Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o evidenci označených psů
a jejich chovatelů
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:


ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“



ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“



ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod:


ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.“



ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen
při zachování základních práv a svobod.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a
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v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých
veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce
sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“


ustanovení § 35 odst. 1 a odst. 2:
„(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.
(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a
rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“



ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“



ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 3 písm. e):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého
hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu
určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka,
nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník.“
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ustanovení § 3 písm. h):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není
pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které
se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého
chovatele.“



ustanovení § 3 písm. i):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči,
které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele
a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit
nebo ho vyhnal.“



ustanovení § 3 písm. k):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba,
která drží nebo 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.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. v):
„Za týrání se považuje označovat zvíře vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat
zvíře výžehem, s výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“



ustanovení § 7 odst. 3 písm. g):
„Jestliže je zákrok prováděn osobou odborně způsobilou podle veterinárního zákona,
pak se znecitlivění rovněž nepožaduje při označování zvířat jejich tetováním, ušní
známkou nebo elektronickým čipem.“



ustanovení § 13b odst. 1:
„Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést
a) informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené
na prohloubení odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům
v lidské péči,
b) finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné
zvíře, zejména psa nebo kočku,
c) odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této
odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona,
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d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných
zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich
sterilizace.“


ustanovení § 13b odst. 2
„Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost chovatelům povinnost
přihlásit trvale označené psy, zejména psy označené čipem, a upravit náležitosti
a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.“



ustanovení § 13b odst. 3
„Obec nechá trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné
veterinární činnosti podle veterinárního zákona toulavé a opuštěné psy v obci, kteří
dosud označeni nejsou, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo
přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů
hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci
jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit.“



ustanovení § 27 odst. 1 písm. r):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost stanovenou
na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce.“



ustanovení § 27a odst. 1 písm. o):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné
vyhlášce obce.“



ustanovení § 28 odst. 2:
„Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností,
s výjimkou přestupků podle § 27 odst. 1 písm. r) a podle § 27a odst. 1 písm. o), které
projednává obec.“

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 3 odst. 1 písm. a):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní
nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně,
a to i na přechodnou dobu.“
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ustanovení § 3 odst. 1 písm. t):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí veterinárními technickými prostředky zařízení,
přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné předměty nebo výrobky včetně příslušenství,
používané samostatně nebo v kombinaci spolu s potřebným programovým vybavením,
které jsou určeny k použití u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, diagnózy,
sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení, náhrady
nebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, anebo kontroly
březosti, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v organizmu zvířete nebo na
jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním
metabolizmu, jejichž funkce však může být takovými účinky podpořena; za veterinární
technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a které
jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete.“



ustanovení § 3 odst. 1 písm. hh):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí soukromým veterinárním lékařem veterinární lékař
vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost podnikatelským způsobem.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. d):
„Chovatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být
řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo
jiný odborný veterinární úkon, například fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém
chovu.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. f):
„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří
od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti
předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu
platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. h):
„Chovatel je povinen dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropské unie.“



ustanovení § 4 odst. 7:
„Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje
podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3.
červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa
čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel,
který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno
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v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód
zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“


ustanovení § 4 odst. 7 ve znění od 1. 1. 2022:
„Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje
podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3.
červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa
čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel,
který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v
dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód
zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Chovatel
je povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen
"Ústřední veterinární správa") písemně nebo prostřednictvím informačního systému
Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím právním předpisem.“



ustanovení § 4a odst. 1 až 7:
„(1) Chovatel je povinen zajistit, aby psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud jsou
přemísťováni v rámci neobchodního přesunu mezi členskými státy nebo mezi
členskými státy a územími a třetími zeměmi podle čl. 13 odst. 1 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,
splňovali podmínky stanovené tímto předpisem.
(2) Je-li přemísťováno více než pět zvířat uvedených v odstavci 1, která nesplňují
podmínky uvedené v článku 5 odst. 2 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, je chovatel povinen
zajistit splnění požadavků uvedených v hlavě IV.
(3) Doklad, který umožňuje zjistit totožnost zvířete a kontrolu jeho nákazového statusu
(dále jen „pas“), vydává veterinární lékař schválený pro tuto činnost krajskou veterinární
správou.

(4) Schválený veterinární lékař při vydání a vyplnění pasu postupuje podle čl. 22
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu a je povinen uchovávat záznamy uvedené v čl. 22 odst. 3 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu po dobu nejméně 3 let, předávat tyto záznamy Komoře veterinárních lékařů
České republiky (dále jen „Komora“) a na požádání je předložit úřednímu veterinárnímu
lékaři.
1
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(5) Schválení soukromého veterinárního lékaře může být krajskou veterinární správou
pozastaveno nebo odejmuto, jestliže tento lékař vydal pas s prokazatelně nepravdivými
údaji, vyplněný neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými
tímto zákonem nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.
(6) Evidenci pasů vede Komora. Komora umožní orgánům veterinární správy získávat
z evidence veškeré údaje potřebné k výkonu veterinárního dozoru.
(7) Prováděcí právní předpis upraví podrobněji označování psů, koček a fretek
v zájmovém chovu a stanoví způsob výroby, vydávání a číslování pasů, vedení jejich
evidence, způsob a lhůty pro předávání údajů do této evidence, obsah této evidence,
požadavky na zaznamenávání údajů do pasu a jeho vzor.“


ustanovení § 48 odst. 1 písm. u) ve znění od 1. 1. 2022:
„Ústřední veterinární správa vede a aktualizuje evidenci trvale označených psů a jejich
chovatelů podle § 4 odst. 7.“



