Vyhláška statutárního města Plzně
č.19/2006,
o některých povinnostech chovatelů psů ,
ve znění vyhlášky č. 12/2007, vyhlášky č. 6/2009, vyhlášky
č. 1/2013 a vyhlášky č. 8/2019
Zastupitelstvo města Plzně se svým usnesením č. 531 ze dne 14. prosince 2006 usneslo vydat podle čl.
104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., podle § 10 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13b odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Pohyb psů na veřejném prostranství
Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech
vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zákaz volného pobíhání psů uvedený v předchozí větě se
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nevztahuje na případy oprávněného použití služebního psa . Volným pobíháním psů se pro účely této
vyhlášky rozumí pohyb psů bez vodítka.

Čl. 2

Další povinnosti pro vodění psů
(1) Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné
obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby
vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení
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dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je průvodce povinen zkrátit
vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.
(2) Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v
minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též
každý pes vyvedený na tržiště, zastávku prostředků hromadné dopravy a na veřejná prostranství se
zvýšeným počtem osob, například na veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo
veřejné produkce a sportovní akce vyjma svodů a výstav psů nebo kynologických akcí.
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
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§ 42 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 38 celního zákona č. 13/1993 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků; § 17 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České
republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků; § 25 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění
pozdějších změn a doplňků, § 38 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a
doplňků; § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků.
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§ 56 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů.
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§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

(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 čipem4 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 předpisu5 (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 6, 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. 7
Čl. 4

Závěrečná a přechodná ustanovení
(1) Ustanovení čl. 1 a 2 této vyhlášky se nevztahují na průvodce psů, kteří jsou v daném okamžiku doprovodem
osob nevidomých nebo tělesně postižených.
(2) Ustanovení čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na držitele psů chovaných ozbrojenými složkami České
republiky.8
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Miniaturní transpondér, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID)
daného zvířete, v souladu s normami ISO 11784 a 11785.
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Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Zejména se jedná o změnu trvalého pobytu, prodej psa apod.
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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).“.
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Zejména zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky.

(3) Volným pohybem psů není dotčeno právo výkonu myslivosti. 9
(4) Přepravu psů v prostředcích městské hromadné dopravy upravují zvláštní předpisy a přepravní řád. 10
(5) Porušení povinností touto vyhláškou uložených se postihuje podle zvláštních předpisů. Právo na náhradu
škody podle zvláštních předpisů tím není dotčeno.
(6) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška statutárního města Plzně č. 24/2004, o některých
povinnostech chovatelů zvířat.
(7) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Čl. 5

Součástí vyhlášky jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – mapový zákres území, kde je zakázáno volné pobíhání psů.

………………………………

…………………………..

Ing. Pavel Rödl

Ing. Petr Náhlík

primátor města

náměstek primátora
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§ 14, § 35 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších právních předpisů
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Např. § 23 zákona č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu., ve znění
pozdějších právních předpisů.

