
DOPIS ÚKOZ OBECNÍM ÚŘADŮM - TVORBA OBECNĚ ZÁVAZNÝCH 

VYHLÁŠEK O CHOVU A POHYBU PSŮ PO VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍCH Z POHLEDU ZÁKONA č. 246/1992 Sb. 
 

 

Vážení přátelé, 

 

 v poslední době došlo k několika značně medializovaným případům poškození lidského zdraví 

při napadení psem. Z těchto důvodů dochází často k tlaku na obecní zastupitelstva, aby přijímala 

obecně závazné vyhlášky, upravující nebo omezující chov psů, případně jejich pohyb po veřejných 

prostranstvích obcí. Protože se tyto vyhlášky týkají živých zvířat, mohou jimi být porušena ustanovení 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Nejprve několik aspektů, které se k této problematice vážou:  

 

1. Upozorňujeme, že omezování chovu tzv. "bojových plemen" psů nemá v našem právním řádu oporu 

v žádné právní normě a nelze tedy občany v tomto směru jakkoli omezovat. 

 

2. Nedoporučujeme kategorizovat psy podle váhy, kohoutkové výšky nebo plemene. Důvodem je 

obtížná situace kontrolních orgánů v terénu, kde lze jen těžko vážit nebo měřit psa. V souvislosti s 

váhovým omezením by mohlo dojít i k týrání zvířat omezováním potravy. Existence značného 

množství kříženců, u kterých mnohdy nelze zjistit plemenný původ, je důvodem, proč není účelné dělit 

psy ani podle plemen. 

 

3. Omezení pohybu psů povinným používáním vodítka na veřejných prostranstvích považujeme 

zejména ve velkých městech za užitečné, nejen z hlediska nechovatelské veřejnosti, ale i z hlediska 

psů. Ubude autoúrazů, zmenší se počet zaběhnutých psů, o které se musí postarat útulky, ubude 

vzájemných konfliktů mezi zvířaty, které končí zraněním, a sníží se počet nechtěně nakrytých fen.  

 

4. V návaznosti na předchozí bod je třeba uvažovat o vyčlenění ploch určených pro volný pohyb psů. 

Tyto plochy by měly být zřetelně označené, aby např. rekreační běžci nebo cyklisté byli o možnosti 

setkání s volně pobíhajícím psem včas informováni. 

 

5. Povinné používání náhubků na veřejných prostranstvích je asi nejkontroverznějším problémem. 

Samozřejmostí je, že náhubek nesmí nadměrně omezovat fyziologické potřeby psa (dýchání a 

termoregulace). Pokud by bylo používání náhubků striktně nařízeno, je třeba si uvědomit, že mnozí 

městští psi, a to nejen ve vlastních centrech velkých měst, budou bez něj pouze doma v obývacím 

pokoji. O nasazení náhubku by nejspíš měl rozhodnout chovatel, který nejlépe posoudí případnou 

agresivitu svého psa, pravděpodobnost napadení lidí nebo zvířat, a nese za svého psa vždy plnou 

odpovědnost. 

 

 Vážení přátelé, přejeme Vám mnoho úspěchů při tvorbě "psích vyhlášek", protože pouze 

představitelé obcí, kteří dokonale znají svůj katastr, mohou koncipovat smysluplné normy, jež budou 

ku prospěchu nejen nechovatelské veřejnosti, ale i chovatelům psů a v neposlední řadě zvířatům 

samotným. Pokud budou mít představitelé obcí zájem, jsme k dispozici ke konzultacím. 
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