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Odvážný zastupitel zvolený na kandidátce ČSSD uspěl se
svým  právním  rozborem  nezákonnosti/neústavnosti
městské  „čipovací  vyhlášky“ ve  Slaném!  Zastupitelstvo
muselo  předmětnou  vyhlášku  novelizovat!  –  „Mimo-
ostravský“  představitel  Strany  svobodných  občanů
(Svobodní)  požádal  v  listopadu  2015  Ministerstvo  vnitra
České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999
Sb.  o  svobodném  přístupu  k  informacím  mj.  ve  věci
zdokumentovaných nezákonností, diskriminace aj. problémů
zjištěných  v  rámci  legislativního  procesu  schvalování  tzv.
městských  „čipovacích  vyhlášek“,  které  nutily
občany/chovatele pejsků k označování nejlepších čtyřnohých
přátel  člověka  invazivními  RFID  transpondéry  často  pod
hrozbou  likvidačních  pokut.  –  Vážení  úředníci  MV  ČR
následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů,
který  postupně  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ
zveřejňuje. Dnes se soustředíme na tzv. „čipovací kauzu“ ve
Slaném. – Město  Slaný (cca 15.502 obyvatel) leží přibližně
29 km severozápadně od Prahy. Jeho zastupitelé se rozhodli
uvalit 16. září 2009 na své občany/chovatele pejsků formou
obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 tzv. čipovací břemeno.
Nicméně již v průběhu přípravného legislativního procesu zde došlo k mnoha závažným pochybením, porušením zákona.
Na takový tristní vývoj situace přitom upozornil svým brilantním právním rozborem a požadavkem na zjednání nápravy
místní zastupitel:  Vážený pan Ing.  Vladimír Dosoudil (zvolen do zastupitelstva ve Slaném v letech 2006 a 2010 na
kandidátce ČSSD; ve volbách roku 2010 již kandidoval jako člen této strany). Ve výše uvedeném rozboru zaslaném ještě
v září  téhož roku na MV ČR mj.  uvedl,  že  městské vedení  nedbalo při  schvalování vyhlášky zákona ani  ústavního
pořádku. Dopustilo se svým vynucováním invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat bez nasazení
jiných a daleko mírnějších/vhodnějších prostředků k dosažení cíle regulace toulavých a opuštěných psů zneužití
platné legislativy o ochraně zvířat proti týrání a to za účelem dosažení svého ekonomického zájmu. Samotný systém
čipování totiž ani nezaručuje, že se ztracený živý tvor vždy zase vrátí zpět domů ke svému majiteli; „čipovací vyhláška“
postihne především poctivé plátce a již zaevidované chovatele zvířat; dopadne také tvrdě v etické rovině na občany, kteří
úkony čipování ze zásady třeba dle svého názoru a pocitu odmítají, nebo jejichž zvíře se trvale nezdržuje na městském
katastru,  případně kteří  Slaným pouze projíždějí  apod.;  jde navíc o sociálně nekorektní  opatření,  uvedl  Vážený pan
zastupitel  Dosoudil.  Oficiální  důvody  pro  vymáhání  čipování  pejsků  prezentované  Radou  města  Slaný  (poplatky,
harmonizace a právem EU, pořádek v evidenci apod.)  byly podle pana Ing. Dosoudila taktéž naprosto mimo rámec
zákonného zmocnění obce. Navíc vysvětlil, že čipování způsobuje sice přechodnou/mírnou bolest, nicméně ta je pro
zvíře zcela zbytečná! Městská vyhláška ke všemu vyvolávala problém s dvojím i vícerým označováním pejsků a zcela
opomínala,  že  existují  také  další  uznávané/zákonné  tzv.  „trvalé  formy  označování“  zvířat.  –  MV ČR souhlasilo  s
vybranými právními argumenty Váženého pana zastupitele Dosoudila, když ve své odpovědi z 5. října 2009 mj. uvedlo,
že díky jeho podnětu oslovilo městské vedení ve Slaném se žádostí  o vysvětlení situace, jelikož shledalo v dotyčné
vyhlášce  pozoruhodné  problémy,  nelogičnosti,  potenciální  nezákonnosti  a  dokonce  diskriminaci.  Slánský  městský
tajemník na takové sdělení z MV ČR ihned  reagoval pozastavením procesu nabývání platnosti vyhlášky č. 1/2009
tak, že ji raději ani nezveřejnil na úřední desce. Město Slaný navíc přijalo nabídku MV ČR k tzv. právní/metodické
pomoci a konzultacím, které ve svém výsledku vedly v následujících měsících k novelizaci předmětné vyhlášky a k
zohlednění  některých  připomínek  MV ČR i  Váženého  pana  zastupitele  Dosoudila.  Politici  ze  Slaného  si  dokonce
zjišťovali  informace ke kauze diskriminace zdravotně postižených pejskařů z  města  Ostrov (viz  pozdější  stanovisko
Kanceláře veřejného ochránce práv občanů z roku 2010) a do své novely čipovací vyhlášky zahrnuli jednorázovou úhradu
nákladů 600,- Kč za čipování i pro zdravotně postižené chovatele čtyřnohých domácích mazlíčků, kteří byli ze zákona
osvobozeni  z  plateb  poplatků  z  držby psů.  –  Výše  uvedená fakta  byla  zjištěna  díky obětavosti  a  vstřícnosti  Strany
svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec
z  ČSSD.  Všem  výše  jmenovaným  tímto  vyjadřuje  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ  a  obzvláště  těžce
zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. – Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany
svobodných  občanů  (Svobodní)  o  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  v
aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli
zpět  v  balíku  dokumentace  pod  jednacím  číslem  MV-164963-6/ODK-2015  (a  další  související  materiály)  dne  24.
listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce
Strany  svobodných  občanů  (Svobodní)  elektronicky  Vážený  pan  Mgr.  Radek  Přepiora  (publicista,  šéfeditor  webu
Společenství Necipujtenas.CZ); http://www.meuslany.cz .
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OBECNE ZAVAZNA VYHLAKA 6. 3/2010

