
OBEC JOSEFŮV DŮL

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015

k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

Zastupitelstvo obce Josefův Důl se na svém zasedání dne 18. 5. 2015, usnesením č. 66/2015 usneslo
vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona  č.  128/200  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tuto  obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Článek 1 
Trvalé označování psů

Každý chovatel1) psa chovaného na území obce Josefův Důl je povinen mít psa, který je starší
než 3 měsíce, trvale označeného elektronickým čipem. Psa dosud trvale neoznačeného je chovatel
povinen označit elektronickým čipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií2)

a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa dosud trvale neoznačeného staršího
3 měsíců. Označení psa elektronickým čipem na žádost chovatele provede veterinární lékař s nímž
má obec Josefův Důl uzavřenu smlouvu o provedení.  Trvalé  označení  psa může provést  i  jiný
veterinární  lékař  za podmínek, že parametry a údaje identifikačního čipu budou odpovídat ISO
standardu.

Článek 2
Úhrada za trvalé označování psů

 Označování  psů  elektronickým  čipem  se  provádí  na  náklady  obce  Josefův  Důl.
Od veterinárního lékaře, který aplikoval elektronický čip, si chovatel k doložení trvalého označení
vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedeno číslo elektronického čipu. U psů s průkazem
původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

Článek 3
Evidence chovatelů psů

(1) Obec Josefův Důl vede evidenci chovatelů psů trvale označených.
(2) Chovatel  psa chovaného na území obce Josefův Důl je povinen přihlásit  se do 30 dnů

ode dne označení psa elektronickým čipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem
trvale označeného psa, do evidence obecního úřadu.

(3) Při přihlášení se do evidence městského úřadu 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 a případná zvláštní znamení
c) evidenční  číslo  a  typ  elektronického  čipu,  jímž  byl  pes  označen,  které  doloží

potvrzením vydaným u veterináře, který provedl označení psa elektronickým čipem.
Potvrzení lze nahradit stejnopisem průkazu původu s požadovanými údaji.

d) Kontaktní údaje pro případ ztráty psa



(4) Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území obce
Josefův Důl nebo jeho uhynutí. Dále je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit
ztrátu či únik psa ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(5) Údaje  z  evidence  se  poskytují  pouze  útulkům pro  opuštěná  zvířata  v  rozsahu  potřebném
k identifikaci nalezeného psa, který byl předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění jeho
chovatele,  a  dále  orgánům,  které  jsou  tyto  údaje  oprávněny  zjišťovat  v  souvislosti
s plněním svých úkolů podle zákona.

Článek 4
Sankce

Porušení povinností stanovených v této vyhlášce se postihuje podle zvláštního zákona.

Článek 5
Přechodné ustanovení

(1) Chovatel,  který  před  účinností  této  vyhlášky  nechal  psa  trvale  označit  nebo  ho  trvale
označeného  nabyl  před  účinností  této  vyhlášky,  je  povinen  se  do  30  dnů  od  účinnosti
vyhlášky přihlásit  do  evidence.  V takovém případě  se  má  za  to,  že  podmínky trvalého
označení psa splňuje i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá stanovenému ISO
standardu.  

(2) Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen elektronickým čipem,
je povinen nechat psa trvale označit nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky. 

(3) Psi, kteří před účinností této vyhlášky, jsou starší 12 let trvalému označení nepodléhají.
(4) Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi se na území

obce  Josefův  Důl  nezdržují  trvale  a  zdržují  se  zde  pouze  výjimečně  z  důvodu  návštěvy nebo
průjezdu obcí.

Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…............................................. …......................................
     MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa
           místostarosta   starosta

1)    § 3 písm.k) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
2)     ISO 11784, ISO 11785
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