregistror,ání psa r }rárodním registru majitelů zr,ířat-

z,a podrnínk1,, že clrovatel nenrá u odhoru t'inančního evidor,án žádný riedoplirtek

na poplatcích neho rra pokutách a chovatel se přihlásil do el idence podle článku 5 odst. 1

o hecně záv az,né r,_vhl ášk r,.

Clánek 5

Evidence označených psů a jejich chovatelů

l. §lěsto prostŤednietvínl crdboru tinanc'níhr_r rede evidenci označen!,ch psú a .iejich
chovatelu způsclbem dle této obecně závazné yl,hlášk5,(rlále jen .,evidence"},

ffi



4.

_).

Chovatei psa chtrvaného na úzenri města je povinen přih}ásit se da 30 dnu ode dne
označení psa způsobem dle této obecně z,ávazné r,vhlášk1, neho do j0 dnů odc dne.
kd5, se stal chclvatelem psa označeného způsoberrr dle této obecně závazné l,"r,,hlášky.
dtr cvidence.

PŤi přihlášení se do evidence uvede chtx,atel následu.iící ťrdaie:

a) jrnéno a příinreni. datum narozeni a ťrdaj o tnalénr pob1,,tu" jde-li o t"r,zickou osobu.
nebo názer,. síc1lo a tČ. jCe-li cr právnickou osobu.

b) .iméno" datunr narození- plemeno. pohlar,í a banu psa. případná zr,láštni znantcní.
evidenční číslo a ty,p nrikročiprr. jímž b1"l pes crznačen a datum označeni psa
nrikročipem. které doloží registrační kanou podle čl. 3 odst. 3 obecně závazné
l,vhlášk!'.

cJ kotltaktní úda^ie pro případ ztrátv psa.

(} přihlášeni se do evidence v3,,dá odbor íjnanční chovateli potr,rzení.

Chovatel je povinerr odboru f'inančnímu ohlásit pro účcl1, evidencc ukončcní clrovu psa
na úzenrí města. ztráLu. ůnik či únrrtí psa. a ttr nejptlzději clcl j0 tlnů ode drre.
kd1: tato skutečnost nastala.

Úaajc z evidencc se posk1,,trlií porrze k identiíjkaci psa a jeho chovatele a podléhají
zákorrné trclrraně osobních údajůJ',

Clánek 6
Závěrečná a přechodná u§tanovení

Choratel psa. který.je ke: dni účirrnosti tóto obecně z.ávazné vvhlášk}, starší 3 měsícťr
a rreb1,I před účinntlsti téttl obecně z,ávar-né r,l,hlášk1,tnale označen mikročipem. je
povinen rrechat psa trr.ale označit nrikročipem a přihlásit se do evidence nr-jpozdě.ji
do 9 měsíců od nabl,tí ťrčinnosti této obecně zál,azné vl,hiáškl,.

Chor.atcl psa" ktcry přecl účinností této obecně závazné q,,hlášk;, nechal psa trvale označit
nrikročipcnr nebo sc stal před účinnc}stí této obecně závaxné 1,;,,hlášk1, chovatelem psa
tn,aie označeného mikrclčipem. .ie por,inen se do 9 nrěsiců od úclinnosti této obecně
závazné vl,hlášk1, přihlásit rlo er.idence,

Kontro]u označení psa rnikročipenr prováiií ]!{ěstská policie Přeror,_ odbor í'inarrční
a tldFrtrr zcnrčdělstr í.

-t. Porr-ršení 1glg r,,!hlášk}, bucle postihol,áno poille platných prár,ních př,--dpisu5i

ó.

L

1

_).



I-ato obecně r"ávazná vl,hláška

Clánek 7

Lčinnost

nabývá írčinnosti dnem 1. ledna 2009.

se.inruto: l-;i ť}. Í-ii r

prirnátor náměstek prinrátclra

\/r,r,čšcno: ln tt íno6

ťi

l ) § 3 písrrr. k) zákona č. 246"| 993 Sb.. na ochranu zvířat proti týráni. ve zněni pozdě_iších předpisů
f ) r§ 59 zákona č. ló6i }999 Sb.. o vcterinárni péči a o změně nčktenich souviscjíciclr zákonů {veterinárni zákan).

ve znční pozdějších předpisů

-i) srandard1, iSO l l784. l l785
4i zákon č, l0l2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o zmčně rrěkterých zikonů, ve znění pozrlě_iších předpisů
5 ) _.{ ]? odst. l písrn, j). § 2la odst, l písm,g) zákona č. 246,i1992 Sb.. na ochranu zviřat proti §:rán í. ve znění

pllzdějších předpisů. § _58 odst.4 zákona č. l:8j]000 Sb., o obcích (obecni zřizeni}. ve zněnípozdějšich
předpisti. rt 4ó odst, ] zákona č, ]00jl990 Sb.. o přestupcích- ve zněnípozdějších předpisťt







Statutární mesto Prerov

Obecne závazná vyhláška c.5/2008
o trvalém oznacování psu

Zastupitelstvo mesta Prerova po projednání na svém 19. zasedání konaném dne 8. 12. 2008
vydává na základe ustanovení § 13b odst. 2 zákona c. 246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti
týrání, ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s ustanovením § 10 písmod), § 35 a § 84
odst. 2 písmo h) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších
predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku.

Clánek 1

Úcel vyhlášky

1. Tato obecne závazná vyhláška upravuje

a) povinnost chovatelu!) nechat trvale oznacit psa, kterí dosud oznaceni nejsou, osobou
odborne zpusobilou k výkonu této odborné veterinární cinnosti podle veterinárního
zákona2\dále jen "veterinární lékar"), a to prostredky, které zpusobují pri aplikaci
jen mírnou nebo prechodnou bolest,

b) povinnost chovatelu prihlásit psy do evidence,

c) náležitosti a zpusob vedení evidence oznacených psu a jejich chovatelu.

