Vyhláška statutárního města Plzně
č. 8/2019,
kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně
č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, ve
znění vyhlášky č. 12/2007, vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky
č. 1/2013
Zastupitelstvo města Plzně vydalo usnesením č. 486 ze dne 9. prosince 2019 podle § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Vyhláška statutárního města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, ve
znění vyhlášky č. 12/2007, vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky č. 1/2013, se mění takto:
1. Článek 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3), 3a), 3b), 3c) a 3d) zní:
„Čl. 3
Evidence označených psů a jejich chovatelů
(1) Touto vyhláškou se stanoví chovatelům psů povinnost přihlásit trvale označené psy,
zejména psy označené čipem, do evidence označených psů a jejich chovatelů (dále jen
„evidence“).
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí chovatelem psa každá fyzická nebo právnická
osoba, která drží nebo chová psa trvale nebo dočasně.3
(3) Povinnost přihlásit psa do evidence se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných
na území města Plzně, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města Plzně
zdržují po dobu kratší než 90 dnů.
(4) Chovatel psa chovaného na území města Plzně je povinen přihlásit se do evidence do
30 dnů ode dne označení psa čipem3a nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal na území
města Plzně chovatelem psa takto označeného, případně označeného čitelným
tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
(5) Při přihlášení se do evidence uvede chovatel následující údaje:
a) u chovatele, který je fyzickou osobou, své jméno a příjmení, datum narození a
údaj o trvalém pobytu, v případě cizince údaj o přechodném pobytu, případně
jiném druhu pobytu na území České republiky dle zvláštního právního předpisu 3b
(dále jen „místo trvalého pobytu“); nachází-li se místo trvalého pobytu mimo
území města Plzně, uvede chovatel vedle místa trvalého pobytu také místo
skutečného pobytu na území města Plzně,
b) u chovatele, který je právnickou osobou, název, sídlo a IČO této právnické osoby,

c) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení,
d) evidenční číslo a typ čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen a datum
označení čipem či tetováním psa, které doloží potvrzením vydaným odborně
způsobilou osobou, která provedla označení psa čipem nebo tetováním,
e) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
(6) Evidenci vedou úřady městských obvodů příslušné podle místa pobytu nebo sídla
chovatele psa.
(7) O přihlášení se do evidence vydá příslušný úřad městského obvodu chovateli
potvrzení.
(8) Chovatel je povinen úřadu městského obvodu ohlásit pro účely evidence ukončení
chovu psa na území města Plzně 3c, jeho ztrátu, únik či úmrtí, a to nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(9) Údaje z evidence se poskytují pouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají
ochraně osobních údajů.3d
3)

§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů.
3a)

Miniaturní transpondér, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci
(RFID) daného zvířete, v souladu s normami ISO 11784 a 11785.
3b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3c)

Zejména se jedná o změnu trvalého pobytu, prodej psa apod.

3d)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“.
2. V Článku 4 se odstavce 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 6 a 7.

1.

Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení
Chovatelé psů, na které se ke dni účinnosti této vyhlášky vztahuje povinnost přihlásit
psa do evidence dle čl. 3 vyhlášky statutárního města Plzně č. 19/2006 o některých
povinnostech chovatelů psů, ve znění této vyhlášky, jsou povinni přihlásit trvale
označené psy do evidence nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
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