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Výkladový analytický komentář k oficiálním statistickým údajům
Městské  policie  Ostrava  z  února  2015:  Opět  potvrzena
nedokonalost systému  čipování domácích zvířat a přetrvávající
problémy s opuštěnými psy! Ostravská obecně závazná „čipovací“
vyhláška z roku 2012 nenaplnila svůj předpokládaný účel!

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze další exkluzivní
písemné odpovědi a statistická data (viz níže v příloze) z působnosti
Městské policie v  Ostravě (MPO). Široká veřejnost  tím dostává do
rukou  velmi  cenný  materiál,  který  ukazuje  nedokonalost  systému
vynucování  čipování  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka  (psů),
případně též dalších živých tvorů. To vše především díky profesionální
a  vysoce  korektní/otevřené  komunikaci/spolupráci  Váženého  pana
ředitele  ostravských  městských  strážníků  Mgr.  Zdeňka  Harazima,
Váženého pana vedoucího MPO pro oblast Ostrava-Martinovská  Bc.
Jindřicha Petrušky, dále především také díky mediátorskému přístupu
Váženého  vedení městského obvodu  Ostrava – Polanka nad Odrou.
Ke cti výše uvedených úředních osob je třeba uvést: Oficiální data MPO byla získána do přibližně jednadvaceti dnů
prostřednictvím pouhé slušné gentlemanské dohody! Nebylo třeba o ně vůbec žádat složitější zákonnou cestou.

Obdržené informace dále doplňují již dříve zveřejněné dopady ostravské tzv. „povinné čipovací akce“ dle dikce neblaze
proslulé místní obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 a souvisejících podzákonných předpisů o vynucování implantací
RFID transpondérů do živých těl psů a povinném nakupování mikročipů.

Z analýzy vyplývají následující fakta, závěry: 

A/  Pro území celého Statutárního města Ostravy:

• Městská policie Ostrava uvedla, že od 1. ledna 2014 (tehdy vstoupila v úplnou platnost vyhláška č. 9/2012) do
20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty
a  81  případů  předala  k  řešení  do  přestupkového/správního  řízení.  (Poznámka:  Společenství  webu
Necipujtenas.CZ ovšem opakovaně ostravským centrálním politikům předložilo právní rozbory nezákonnosti i
neústavnosti vyhlášky č. 9/2012, podle které zastupitelé nutili MPO postupovat.)

• Příslušníci MPO nemohou vstupovat v rámci plnění služebních úkonů pouze ve věci dohledu nad čipováním
zvířat  na  soukromé  pozemky  nebo  do  soukromých  domácností/obydlí.  Chovatelé  psů,  kteří  své  nejlepší
čtyřnohé přátele nedali podle vyhlášky č. 9/2012 z různých důvodů očipovat a chovají je pouze na zahrádce, na
svém vlastním pozemku nebo v domě, tak nemohou strážnici k implantaci RFID transpondéru do živého těla
zvířete nutit. Samotné vymáhání čipování formou městského podzákonného předpisu pak ovšem zcela postrádá
jakožto systém smysl.

B/ Specificky pro katastr městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou:

• Městská  policie  Ostrava  si  uvědomuje  venkovský/příměstský  ráz  Polanky  nad  Odrou  (běžný  každodenní
kontakt obyvatelstva se zvířaty i přírodou): Žádné speciální/cílené akce zaměřené na vynucování čipování psů v
souvislosti s ostravskými místními obecně závaznými vyhláškami zde neprováděla ani neprovádí.

• Od roku 2014,  kdy vstoupila  v úplnou platnost  vyhláška č.  9/2012,  nebyl  vyšetřován v Polance ani  jeden
přestupek porušení tzv. „čipovací povinnosti“.

• V letech 2009 – 2012 a od schválení povinného čipování v říjnu roku 2012 až do roku 2014 se na území
Polanky nad  Odrou  nepodařilo  vyřešit  situaci  se  zatoulanými/ztracenými  psy.  Přibližně  40% odchycených
čtyřnohých domácích mazlíčků nemohlo být vůbec navráceno zpět ke svým majitelům.

• MPO vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech
nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování
psů zde zcela selhal.
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• Městští  strážníci  vůbec  neevidují  jakékoliv  útoky  volně  pobíhajících  psů  (pokousání  apod.)  na  lidi:  Tedy
argumenty politiků o nebezpečných zvířatech ve městě, které byly v tomto smyslu zdůrazňovány v rámci PRO-
čipovací kampaně z minulých let, zcela postrádaly jakýkoliv oficiální faktický základ.

• Vážený pan ředitel MPO výslovně zdůraznil, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení
bezpečnosti  občanů.  (Poznámka:  Takové  vyjádření  je  velmi  signifikantní,  jelikož  obzvláště  z  dokumentů
Statutárního města Ostravy zveřejněných v  červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že
jedním z nejdůležitějších argumentů  Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování
psů prý zavedli především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.)

Závěr:  Výše citovaná fakta  potvrdila  nedokonalost  systému čipování  domácích  zvířat  a  přetrvávající  problémy s
opuštěnými psy. Je zcela evidentní, že ostravská obecně závazná „čipovací“ vyhláška č. 9 z roku 2012 nenaplnila svůj
původně  předpokládaný  cíl.  Navíc  pokud  by  se  nyní  některý  dotčený  chovatel  psů  rozhodl  hájit  svá  přirozená
práva/svobody vůči povinnému čipování např. v rámci českého Ústavního soudu nebo u evropské justice: zveřejněná
právní analýza prokázala, že s velkou pravděpodobností uspěje. Vynucování čipování představuje dodnes pro mnohé
občany zcela zbytečné/nesystémové břemeno. Nové politické vedení města by mělo všechny podzákonné předpisy s
tématikou vymáhání čipování zcela zrušit a implantace RFID transpondérů nanejvýš zdobrovolnit. 

Zdroj: Komunikace šéfeditora webu Necipujtenas.CZ Váženého pana  Mgr. Radka Přepiory ze dne 4., 6. a 24. února
2015 s Váženým panem ředitelem Městské policie v Ostravě Mgr. Zdeňkem Harazimem, Váženým panem vedoucím
MPO pro oblast Ostrava-Martinovská  Bc. Jindřichem Petruškou, dále především také mediátorská činnost Váženého
vedení městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou.        
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