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 2001 - první návrh zřízení centrální evidence psů 

 2003 - návrh zákona o evidenci psů   

 2012 – současnost:  návrh povinnosti celoplošného, trvalého 
nezaměnitelného značení a centrální evidence psů 

 2015 - projednávání úprav a doplnění stávající legislativy na 
půdě poslanecké sněmovny, vč. samostatné právní normy – 
zákona o evidenci psů 

 2016|2017 - návrh dílčích úprav / doplnění stávající legislativy: 

 zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání 

 zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

 souvisejících právních předpisů - zákona č. 455/1991 Sb., zákon o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), vyhlášky č. 21/2013 
Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček aj. 

 

Přehled – legislativní návrhy (značení, evidence) 



 definice pojmů „množírna“, „množitel“ aj. 

 stanovení podmínek chovu více zvířat, regulace 
reprodukce a odebírání mláďat 

 obecná závaznost stanovených podmínek chovu 
zájmových zvířat pro všechny chovatele 

 povinnost celoplošného, trvalého nezaměnitelného 
značení zájmových zvířat – v první etapě psů 
(standardizované mikročipy – v souladu s ISO normami) 

 
 

Úpravy | doplnění legislativy  
ideální stav 



 centrální evidence zájmových zvířat (v první etapě 
evidence psů) 

 regulace obchodu, obchodních a neobchodních 
přesunů zájmových zvířat bez PP  

 účinné kontroly a sankce (vč. zákazu činnosti, 
odebrání zvířat) při porušení právních předpisů 

 
 
 
 
 

Úpravy | doplnění legislativy  
ideální stav 



 
 
 

 
 

 

1. Zavedení povinnosti celoplošného, trvalého 
nezaměnitelného značení psů, 

2. zavedení centrální evidence psů a povinnost 
registrace označených psů v této evidenci uložená 
vlastníkům / chovatelům psů, 

3. stanovení podmínek chovu více zvířat, regulace 
reprodukce a odebírání mláďat, 

4. úprava povinností uvedených v bodech 1. – 3. 
shora v příslušné legislativě.  

 

Základní úpravy | doplnění legislativy 



 
 
 

 
 

 

 radiofrekvenční identifikace (čipování) 

 mikročipy ISO 11784, ISO 11785 

 obce zavádějí povinnost značení psů, jsou však omezeny 

hranicemi správních obvodů obcí -> řešení: celoplošné 

nezaměnitelné značení v rámci ČR 

 v účinnosti nařízení EP a Rady (EU) č. 576/2013 o 

veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat 

v zájmovém chovu (značení mikročipy v souladu s normami ISO) 

 

Povinné nezaměnitelné značení psů 



 
 
 

 
 

 

 18,5 % obcí s rozšířenou působností – stanoveno 
povinné nezaměnitelné značení 

 38,5 % krajských měst - povinnost nezaměnitelného 
značení zavedena vyhláškou 

 57 % obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji 

 54 % obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji 

 Kraj Vysočina, Pardubický a Zlínský kraj bez povinnosti  

 

 
Povinnost nezaměnitelného značení v ČR 

stávající stav 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

Povinnost nezaměnitelného značení v ČR 
stávající stav 

 
 



 
 
 

 
 

 

 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon): 

 doplnění nových ustanovení a úprava stávajících 
ustanovení (§) „veterinárního zákona“, 

 dílčí úpravy a doplnění zákona na ochranu zvířat proti 
týrání, 

upravující povinnost  celoplošného nezaměnitelného značení 
psů, zavedení centrální evidence psů a povinnost vlastníků 
označené psy registrovat. 

 

 

 

Návrh úprav a doplnění legislativy (NNOZ) 



 
 
 

 
 

 

 Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při 
chovu psů a koček  

  úprava podmínek / standardů chovu psů a koček 

  rozšíření obecné závaznosti pro všechny chovatele 

  regulace reprodukce a odebírání mláďat 

 

Návrh úprav a doplnění legislativy (NNOZ) 



 
 
 

 
 

 

 červen 2017 - Poslanecká sněmovna PČR schválila novelu 

„veterinárního zákona“ - zákon č. 302/2017 Sb., kterým 

se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

Následně ji v srpnu schválil i Senát PČR (Sbírka zákonů z 19. 9. 2017, částka 104). 

 

 Novela „veterinárního zákona“ nabyla účinnost 1. 11. 2017. 

