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Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného
čipování  zvířat!  Vedení  Statutárního  města  Ostravy  (SMO)  požádalo  MV  ČR  o  schválení  výše  uvedených
medicínských „generálních pardonů“ pro připravovanou novelu své čipovací  vyhlášky (ČV) a uspělo!  Finální
změna ČV by měla být projednána v Radě SMO 30. března 2016 ovšem bez předchozích konzultací se zástupci
Společenství  webu Necipujtenas.CZ!  Občané tak nevědí,  jak bude či  nebude výsledný text  vyhlášky vypadat!
Budou se k němu moci vyjádřit zřejmě až v rámci jejího projednávání ostravskými zastupiteli v průběhu dubna
2016! Tzv. „otevřená a vstřícná“ radniční politika se tím opět ukázala v plné „parádě“ ve stylu: „O nás bez nás!“
Ostravští politici však byli včas seznámeni s kompromisními návrhy na novelu ČV písemnou i ústní formou jak
prostřednictvím  zástupce  Necipujtenas.CZ,  tak  ze  strany  Váženého  pana  Petra  Hadaščoka  nst.  v  průběhu
minulých jednání Zastupitelstva SMO!  –  Vážený pan  Petr Hadaš  čok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto
Váženého  ostravského  občana  viz.  např.  zde) se  obrátil  v  období  února/března  2016  na  Ministerstvo  vnitra  České
republiky se žádostí „o pomoc při změně obecně závazné vyhlášky města Ostravy, stanovující povinnost čipování psů, a
to bez ohledu na jejich věk či zdravotní stav“. Posléze obdržel z Prahy jednoznačnou odpověď datovanou jedenáctým
březnem 2016, která potvrdila, že  zdravotní/etické výjimky z vynucovaného čipování všech nejlepších čtyřnohých
přátel člověka jsou naprosto legální a nic nebrání – kromě ješitnosti, urputnosti a krutosti některých politiků – v jejich
přijetí a zakomponování do připravované novely ostravského podzákonného předpisu č. 9/2012 v aktuálním znění, který
by měl být zařazen na program jednání Vážené Rady SMO 30. března 2016. – MV ČR k tomu ve svém stanovisku (viz
dokument níže) mj. sdělilo: „Co se týče stanovení výjimek z povinností uvedených v obecně závazné vyhlášce, je nutno
konstatovat, že tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo města, tedy orgán, kterému přísluší schvalování obecně závazných
vyhlášek. V případě, že požadujete výjimky z povinnosti čipování psů dle věku či zdravotnímu stavu psa, je nutno řešit
tuto  záležitost  na  zasedání  zastupitelstva  města.  K  řešení  dané  situace  můžete  jakožto  občan  města  využít  všech
oprávnění, obsažených v ustanovení § 16 zákona o obcích. Je možno zmínit Vaše právo podávat ve smyslu ustanovení §
16 odst.  2  zákona  o  obcích  orgánům města  podněty,  připomínky  a  návrhy,  jež  jsou  tyto  orgány  povinny  vyřizovat
bezodkladně, nejdéle do šedesáti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, pak nejpozději do devadesáti dnů. Rovněž
pak jste oprávněn požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem či radou, přičemž, je-
li žádost podepsána nejméně půl procentem občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do šedesáti