2. Tatoobecnezávaznávyhláškase vztahujena všechnychovatelepsu chovanýchna území
statutárního mesta Prerova (dále jen "mesto"), s výjimkou chovatelu psu, jejichž psi
se na území mesta zdržují po dobu kratší než 30 dnu.

Clánek 2

Základní pojmy

Pro úcely této obecne závazné vyhlášky se rozumí:

a) chovatelem)) každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo docasne drží
nebo chová psa,

b) mikrocipem3) miniaturní transponder, který se aplikuje zvíreti pod kuži a slouží
k radiofrekvencní identifikaci (RFID) daného zvírete.
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Clánek 3

Trvalé oznacování psu

1. Chovatel psa chovaného na území mesta je povinen psa staršího 3 mesícu nechat trvale
oznacit mikrocipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s ceským národním kódem
(203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozdeji však
do 7 mesícu stárí psa. V prípade, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 mesícu
a pes není trvale oznacen ve smyslu této obecne závazné vyhlášky, je povinen jej nechat
trvale oznacit mikrocipem do 30 dnu ode dne, kdy se stal jeho chovatelem.

2. Trvalé oznacení psa mikrocipem provede na žádost chovatele veterinární lékar,
který vykonává veterinární lécebnou a preventivní péci.

3. Od veterinárního lékare, který mikrocip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého
oznacení psa vyžádá registracní kartu o oznacení psa mikrocipem a potvrzení o zaslání
údaju do Národního registru majitelu zvírat za úcelem centrální evidence zvírat, pokud
chovatel tak sám neucinÍ.

Clánek 4

Úhrada nákladu za trvalé oznacení psa

1. Trvalé oznacení psa mikrocipem vcetne zaregistrování v Národním registru majitelu zvírat
zpusobem dle této obecne závazné vyhlášky se provádí na náklady mesta, maximálne
však do cástky 600 Kc.

2. Náklady za trvalé oznacení psa mikrocipem budou chovateli proplaceny Magistrátem
mesta Prerova, odborem financním (dále jen "odbor financní"), nejdríve však
od 1. 4. 2009 po predložení:

a) dokladu o úhrade,

b) registracní karty o oznacení psa mikrocipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785
s ceským národním kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou
unií,

c) potvrzení o zaregistrování psa v Národním registru majitelu zvírat,

za podmínky, že chovatel nemá u odboru financního evidován žádný nedoplatek
na poplatcích nebo na pokutách a chovatel se prihlásil do evidence podle clánku 5 odst. 1
obecne závazné vyhlášky.

Clánek 5

Evidence oznacených psu a jejich chovatelu

1. Mesto prostrednictvím odboru financního vede evidenci oznacených psu a jejich
chovatelu zpusobem dle této obecne závazné vyhlášky (dále jen "evidence").
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I 2. Chovatel psa chovaného na území mesta je povinen prihlásit se do 30 dnu ode dne
oznacení psa zpusobem dle této obecne závazné vyhlášky nebo do 30 dnu ode dne,
kdy se stal chovatelem psa oznaceného zpusobem dle této obecne závazné vyhlášky,
do evidence.

3. Pri prihlášení se do evidence uvede chovatel následující údaje:

a) jméno a príjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu,
nebo název, sídlo a IC, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, prípadná zvláštní znamení,
evidencní císlo a typ mikrocipu, jímž byl pes oznacen a datum oznacení psa
mikrocipem, které doloží registracní kartou podle cI. 3 odst. 3 obecne závazné
vyhlášky,

c) kontaktní údaje pro prípad ztráty psa.

4. O prihlášení se do evidence vydá odbor financní chovateli potvrzení.

5. Chovatel je povinen odboru financnímu ohlásit pro úcely evidence ukoncení chovu psa
na území mesta, ztrátu, únik ci úmrtí psa, a to nejpozdeji do 30 dnu ode dne,
kdy tato skutecnost nastala.

6. Údaje z evidence se poskytují l?ouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají
zákonné ochrane osobních údaju.

Clánek 6

Záverecná a prechodná ustanovení

1. Chovatel psa, který je ke dni úcinnosti této obecne závazné vyhlášky starší 3 mesícu
a nebyl pred úcinností této obecne závazné vyhlášky trvale oznacen mikrocipem, je
povinen nechat psa trvale oznacit mikrocipem a prihlásit se do evidence nejpozdeji
do 9 mesícu od nabytí úcinnosti této obecne závazné vyhlášky.

2. Chovatel psa, který pred úcinností této obecne závazné vyhlášky nechal psa trvale oznacit
mikrocipem nebo se stal pred úcinností této obecne závazné vyhlášky chovatelem psa
trvale oznaceného mikrocipem, je povinen se do 9 mesícu od úcinnosti této obecne
závazné vyhlášky prihlásit do evidence.

3. Kontrolu oznacení psa mikrocipem provádí Mestská policie Prerov, odbor financní
a odbor zemedelství.

4. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních predpisu5).
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élánek 7
Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 2009.
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,v;s.'=!isl,:Sturnesta Pre,

1) § 3 písmok) zákona c. 246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti týrání, ve znení pozdejších predpisu
2) § 59 zákona C. 166/1999Sb., o veterinární péci a o zmene nekterých souvisejících zákonu (veterinární zákon),

ve znení pozdejších predpisu
3) standardy ISO 11784, 11785
4) zákon C. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu
5) § 27 odst. 1písmoj), § 27a odst. 1 písm.g) zákona C.246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti týrání, ve znení

pozdejších predpisu, § 58 odst. 4 zákona C.128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších
predpisu, § 46 odst. 2 zákona c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu
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