 

 

Novela „veterinárního zákona“ 



 
 
 

 
 

 

 

 

Novela „veterinárního zákona“ 



 
 
 

 
 

 

 novela „veterinárního zákona“ má mimo jiné za cíl omezit 

existenci problémových chovů - tzv. „množíren psů“ 

(chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen 

starších 12 měsíců), zavádí povinnost registrace útulků pro 

zvířata, upřesňuje odchyty zvířat a ukládá povinnost pro 

označování psů v návaznosti na očkování proti vzteklině. 
 

 „Novela od 1. ledna 2020 ukládá povinnost označovat povinně 

psy čipem. Tato právní úprava by měla být prvním krokem 

v rámci komplexního řešení problematiky označování a 

centrální evidence psů v ČR.“ – MVDr. Zbyněk Semerád, 

ústřední ředitel SVS ČR. 

 

 

Novela „veterinárního zákona“ 



 
 
 

 
 

 

 Novelou se zavádí povinné čipování psů, kdy od 1. ledna 2020 bude 

muset být každý pes v ČR povinně označen mikročipem, který 

umožňuje zjistit identifikaci konkrétního psa. Povinnost označit psa 

čipem bude spojena s prvním očkováním proti vzteklině – zhruba v 6 

měsících věku psa. Chovatel psa bude povinen zajistit, aby 

identifikační číslo mikročipu bylo zaznamenáno v dokladu o očkování 

psa. 

 V ČR se zavedení povinnosti nezaměnitelného značení mikročipem 

týká cca 1,5 milionu psů.  

 

Novela „veterinárního zákona“ 



 
 
 

 
 

 

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který vč. poznámky pod čarou č. 65 zní: 

 „(4) Očkování psa proti vzteklině podle odst. 1 JE PLATNÉ, POUZE 

pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu 

stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních 

podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65), s 

výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 

3. červencem 2011. 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.“ 
 

 Ustanovení nabývá účinnost dnem 1. ledna 2020. 

 

Novela „veterinárního zákona“  



 
 
 

 
 

 

 NEEXISTUJE JEDNOTNÝ REGISTR – celostátní / centrální 

evidence psů. Stejné je to i s mikročipy. To potvrzuje i mluvčí 

radnice ve Slavkově u Brna Veronika Slámová: „Existuje asi šest 

druhů mikročipů, jenže ne každý čip je kompatibilní se čtečkou, 

kterou máme k dispozici. Stalo se už, že jsme nemohli 

identifikovat psa, i když měl čip.“  
 

 Komora veterinárních lékařů ČR vede registr petpasů a čipů 

zvířat v zájmovém chovu (psů, koček, fretek), která jsou 

označena mikročipem pro účely neobchodních přesunů v rámci 

EU / zahraničí. V této databázi je evidováno cca 400 tisíc zvířat. 

Oprávnění přístupu – veterinární lékaři (KVL ČR).  

Evidence zájmových zvířat / psů v ČR 



 
 
 

 
 

 

Registry zvířat (čipů, tetování, známek a petpasů) v ČR 

 Národní registr majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz) 

 Centrální evidence zvířat a věcí ČR (www.identifikace.cz) 

 Registr petpasů a čipů Komory veterinárních lékařů ČR 

(www.vetkom.cz) 

 Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování 

(www.cipy-znamky.cz) 

 BackHome registr zvířat (www.backhome.cz) 

 Mezinárodní centrální registr zvířat (www.iftaregistr.cz) 

 Evropský registr čipovaných zvířat (www.europetnet.com) 

 

Evidence zájmových zvířat v ČR 



 
 
 

 
 

 

 větší počet registrů = snížení šance na dohledání 
vlastníka, zjištění původu psa 

 povinnost nezaměnitelného označení psa a jeho 
registrace v centrální evidenci uložena vlastníkovi 

 zřizovatel centrální evidence psů (později zájmových 
zvířat) – Ministerstvo zemědělství ČR 

 propojení s centrální evidencí obyvatel ČR, s registry 
místních poplatníků za psa měst a obcí, příp. s 
registry jiných členských států EU 

 

Zavedení centrální evidence psů v ČR 



Přínos nezaměnitelného značení  
a centrální evidence psů 

 snadná dohledatelnost ztracených, zaběhlých a vlastníkem 
opuštěných psů, zjištění jejich původu 

 nižší počet psů v útulcích / nižší náklady obcí na péči o tyto 
psy 

 zvýšení počtu registrovaných poplatníků za psa 

 jednoduché dohledání vlastníka psa v případě způsobené 
škody nebo střetu pes – člověk, pes – pes / jiné zvíře 
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Mgr. Eva Hodek, ředitelka 

email: ehodek@ochranazvirat.cz 

Děkujeme za pozornost! 


