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Stanovisko Ministerstva vnitra ve věci kontroly čipování psů strážníky obecní policie a
oznamování podezření ze spáchání přestupku podle § 71 odst. 1 písm. b) veterinárního
zákona
Novela veterinárního zákona č. 368/2019 Sb. zavedla s účinností od 15. 1. 2020 v § 4
odst. 7 povinnost chovatele psa „zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději
však před přechodem k novému majiteli“, která je dále rozváděna „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“, přičemž kontrola dodržování této povinnosti je
svěřena orgánům veterinární správy.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v
§ 13b odst. 2 zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky a oprávnění stanovit v ní
povinnost chovatelů trvale označit psy, povinnost přihlásit psy do evidence a k úpravě
náležitostí a způsobu vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.
Jak vyplývá z výše uvedeného, strážníci obecní policie jsou oprávnění kontrolovat
plnění povinností chovatelů stanovených v obecně závazné vyhlášce, tj. zda je pes řádně
veden v evidenci, popř. zda je řádně uhrazen stanovený poplatek za psa. Jinak řečeno – obec,
resp. obecní policie, může využívat postupy k jednoznačnému určení identifikace
zvířete (např. pomocí čtečky čipů) pro potřeby obce, nikoli kontrolovat plnění
povinnosti vyplývající z § 4 odst. 7 veterinárního zákona. Pro účely zjišťování plnění
povinností vyplývající z obecně závazné vyhlášky pak mohou strážníci ověřovat (ztotožňovat)
transpondér pomocí čtečky, či např. v zápisu v očkovacím průkazu – záleží, co je pro
spolehlivé zjištění, zda chovatel daného psa plní povinnost stanovenou mu obecně závaznou
vyhláškou, efektivnější.
Kvůli výše uvedené novelizaci veterinárního zákona a jejímu souladu se zákonem na
ochranu zvířat proti týrání je v současné době v legislativním procesu návrh novely zákona na
ochranu zvířat proti týrání, který upravuje znění § 13b odst. 2 následovně: „Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost přihlásit trvale označené psy, zejména psy
označené čipem, do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů
a jejich chovatelů.“
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Kontrola obcí co do plnění povinností chovatelů ve vztahu k evidenci psů může
probíhat do konce přechodného období (tj. do 31. 12. 2021), protože dne 1. 1. 2022 nabude
účinnosti druhá část novely veterinárního zákona (zákon č. 368/2019 Sb.), která do znění
§ 48 odst. 1 zavádí nové písm. u), podle kterého povede evidenci psů Ústřední veterinární
správa státní veterinární správy. Jak uvádí Ministerstvo zemědělství, kontroly zvířat z hlediska
přihlášení do evidence budou do té doby legislativně upraveny.
Jak vyplývá z výše uvedeného, tak ačkoli nejsou strážníci obecní policie oprávněni
kontrolovat dodržování povinnosti chovatelů psů vyplývající z ustanovení § 4 odst. 7
veterinárního zákona, neznamená to, že je jim v rámci výkonu jejich činnosti kontrola čipování
zcela zapovězena. Kromě již zmíněného oprávnění zjišťovat přítomnost čipu v rámci určování
identifikace zvířete pro potřeby kontrolování dodržování povinností vyplývajících z obecně
závazné vyhlášky, jsou to typicky případy odchytu toulavých a opuštěných zvířat prováděných
v souladu s § 39 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona. V rámci úkonů
souvisejících s odchytem toulavého zvířete a zjišťování totožnosti jeho majitele jsou strážníci
obecní policie mj. oprávněni ověřit, zda je pes očipován.
V případě, že v rámci výše zmíněných činností strážníci zjistí, že pes není očipován,
plyne pro ně z ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, povinnost oznámit přílišnému orgánu podezření, že byl spáchán
přestupek, jehož projednání spadá do působnosti tohoto orgánu (v daném případě se jedná o
příslušný orgán veterinární správy). Toto oznámení musí být dle odst. 3 doloženo důvody nebo
důkazy, o které se podezření opírá. Při zjišťování podstatných skutečností daného případu
strážník disponuje celou řadou oprávnění, která mu mj. umožňují zjistit pachatele přestupku,
nebo osobu důvodně podezřelou z jeho spáchání. Strážník je oprávněn využít oprávnění
požadovat vysvětlení dle § 11 zákona o obecní policie, může od příslušných orgánů vyžadovat
poskytnutí příslušných údajů z jejich informačních systémů (§ 11a zákona o obecní policii), či
oprávnění podle § 12 zákona o obecní policii, tedy vyzvat osobu k prokázání totožnosti. Na
oznámení podle § 10 odst. 2 zákona o obecní policii se uplatňuje povinnost správních orgánů
přijímat podněty k tomu, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední (§ 42 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
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