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16. května 2014: Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo díky podpoře a spolupráci vysoce
postavených občanů Statutárního města Ostravy oficiální/originální návrhy vyhlášek,  kterými se
ruší tolik kritizované/neoblíbené podzákonné ostravské předpisy č. 9/2012 a č. 5/2013 s tématikou
vynucování čipování psů. Z dokumentů mj. skutečnosti vyplývá:

1/ Hlasování o definitivním ukončení nucení občanů Ostravy k povinnému čipování domácích
zvířat  mělo  proběhnout  21.  května  2014  v  rámci  zasedání  Zastupitelstva:
Zveřejněný/plánovaný program jednání zastupitelů ze dne  6.  května 2014 včetně  dodatku z 13.
května  2014 ovšem  nic  takového  neobsahuje.  Výše  uvedený  bod však  ještě  mohou  kdykoliv
místní politici zařadit na pořad svého květnového jednání.

2/  Předložený návrh  nové ostravské  vyhlášky o místním poplatku  ze  psů  počítá  s  mohutným
zvýhodněním pro ty občany města, kteří DOBROVOLNĚ/BEZ VYNUCOVÁNÍ nechají své
psy očipovat a zapíší je do související databáze. Každý takový chovatel by měl být  na 5 LET
OSVOBOZEN OD PLACENÍ POPLATKU ZE PSA.  Například v případě bytových domů v
centru Ostravy se tak celková úspora může vyšplhat při vlastnictví jednoho psa až na 11.250,-
Kč/5 let a při chovu vícero zvířat  to samozřejmě bude až několikanásobně více,  když samotné
čipování stojí cca 400,-Kč až 700,-Kč. 

3/ Navrhovaná ostravská vyhláška o místním poplatku ze psů je nicméně bohužel až příliš složitá;
vůbec  neřeší  problém  resocializace  opuštěných  zvířat a  dobrovolné  programy pro  soužití
občanů/zvířat v městských aglomeracích.  Obsahuje v sobě navíc tolik výjimek a staronových
povinností sdělovat městu různé typy osobních údajů, že by stálo za úvahu rovnou poplatky ze psů
zrušit.  Obecně  jde  o  diskriminační poplatek,  jelikož  třeba  chovatelé  jiných  domácích
mazlíčků ještě naštěstí nejsou nuceni k podobným typům plateb. Např. slovenští chovatelé psů
rozjeli v roce 2014 kampaň za  zrušení těchto  dávno přežitých ´psích´ poplatků (viz také např. v
České republice roku 2012 pan  senátor  Jaroslav Kubera z  ODS).  Jen pro srovnání:  Statutární
město Ostrava má rozpočet zhruba 10 miliard korun ročně. Přitom příjem z poplatků ze psů
zde  byl pouze  kolem 10 -  12 miliónů korun (cca  neskutečných 0,1  až 0,12% z celkového
rozpočtu  města  -  SIC!).  Přitom  problémy  v  soužití  se  zvířaty  a  stále  více  těžkým  životem
vystresovanými občany Ostravy se rok od roku zvyšují. Po zavedení vynucování čipování formou
zdejšího legislativního násilí: počet registrovaných chovatelů psů radikálně klesl až o několik tisíc a
tím také výběr z tohoto poplatku. 

Poznámka: Na celorepublikové úrovni vystupuje nejhlasitěji/konzistentně proti legislativnímu násilí
a vůči  vynucování povinného čipování domácích zvířat  již 2 roky  Strana svobodných občanů
(Svobodní)  Petra  Macha,  jejíž  kandidáti usilují  roku  2014  na  evropské  úrovni  o  vstup  do
Evropského parlamentu a v ČR do místních/městských samospráv. 
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