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7. září 2014: Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo od Váženého občana Statutárního města
Ostravy pana Petra  Hadaščoka st.  (známý bojovník proti  vynucování  čipování zvířat  i  člověka)
exkluzivní  dokument  z  3.  září  2014,  který  vyčísluje  náklady  veřejných  rozpočtů  ostravských
radních z roku 2013 na financování označení místně registrovaných pejsků RFID mikročipem.

Pan Hadaščok st. obzvláště poukázal na fakt, že pokud bychom srovnali oficiální tvrzení politiků z
ostravského Magistrátu o počtech tzv. „úspěšně“ očipovaných zvířat z celkového počtu cca 24.000
původně evidovaných domácích  mazlíčků (roky 2012/2013)  a  vzali  bychom v potaz  příspěvek
města 100,-Kč zvíře/čip, pak vychází celkový počet implantovaných identifikátorů pouze na 5.000
psů. 

Ostrava totiž dlouhodobě  odmítá sdělit přesné počty evidovaných očipovaných a vedle toho jako
samostatnou kategorii  otetovaných zvířat,  aby bylo (ne)jasné,  zda se čipování  opravdu podařilo
lidem od roku 2012 (schválení zdejší  vyhlášky č. 9) silově vnutit,  zda má vůbec smysl a jestli
(ne)funguje. 

Jednotlivé ostravské městské obvody vydávaly na povinné čipování větší částky v  řádu stokorun,
nebo  se  od  takového  kroku  úplně  distancovaly.  Samotné  peníze  na  RFID  transpondéry  byly
Magistrátem vypláceny pouze v roce 2013.

Je nicméně potěšující zjištění, že Ostrava dokázala analyzovat alespoň finanční stránku „čipovací
akce“ - byť za jeden jediný rok a to až díky přímému občanskému podnětu pana Hadaščoka st. -
Předchozí červnová veřejná vyjádření centrálních ostravských radních z roku 2014 totiž vyznívala v
tom smyslu, že čipování nelze zatím vůbec nijak vyhodnotit (SIC!). 
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http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012
http://ostrava.idnes.cz/cipovani-psu-se-vyplaci-lidem-i-obcim-ma-ale-take-sve-mouchy-pa9-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140804_2087904_ostrava-zpravy_dar
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/media-a-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/poruba-pokryje-lidem-naklady-na-cipovani-psu
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/brezen-2014
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/slozeni-rady-mesta
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/komentar-dokumenty-ostrava-pro-hlasovani-o-osvobozeni-lidu-z-cipovaciho-utlaku-cerven-2014.pdf
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
http://www.petice24.com/a/43512
http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(animal)
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Vyúčtování „čipovací akce 2013“ - sdělení 
 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, obdržel prostřednictvím zdejšího 
odboru interního auditu a kontroly Vaše podání, v němž požadujete sdělení, jaké výdaje byly 
v loňském roce statutárním městem Ostrava vynaloženy v souvislosti s obecně závaznou 
vyhláškou č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
 
Sdělujeme Vám, že v roce 2013 vynaložilo statutární město Ostrava v souvislosti s vyhláškou 
celkem 1,6 mil. korun českých. 
 
Z této částky činilo 100 tis. korun českých náklady na nákup čteček a mikročipů, 500 tis. korun 
českých z rozpočtu statutárního města Ostravy a 1 mil. korun českých z rozpočtů městských 
obvodů bylo poskytnuto jako příspěvek chovatelům na úhradu nákladů spojených s označením psa 
čipem. 
  
S pozdravem 
 
 
                                                                                    „otisk úředního razítka“ 

 
 
Ing. Pavel Valerián, Ph.D. 
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí 
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