1. Identifikační číslo:
2. Kód:
3. Pojmenování (název) životní situace:

Evidence označených psů a jejich chovatelů na území statutárního města
Frýdku-Místku
4. Základní informace k životní situaci:
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů
(dále jen „OZV“), která nabyla účinnosti dne 01.01.2020 je povinností každého chovatele,
přihlásit psa do evidence označených psů a jejich chovatelů.
Chovatel psa na území města je povinen přihlásit se do evidence do 15 dnů ode dne trvalého
označení psa v souladu s jiným právním předpisem, nebo do 15 dnů ode dne, kdy se stal
chovatelem trvale označeného psa nebo do 15 dnů ode dne, kdy chovateli vznikla poplatková
povinnost v rámci místního poplatku ze psů u trvale označeného psa.
Správu místního poplatku ze psů vykonává Magistrát města Frýdku – Místku, finanční odbor,
oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek (dále jen „správce poplatku“).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Chovatel psa. Chovatelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má pobyt nebo sídlo na
území statutárního města Frýdek-Místek.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
1) Chovatel psa na území města je povinen přihlásit se do evidence do 15 dnů ode dne
trvalého označení psa v souladu s jiným právním předpisem1), nebo do 15 dnů ode dne,
kdy se stal chovatelem trvale označeného psa nebo do 15 dnů ode dne, kdy chovateli
vznikla poplatková povinnost v rámci místního poplatku ze psů u trvale označeného psa.
2) 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, případná zvláštní znamení
c) evidenční číslo čipu, číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či
tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která
provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
3) Chovatel psa je povinen Magistrátu města Frýdku-Místku ohlásit pro účely evidence
ukončení chovu psa na území města, ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Přihlásit do 15 dnů ode dne označení psa nebo do 15 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem
označeného psa do evidence.

1)

§ 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení
nařízení (ES) č. 998/2003

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek.
9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Na Magistrátu města Frýdku – Místku, finančním odboru, oddělení místních poplatků a
vymáhání pohledávek, ul. Radniční 1148, tel. 558 609 158, kancelář č. 104, Bc. Černíková
Dagmar
v době úředních hodin:
pondělí a středa
od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek
od 8:00 do 15:00 hodin
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občanský průkaz
Doklad s číslem mikročipu (průkaz původu psa, očkovací průkaz psa)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Označování psů je prováděno na náklady chovatele.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
16. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@frydekmistek.cz
cernikova.dagmar@frydekmistek
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
OZV č. 9/2019 evidenci označených psů a jejich chovatelů
18. Jaké jsou související předpisy:
- zákon č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nejčastější dotazy:
Kde je možno se podrobně seznámit s OZV?
S úplným zněním OZV č. 9/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů se mohou
občané seznámit na právním odboru Magistrátu města Frýdku-Místku, na oddělení místních
poplatků a vymáhání pohledávek finančního odboru a na internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz. v sekci Magistrát: Právní předpisy města – Obecně závazné vyhlášky.

22. Další informace:
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení místních poplatků a
vymáhání pohledávek.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů.
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor
26. Kontaktní osoba:
Bc. Dagmar Černíková, referent oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.12.2019
29. Datum konce platnosti popisu:
Nestanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