ustanovení § 59 odst. 1 a 2:
„(1) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou
veterinární lékaři, za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří
a) dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního
teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu
v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny, zahrnujícím
studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem, přičemž
délka studia může být dodatečně vyjádřena rovněž odpovídajícím počtem
kreditů ECTS stanoveném vysokou školou pro magisterský studijní
program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny,
zahrnující studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem,
b) a získali znalosti a dovednosti stanové v prováděcím právním předpisu,
na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů.
(2) Za veterinární lékaře se považují také
a) osoby, které jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu
o dosažení požadovaného vzdělání, uvedeného v prováděcím právním
předpisu a vydaného příslušným orgánem jiného členského státu,
b) osoby, které jsou držiteli osvědčení, jímž příslušný orgán vydávajícího
členského státu osvědčuje, že diplom, vysvědčení nebo jiný doklad
o požadovaném vzdělání
1. je v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 1,
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2. byl získán tak, že osoba, která je jeho držitelem, vykonávala v souladu
se zákonem příslušné činnosti po dobu a za podmínek stanovených
pro státní příslušníky jednotlivých členských států v příloze č. 1, nebo
3. byl vydán po ukončení vzdělání, které je v souladu s odstavcem 1, a je
považován vydávajícím členským státem za rovnocenný dokladům
uvedeným v písmenu a).


ustanovení § 59a odst. 1:
„Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti v rozsahu
a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti jsou dále osoby, které získaly
a) vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu v oblasti
veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny, anebo studiem, které se podle
zvláštního právního předpisu považuje za rovnocenné,
b) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu v oblasti
veterinární hygieny nebo v magisterském studijním programu v oblasti veterinární
hygieny navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti veterinární hygieny,
anebo studiem, které se podle zvláštního právního předpisu považuje za
rovnocenné,
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním
oboru,
d) vysokoškolské vzdělání studiem ve studijním programu v oblasti, která není
uvedena v písmenu a) nebo b) a která odpovídá druhu a rozsahu činnosti, zejména
v oblasti lékařství, chemie, biologie nebo zootechniky,
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, který
není uveden v písmenu c) a který odpovídá druhu a rozsahu činnosti,
f) odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností
specializovanou odbornou průpravou
1. organizovanou Státní veterinární správou,
2. organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, nebo
3. podle zvláštních právních předpisů.“

Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění
pozdějších předpisů:


ustanovení § 2 odst. 1 písm. f):
„Komora [Komora veterinárních lékařů České republiky] vydává osvědčení o splnění
podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti stanovených
veterinárním zákonem a potvrzení o délce členství v Komoře a popřípadě osvědčení
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o dalších skutečnostech podle tohoto zákona, veterinárního zákona a podle zákona
o uznávání odborné kvalifikace.“


ustanovení § 4 odst. 1:
„Veterinární lékař, který vykonává na území České republiky veterinární léčebnou
a preventivní činnost, musí být členem Komory, s výjimkou hostujícího veterinárního
lékaře (§ 5a). Tato povinnost se nevztahuje na veterinárního lékaře, který vykonává
veterinární léčebnou a preventivní činnost v oboru působnosti Ministerstva obrany
nebo Ministerstva vnitra.“

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček
a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, ve znění pozdějších
předpisů:


ustanovení § 2:
„Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem2) provádí veterinární lékař
nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona.“

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013,
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES)
č. 998/2003:


ustanovení čl. 3 písm. e):
„Pro účely tohoto nařízení se rozumí „transpondérem“ pasivní radiofrekvenční
identifikační zařízení pouze pro odečítání.“



ustanovení článku 17 odst. 1:
„Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena
aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před
3. červencem 2011.
Nesplňuje-li transpondér uvedený v prvním pododstavci technické požadavky
stanovené v příloze II, majitel nebo oprávněná osoba zajistí zařízení nezbytné pro jeho
odečítání při každém ověřování označení podle čl. 22 odst. 1 a 2 a článku 26 a každé
kontrole totožnosti podle článku 33 a čl. 34 odst. 1.“



příloha I část A stanovuje druhy zvířat v zájmovém chovu, a to psy, kočky a fretky



příloha II stanovuje technické požadavky na transpondéry:
„Transpondéry musí:

9

a) splňovat normu ISO 11784 a používat technologii HDX nebo FDX-B a
b) umožňovat odečítání čtecím zařízením slučitelným s normou ISO 11785.“

Norma ISO 11784 stanoví přenosovou frekvenci 134,2 kHz a strukturu kódu transpondéru
(elektronického čipu).
Norma ISO 11785 specifikuje aktivaci transpondéru (elektronického čipu), způsob přenosu
a kódování informací.
Transpondér (elektronický čip) je základní součástka identifikačního systému. Transpondér
je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech cca 2 x 11 mm, v níž je uložena anténa a vlastní
identifikační kód. Tento kód je ve výrobě generován počítačem a je unikátní. Transpondér
(elektronický čip) je pasivní, nemá vlastní zdroj energie. Energii potřebnou k přenosu nesené
informace získává z magnetického pole vyslaného anténou čtecího zařízení. Proto je jeho
životnost prakticky neomezená. Implantovatelné transpondéry (elektronické čipy) pro
identifikaci zvířat jsou dodávány v jednorázové sterilní jehle. Pomocí jednoduchého injekčního
aplikátoru se aplikuje dle druhu označovaného zvířete.

Aktualizováno k datu: 1. února 2021
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
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