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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
Ing.  Tomáše  Macuru,  MBA  a  všechny  Vážené
zastupitelky,  Vážené  zastupitele  Ostravy,  aby  se
vynasnažili napravit zřetelně zdokumentované křivdy a
rozhodli  se  čipování  psů na  území  svého města  opět
zdobrovolnit.  –  Nyní  tedy  nastal  čas  pro  realizaci
předvolebních  prohlášení obzvláště  také  ze  strany
Váženého pana  primátora  Macury,  který  byl  mj.  loni
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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