Ukázka z únorové demonstrace roku 2016 za svobodu Internetu před budovou MV ČR a snímek z vysílání České televize,
pořad Události v regionech z dubna roku 2013 s Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. – Zdroj obrázku:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ministry_of_the_Interior_of_the_Czech_Republic#/media/File:Setk
%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99ed_Ministerstvem_vnitra_(24531207013).jpg a Česká televize. 
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dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do devadesáti dnů. Dále pak máte jako občan možnost vyjadřovat svá
stanoviska  na  zasedání  zastupitelstva  města.  Současně  Vám  přísluší  právo  aktivně  se  zúčastnit  příštích  voleb  do
zastupitelstva města a při svém rozhodování zohlednit i nabyté zkušenosti s prací jednotlivých představitelů, případně
využít svého práva být sám zvolen a podílet se tak na úrovni města na správě veřejných věcí. Pro úplnost dodáváme, že
zdejší odbor Ministerstva vnitra obdržel ze strany statutárního města Ostravy žádost o posouzení zákonnosti návrhu
obecně závazné vyhlášky,  kterou se mění obecně závazná vyhláška č.  9/2012. Předmětný návrh počítá se zavedením
výjimek z povinného čipování psů malých plemen do 50 cm od 12 let věku a psů velkých plemen nad 50 cm od 10 let věku.
Zda bude předmětný návrh přijat,  záleží  však pouze na zastupitelstvu  statutárního města Ostravy.“  – Jenže  Vážené
Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy své občany, kteří chtěli danou situaci řešit podle návodu MV ČR, zcenzurovalo
a  nedovolilo jim  opakovaně v  rozporu  se  zákonem o  obcích  i  ústavním pořádkem ČR vyjádřit  velkou  část  jejich
stanovisek.  Navíc  nejnovější  oficiální  data z  let  2016 až  2009 zveřejněná  Společenstvím webu Necipujtenas.CZ za
pomoci  Strany svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavených úředních osob z Magistrátu Statutárního města
Ostravy opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve zdejším vynucovaném systému povinného
čipování psů. Od schválení ČV v roce 2012 ke všemu enormně rostou související náklady investované do městského
útulku  pro  zatoulané/opuštěné  psy,  ve  kterém  se  podařilo  stabilizovat  situaci  hlavně  až  díky  odmítání  přijímání
ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by
samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto
opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do
živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků.  Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat
vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek
z nekompromisních implantací čipů. Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických
důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská
ČV v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat. Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva
vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat,
aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis. Ministerstvo vnitra ČR k tomu už 23. listopadu
2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví
konkrétně  určenému  orgánu,  nelze  takovou  výjimku  stanovit  pouhým  rozhodnutím  některého  orgánu  obce,  neboť  i
samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Vážený
pan  ostravský  primátor  ani  jeho  tým  neprokonzultovali  (stav  ke  dni  28.  3.  2016)  se  zástupci  Společenství  webu
Necipujtenas.CZ finální návrh novely ČV, který by měla projednat Vážená Rada SMO dne 30. března 2016. Nezveřejnili
ani  tolik  a  opakovaně  slibovanou  analýzu  (ne)fungování  systému  identifikace/čipování  zvířat  v  Ostravě.  Nicméně
všechny dokumenty, kompromisní návrhy a další podklady k této otázce si však mohli nalézt na webu Necipujtenas.CZ
nebo se inspirovat písemnými i  ústními projevy Váženého pana Petra Hadaščoka nst.  a Váženého pana Mgr.  Radka
Přepiory (publicista,  šéfeditor  webu Necipujtenas.CZ)  v rámci  minulých jednání  Váženého Zastupitelstva  SMO. Co
nakonec tedy ostravští  politici  v rámci řešení celé „čipovací kauzy“ vymysleli:  zůstává zatím záhadou. – Nefunkční
systém čipování/identifikace zvířat však nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně
finančně  podíleli,  jestliže  přirozeně  existují  daleko  úspěšnější  metody označování/navracení  zatoulaných  zvířat  zpět
domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové
aplikace a  sociální  sítě/média,  DNA značení/vzorkování,  klasické i  elektronické známky,  adresáře,  GPS moduly a  v
neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však
musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého svěřence.

