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Statutární město Ústí nad Labem 

  

  

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/ 2009 k trvalému 

označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů 
                                  

  
Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 5.3.2009 usneslo 

vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2) zákona č. 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. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  

  

Čl. 1 

Trvalé označování psů 
  

Chovatel psa chovaného na území Statutárního města Ústí nad Labem je povinen mít psa 

staršího 6 měsíců trvale označeného. Psa dosud trvale neoznačeného je chovatel povinen 

označit mikročipem, který odpovídá standardu ISO vydanému Evropskou unií
(1)

, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 6 měsíců nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, 

kdy se stal chovatelem psa dosud trvale neoznačeného staršího 6 měsíců. 

  

  

Čl. 2 

Úhrada nákladů za trvalé označování psů 
  

1.      Označování psů se provádí na náklady chovatelů, s výjimkou psů osvojených z Centra 

pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, kde náklady na označení hradí Statutární 

město Ústí nad Labem. 

2.      Chovatel psa, který nechal psa označit mikročipem, současně se přihlásil do evidence 

dle čl. 3 odst. 2 a 3 této vyhlášky a který má trvalý pobyt nebo sídlo na území 

Statutárního města Ústí nad Labem, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů 

v souladu s vyhláškou o místních poplatcích v platném znění. 

3.      Jeden pes chovatele, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým 

zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 

zvláštního právního předpisu a jeden pes chovatele staršího 75 roků, může být označen 

mikročipem v Centru pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem
(2)

, kde náklady na 

označení hradí Statutární město Ústí nad Labem. V takovém případě nelze uplatnit 

úlevu od místního poplatku ze psů. 

                                                

  

------------------------------------------------ 
(1)

        ISO 11 784, ISO 11 785 
(2)

        Na základě dohody s pracovníky Centra pro zvířata v nouzi o termínu čipování 

  



  

  

  

  

Čl. 3 

Evidence chovatelů psů 

  
1.      Statutární město Ústí nad Labem vede prostřednictvím úřadů městských obvodů  

evidenci chovatelů psů trvale označených. 

2.      Chovatel psa chovaného na území Statutárního města Ústí nad Labem je povinen 

přihlásit se do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy 

se stal chovatelem trvale označeného psa, do evidence příslušného úřadu městského 

obvodu. 

3.      Při přihlášení se 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 a případná zvláštní znamení 

c)      evidenční číslo a typ mikročipu, jímž byl pes označen, které doloží registrační 

kartou vyplněnou u veterináře, který provedl označení psa mikročipem, případně 

číslo tetování, které doloží průkazem původu psa 

d)      kontaktní údaje pro případ ztráty psa. 

  

4.      Chovatel psa je povinen příslušnému úřadu městského obvodu ohlásit pro účely 

evidence ukončení chovu psa na území města, ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 

30ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

  

  

Čl. 4 

Sankce 

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

(3)
 

  

Čl. 5 

Přechodná  ustanovení 

  
1.      Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této vyhlášky starší 6 

měsíců a který nebyl před účinností vyhlášky trvale označen, označit ho mikročipem 

nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky. 

2.      Chovatel psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit, nebo se stal 

před účinností vyhlášky chovatelem psa trvale označeného, je povinen se do 30ti dnů 

od účinnosti této vyhlášky přihlásit do evidence příslušného úřadu městského obvodu. 

Označení  mikročipem doloží chovatel psa registrační kartou vyplněnou u veterináře 

nebo  mikročipovým štítkem vlepeným do očkovacího průkazu psa nebo potvrzením 

od veterináře s vyznačením mikročipového kódu, označení tetováním doloží chovatel 

psa průkazem původu psa.   

3.      Za trvalé označení se považuje  tetování, z něhož lze jednoznačně určit číslo tetování,  

které bylo nahlášeno do evidence podle této vyhlášky. 

  



      ------------------------------------ 
(3)

        § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve 

znění  pozdějších předpisů 

            

  

  

Čl. 6 

Účinnost 
  

1.      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. března 2009. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Bc. Jan Řeřicha                                                          Mgr. Jan Kubata 

náměstek primátora                                                                         primátor města 

               v.r.        v.r. 

  

  

  

  

 


