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Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr Mach,
Ph.D. a předseda Strany svobodných občanů
(Svobodní) opět konzistentně dodržuje
svá
předvolební prohlášení: Již podruhé naléhavě píše
novému ostravskému zastupitelstvu o jednoznačné
neústavnosti místní ´čipovací vyhlášky´ a aktivně
usiluje o vysvobození občanů Ostravy z područí
totalitního podzákonného předpisu, který protlačilo
bez vědomí obyvatelstva minulé politické vedení
třetího největšího města v České republice! –
Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo dne 7.
července 2015 již druhý velice vstřícný dopis přímo na
hlavičkovém papíře Evropského parlamentu a to rovnou
od Váženého pana europoslance a předsedy Svobodných
Ing. Petra Macha, Ph.D. Populární český/evropský politik
v něm odpovídá na červnový (2015) přípis ostravské
náměstkyně pro životní prostředí Vážené paní Mgr.
Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr
Kateřiny Šebestové a na výsledky červnového (2015)
Mach, Ph.D. a předseda Strany svobodných
hlasování zastupitelů třetího největšího města ČR. Petr
občanů (Svobodní). – Zdroj obrázku:
Mach paní náměstkyni Šebestovou informuje, že
http://www.petrmach.cz;
Statutární město Ostrava svým vynucováním
https://farm9.staticflickr.com/8606/16225161363
čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka nadále
_fbdc47956a_b.jpg
radikálně a především nyní již neomluvitelně
porušuje ústavně garantovaná práva/svobody občanů České republiky. – Vážený pan poslanec
Evropského parlamentu Petr Mach se svým dopisem opět jednoznačně zastal nejen všech obyvatel Ostravy,
kteří odmítají akceptovat nelegální/neústavní místní vyhlášky č. 9/2012 a č. 5/2013 o vynucování
označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivní/kontroverzní metodou RFID podkožních
transpondérů v soukromých lidských obydlích, nýbrž také odvážně zvedl pomyslný prapor svobody na
barikádě hájené všemi zle utlačovanými lidmi ČR vůči jakémukoliv legislativnímu násilí a evidentní
nespravedlnosti. – Výše uvedené podzákonné předpisy totiž nadělilo obyvatelstvu Ostravy minulé politické
vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze mj. díky tomu utrpělo v komunálních volbách na podzim roku
2014 drtivou volební porážku. – Petr Mach ve svém písemném právním stanovisku oslovuje Váženou
náměstkyni pro životní prostředí Mgr. Šebestovu z týmu nového ostravského primátora Váženého pana Ing.
Tomáše Macury, MBA, dále všechny Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele Ostravy, aby se vynasnažili
napravit zřetelně zdokumentované křivdy minulosti: rozhodli se čipování psů na území města opět
zdobrovolnit. – Vážený pan ostravský primátor Macura už v této věci na konci dubna 2015 veřejně přislíbil
zpracování podrobné analýzy, která bude sloužit zastupitelům jako podklad pro jejich nové rozhodnutí. –
Ještě letos (2015) by tedy měl nastat čas pro realizaci předvolebních prohlášení Váženého pana primátora
Macury, který byl mj. loni zvolen do své funkce hlasy desítek tisíc ostravských obhájců přirozených
práv/svobod občanů, chovatelů zvířat. Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému panu primátorovi
opakovaně nabídlo svou vstřícnou/pomocnou ruku při odbřemenění obyvatelstva z čipovacího jha a
předložilo mu navíc k otázce (ne)vynucování implantací RFID transpondérů jak právní, tak faktické
analýzy situace v Ostravě i ve světě. Může je kdykoliv argumentačně/svobodně využít.
Celý text dopisu Váženého pana europoslance Macha je k dispozici níže včetně dalších souvisejících
dokumentů. Byl ve své elektronické formě zaslán dne 8. července 2015 zastupitelům Statutárního města
Ostravy prostřednictvím oficiální kontaktní adresy Váženého pana primátora Macury a Vážené paní
náměstkyně pro otázky životního prostředí.
Text dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany
svobodných občanů (Svobodní):
„Vážená paní náměstkyně, Vážení zastupitelé,
děkuji Vám za odpověď na můj dopis, týkající se problematiky obecně závazné vyhlášky statutárního města
Ostravy, která ukládá povinnost čipování psů.
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Plně respektuji právo na územní samosprávu a souhlasím s Vámi v tom, že je nepochybně nutné řešit
problematiku zatoulaných psů a předcházet tak možnému poškození zdraví lidí, jakož i poškozování jejich
majetku. Nedomnívám se však, že by povinné čipování psů bylo tím vhodným způsobem, jak danou
problematiku řešit.
Daná vyhláška dle mého názoru zasahuje do ústavně garantovaných práv. Vyhláška sice sleduje legitimní
cíl, tohoto cíle však musí být i podle judikatury Ústavního soudu ČR dosaženo vždy takovým způsobem,
který je k ústavně garantovaným právům nejšetrnější a z hlediska své intenzity zasahuje do základních
práv, co nejméně (viz kritérium potřebnosti v rámci ustáleného testu proporcionality Ústavního soudu ČR).
Tento aspekt dle mého přesvědčení zastupitelstvo dostatečně nezohlednilo.
Domnívám se, že vytyčeného cíle lze dosáhnout i šetrněji, například prostřednictvím známky, obojku a
celé řady dalších řešení. Pokud lze vytyčeného legitimního cíle těmito šetrnějšími prostředky dosáhnout,
je povinností veřejné moci, na jejímž výkonu se obec i v rámci své samostatné působnosti podílí, aby
tento šetrnější způsob zvolila jako prioritní. To se však dle mého přesvědčení ve vyhlášce č. 9/2012
nestalo.
Pokud by se zastupitelé statutárního města Ostravy přeci jen rozhodli od povinného čipování psů ustoupit,
věřím, že bych byl za tento krok rád nejen já, ale i většina obyvatel statutárního města Ostravy, jejichž
zájmy v Evropském parlamentu zastupuji.
S přátelským pozdravem
Ing. Petr Mach, Ph.D. (vlastnoruční podpis), poslanec Evropského parlamentu.“
______________________________________________________________________________________
Zdroj: Autorizovaný otevřený dopis poslance Evropského parlamentu Váženého pana Ing. Petra Macha,
Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) s datem 30. června 2015 a odeslaný dne 6.
července 2015 z Plzně do Ostravy. Písemnost převzal šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ Vážený
pan Mgr. Radek Přepiora dne 7. července 2015.
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Vážený pan
Petr Mach
poslanec Evropského parlamentu
Opletalova 55-57
110 00 Praha