Zdroj: Elektronická korespondence mezi Váženým panem Petrem Hadaš  čokem nst. (podrobnosti k činnosti a názorům 
tohoto Váženého občana viz. např. zde) a Ministerstvem vnitra České republiky z 11. března 2016, která je vedena pod 
číslem jednacím MV-35590-2/ODK-2016. Vážený pan Hadaščok nst. poskytl výše uvedenou datovou komunikaci 
zástupci webu Necipujtenas.CZ dne 14. března 2016; telefonická komunikace mezi zástupcem Společenství webu 
Necipujtenas.CZ a Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. ze dne 29. března 2016; 
http://web.archive.org/web/20160329134412/https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/navrh-
programu-rady/navrh-programu-rady/pozvnkar53.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-
jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/lord-mayor-tomas-macura-and-his-
role-in-censorship-in-ostrava-city-unfair-political-oppression-of-citizens-continues-cr-20162.jpg. 
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 35590-2/ODK-2016 

Praha 11. března 2016 
Vážený pan 
Petr Hadaščok 
      
pouze elektronicky na e-mail: hadascokp@seznam.cz  
 
Sdělení Ministerstva vnitra 
 
 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, jemuž v rámci Ministerstva vnitra 
přísluší výkon dozoru nad právními akty obcí vydanými v samostatné působnosti  
a kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí dle ustanovení  
§ 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), obdržel Vaši žádost o pomoc při změně obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy, stanovující povinnost čipování psů, a to bez ohledu 
na jejich věk či zdravotní stav. 
 
 Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se 
upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších 
vyhlášek, byla zdejším odborem Ministerstva vnitra posouzena, přičemž nebyla 
shledána v rozporu se zákonem. Možnost zavedení povinného čipování zvířat 
formou obecně závazné vyhlášky obcím umožňuje ustanovení § 13b odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, dle 
kterého může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost 
nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou  
k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, a to 
prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména 
tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 
povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence 
označených psů a jejich chovatelů. Uvedené zákonné zmocnění využilo i statutární 
město Ostrava. 
 

*MVCRX02VLQD2* 
MVCRX02VLQD2 
prvotní identifikátor 
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 Co se týče stanovení výjimek z povinností uvedených v obecně závazné 
vyhlášce, je nutno konstatovat, že tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo města, 
tedy orgán, kterému přísluší schvalování obecně závazných vyhlášek. V případě, že 
požadujete výjimky z povinnosti čipování psů dle věku či zdravotnímu stavu psa, je 
nutno řešit tuto záležitost na zasedání zastupitelstva města. K řešení dané situace 
můžete jakožto občan města využít všech oprávnění, obsažených v ustanovení  
§ 16 zákona o obcích. Je možno zmínit Vaše právo podávat ve smyslu ustanovení  
§ 16 odst. 2 zákona o obcích orgánům města podněty, připomínky a návrhy, jež jsou 
tyto orgány povinny vyřizovat bezodkladně, nejdéle do šedesáti dnů, jde-li 
o působnost zastupitelstva města, pak nejpozději do devadesáti dnů. Rovněž pak 
jste oprávněn požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti 
zastupitelstvem či radou, přičemž, je-li žádost podepsána nejméně půl procentem 
občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do šedesáti dnů,  
a jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do devadesáti dnů. Dále pak máte jako 
občan možnost vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva města. 
Současně Vám přísluší právo aktivně se zúčastnit příštích voleb do zastupitelstva 
města a při svém rozhodování zohlednit i nabyté zkušenosti s prací jednotlivých 
představitelů, případně využít svého práva být sám zvolen a podílet se tak na úrovni 
města na správě veřejných věcí. 
 
 Pro úplnost dodáváme, že zdejší odbor Ministerstva vnitra obdržel ze strany 
statutárního města Ostravy žádost o posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012. Předmětný návrh 
počítá se zavedením výjimek z povinného čipování psů malých plemen do 50 cm od 
12 let věku a psů velkých plemen nad 50 cm od 10 let věku. Zda bude předmětný 
návrh přijat, záleží však pouze na zastupitelstvu statutárního města Ostravy. 
  
     
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
Vyřizuje: Mgr. Adrián Radošínský 
tel. č.: 974 816 422 
e-mail: adrian.radosinsky@mvcr.cz 
 