ksebestova@ostrava.cz
2015-

Vážený pane poslanče Evropského parlamentu,

primátor statutárního města Ostravy, zastupitelky a zastupitelé statutárního města Ostravy obdrželi
Váš dopis, ve kterém vyjadřujete svůj názor na otázku povinného čipování psů.
Váš dopis dne
odpovědět.

projednalo zastupitelstvo města a usnesením č.

jsem byla pověřena Vám

Povinnost označit své psy nezaměnitelným způsobem stanovilo chovatelům psů statutární město
Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou
se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů (dále je „vyhláška“).
Statutární město Ostrava vyhlášku vydalo na základě zmocnění ustanovením § 13b odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonnost vyhlášky byla
posouzena Ministerstvem vnitra.
Odhadem je na území statutárního města Ostravy chováno cca 24.000 psů, z čehož je cca 19.500
psů označeno v souladu s vyhláškou. Bohužel je zřejmé, že ne všichni chovatelé při chovu psů ctí
svou odpovědnost a prevenční povinnost, o čemž svědčí skutečnost, že v roce 2014 bylo Městskou
policií Ostrava na území statutárního města Ostravy odchyceno cca 950 psů. Z uvedených čísel je
zřejmé, že problematika zatoulaných a opuštěných psů je v Ostravě, jako ve městě s téměř třemi sty
tisíci obyvateli, otázkou palčivou a bez evidence chovatelů psů obtížně řešitelnou.
Přestože zákon na ochranu zvířat především chrání zvířata před jednáním člověka, které by mohlo
vést k jejich týrání nebo k utýrání, zajišťují některá ustanovení zákona na ochranu zvířat i ochranu
života a zdraví lidí. Mezi tato ustanovení bezesporu patří i výše citované ustanovení § 13b odst. 2
zákona na ochranu zvířat. Zde také spatřuji nezanedbatelný význam vyhlášky, kdy zatoulaného psa
označeného nezaměnitelným způsobem čipem, jehož chovatel se přihlásil do evidence, lze
jednoznačně identifikovat a vrátit jeho chovateli. Tím je možno předejít jak týrání psa, jeho
případnému poranění při volném pohybu mimo vliv svého chovatele, tak i poškození zdraví a života
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lidí, včetně snížení rizika vzniku škody, kterou toulavý nebo opuštěný pes může způsobit a za
kterou nese odpovědnost jeho chovatel.
Zákon na ochranu zvířat nepovažuje za týrání označení psa jakékoli velikosti, hmotnosti nebo věku
čipem a rovněž nepřipouští žádnou výjimku, případně dobrovolnost nechat své psy označit čipem ze
strany chovatelů. Máme za to, že pokud má vyhláška plnit svůj účel, nemůže být založena na
dobrovolnosti a na svobodném rozhodnutí jednotlivého chovatele.
Ve vztahu k nákladům vynaloženým chovateli psů na čipování konstatuji, že v roce 2013 statutární
město Ostrava ze svého rozpočtu poskytlo příspěvek chovatelům psů, kteří nechali svého psa
označit v souladu s vyhláškou, v celkové výši 500.000 Kč. Další příspěvky ve výši 1.000.000 Kč ze
svých rozpočtů chovatelům poskytly městské obvody.
Závěrem Vám sděluji, že se statutární město Ostrava ve spolupráci s městskými obvody bude znovu
zabývat účinností vyhlášky. Vyhodnocení předpokládám ve třetím kvartále roku 2015.
S pozdravem

Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zdroj:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z6_verejne/BJ14
18_01695_15-ZM1418_6_zN4/176142_navrh_odpovedi_Mach_priloha_2.doc
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Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr Mach,
Ph.D. a předseda Strany svobodných občanů
(Svobodní) dodržel svá předvolební prohlášení:
Aktivně se zasazuje o osvobození občanů Ostravy z
područí totalitní čipovací vyhlášky, kterou protlačilo
bez vědomí obyvatelstva minulé politické vedení
třetího největšího města v České republice! –
Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo dne 30.
března 2015 velice vstřícný dopis přímo na
hlavičkovém papíře Evropského parlamentu a to
rovnou od Váženého pana europoslance a předsedy
Svobodných Petra Macha. Populární český/evropský
politik se v něm jednoznačně zastal nejen širokých
vrstev občanů Ostravy, kteří odmítají akceptovat
nelegální/neústavní místní vyhlášky č. 9/2012 a č.
5/2013 o vynucování označování nejlepších čtyřnohých
přátel člověka v soukromých lidských obydlích, nýbrž
Petr Mach také odvážně zvedl pomyslný prapor
svobody na barikádě hájené všemi zle utlačovanými
lidmi České republiky vůči jakémukoliv legislativnímu
násilí. – Výše uvedené podzákonné předpisy totiž
nadělilo obyvatelstvu minulé ostravské politické
vedení, které posléze mj. díky tomu utrpělo v
komunálních volbách na podzim roku 2014 drtivou
volební porážku. – Petr Mach ve svém písemném
stanovisku oslovuje Váženého pana nového primátora
Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr
Ing. Tomáše Macuru, MBA a všechny Vážené
Mach, Ph.D. a předseda Strany svobodných
zastupitelky, Vážené zastupitele Ostravy, aby se
občanů (Svobodní). – Zdroj obrázku: Dqd,
vynasnažili napravit zřetelně zdokumentované křivdy a
rozhodli se čipování psů na území svého města opět https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:P
zdobrovolnit. – Nyní tedy nastal čas pro realizaci etr_Mach#/media/File:Petr_Mach_(1400118814
4).jpeg;
předvolebních prohlášení obzvláště také ze strany
Váženého pana primátora Macury, který byl mj. loni http://flickr.com/photos/68741528@N03/140011
88144
zvolen do své funkce hlasy desítek tisíc ostravských
obhájců přirozených práv/svobod občanů i jejich zvířat. Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému
panu primátorovi opakovaně nabídlo svou vstřícnou pomocnou ruku při odbřemenění chovatelů zvířat z
čipovacího jha a předložilo mu navíc k otázce (ne)vynucování implantací RFID transpondérů jak právní,
tak faktické analýzy situace v Ostravě i ve světě. Může je kdykoliv argumentačně/svobodně využít.
Celý text dopisu Váženého pana europoslance Macha je k dispozici níže. Byl ve své elektronické formě
zaslán dne 31. března 2015 zastupitelům Statutárního města Ostravy prostřednictvím kontaktní adresy
Váženého pana primátora Macury a Vážené paní náměstkyně pro otázky životního prostředí.
Text dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany
svobodných občanů (Svobodní):
„Vážený pane primátore, Vážené zastupitelky/zastupitelé Statutárního města Ostravy,
jako europoslanec zvolený za Stranu svobodných občanů, která hájí svobodu jednotlivce a osobní
odpovědnost, se zabývám i otázkou povinného čipování zvířat.
Jsem si vědom toho, že některá města přistupují k tomuto opatření s úmyslem zvýšit bezpečnost občanů,
případně dohledatelnost zvířete. Domnívám se však, že čipování k tomuto nepovede. Samotný čip nijak
nezabrání útoku psa na člověka. Zodpovědný majitel svého psa hlídá i bez čipu a ten nezodpovědný jej
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nemusí ani nechat očipovat.
Dále jsou zde zdravotní aspekty a nucení zbytečného zásahu do těla zvířete. V neposlední řadě člověk
nemůže být nucen zvíře čipovat a mít další zbytečné náklady spojené s chovem psa.
Již 14. března 2013 jsem se rozhodl po pečlivém prostudování situace podepsat „Petici proti trvalému
označování - čipování psů - zatím ne občanů“: organizované panem Petrem Hadaščokem.
Nejen jakožto poslanec Evropského parlamentu zvolený mj. občany Ostravy, nýbrž jako předseda Strany
svobodných občanů, odmítám metody legislativního vynucování čipování zvířat, které nejen v České
republice nahrazují na základě vyhlášek mnoha měst tradiční psí známky.
Svobodní jsou pro svobodu volby majitelů psů a odmítají iniciativy obcí/měst, které nutí jednotlivé
majitele psů nechat svému čtyřnohému svěřenci implantovat čip. Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa
považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu
čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky.
S přátelským pozdravem
Petr Mach (vlastnoruční podpis) poslanec Evropského parlamentu.“
Zdroj: Autorizovaný otevřený dopis poslance Evropského parlamentu Váženého pana Ing. Petra Macha,
Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) odeslaný dne 28. března 2015 z Bruselu do
Ostravy. Písemnost převzal šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ Vážený pan Mgr. Radek
Přepiora dne 30. března 2015.
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