MESTA SLANEHO

o trvalém oznaovánI psü a evidenci oznaëenych psü a jejich
chovatelO

Zastupitelstvo mésta Slaného se na svém zasedánI dne 22.záfI 2010 usneslo a vydává na
základë ust. § 13b odst. 2 zákona ö. 24611992 Sb., na ochranu zvIfat proti tráni,
ye znénI pozdëj.Ich pfedpisU, a v souladu s ust. § 10 pIsm. d), § 35 a § 84 odst. 2) pIsm. h)
zákona a. 12812000 Sb., o obcich ('obecnI zfIzenI), ye znëní pozdéj.Ich pfedpisü, tuto
obecnë závaznou vyhIáku:

el.1
Pedmét Upravy

1. Tato obecné závazná vyhIáka upravuje
a) povinnost chovatelO nechat trvale oznaëit psy, kterI dosud oznaëeni nejsou,

osobou odbornë zpüsobilou k v'konu této odborné veterinárnI öinnosti podle
veterinárniho z6kona 2 , a to prostredky, které zpüsobujI pri aplikaci jen mIrnou
nebo prechodnou bolest,

b) povinnost chovateli pFihlásit psy do evidence,
c) náIeitosti a zpOsob vedeni evidence oznaöen'ch psii a jejich chovatelO.

2. Tato obecné závazná vyhIáka se vztahuje na vechny chovatele psi
chovan'ch na Uzemi mésta.

Cl.2
Trvalé oznaëovánI psü

1. Chovatel psa chovaného na üzemI mésta Slang, které tvorI katastrálni UzemI
Slang, Blahotice, DolIn, KvIc, Lotou, Netovice. Otruby a Trpomëchy je povinen
nechat psa starIho trI mésicO trvale oznaëit eIektronick'm ôipem, a to nejpozdéji
do 30ti dnO ode dne dovrenI stclfi psa trech mésIcü nebo nejpozdéji
do 30 dnCi ode dne, kdy se stat chovatelem psa stariho trI mésIcü

2. OznaëenI psa ëipem musI b't provedeno vsouladu snormami ISO 11784 a
11785.

61.3
Uhrada nákladü za trvalé oznaovánI psü

1. Pñ spinénI podmInek uveden'ch v 6.2 odst.1 a at. 4 odst.2 poskytne Mésto Slang
poskytne chovatekm ps6 platIcim mIstnI poplatek ze psa ye Slaném slevu na
mIstnIm poplatku ze psa ye vi 600,- Kë rozIoenou do dvou let (resp. tii nebo
atyr let podle v'ëe poplatku stanoveného ye vyhláce 6.212010, o mIstnIch

§ 3 pIsm. k) zákona ë. 246/1992 Sb., na ochranu zvffat proti t'ránI, ye zriènI pozdèjich pedpisü.
2) § 59 zákona . 166/1999 Sb., o veterinárni pei a o zmènê nëkter'ch souvisejIcIch zákoni (veterinárnI zákon),
ye znënI pozdèjIch pedpisO.

-1-
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Lístek s poznámkou
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popiatcIch). Sleva zaëne b't uplatñována v kaiendárnIm roce následujicIm po
kaiendárnIm roce, ye kterém byi pes oznaëen die této vyhIãky.

2. ChovateiOm osvobozen'm od popiatku ze psa (viz vyhiáka o mIstnIch
popiatcIch bude jednorázové propiacena ãástka 600,- Kë proti predio±enI
potvrzenh 0 oëipovánI psa.

ÔI.4
Evidence oznaäenych psü a jejich chovateiü

1. Mësto Slan' prostednictvIm Méstského uradu SIan' vede evidenci chovatelü psü
oznaëen'ch zpüsobem die této obecnë závazné vyhIáky (dale jen ,,evidence").

2. Chovatel psa chovaného na üzemI mésta SIan' je povinen prihlasit se do 15ti
dnO ode dne oznaöenI psa zpOsobem die této obecnO závazné vyhiáky nebo do
15ti dni ode dne, kdy se stai chovateiem psa oznaëeného zpOsobem die této
obecné závazné vyhiáky, do evidence.

3. Pfi phhiáenI se do evidence uvede chovatei psa násiedujIcI üdaje:

a. své jméno a prujmeni, datum narozenI a Cidaj o trvalém pobytu, jde-ii
o fyzickou osobu, nebo název, sIdio a IC, jde-ii o právnickou osobu

b. jméno, datum narozenI, plemeno, pohiavi a barvu psa, prIpadna
zviátnI znamenI

c. evidenënI ëislo a typ eiektronického ëipu nebo ëIsio tetovánI, jIm± byi
pes oznaëen, a datum ëipovânI ãi tetovánI psa, které dolo2I potvrzenIm
vydan'm odborné zpüsobilou osobou, která provedia oznaëenI psa
elektronick'm ëipem nebo tetovánIm

d. kontaktnI üdaje pro prIpad ztráty psa.

4. Chovatel psa je povinen Méstskému üiadu SIan' ohiásit pro Uëely evidence
ukonãenI chovu psa na UzemI mésta Sian, ztrátu, ünik ëi UmrtI psa, a to
nejpozdeji do I 5ti dntj ode dne, kdy tato skuteãnost nastala.

Ci.5
Pechodná ustanovenI

1. Chovatel psa je povinen nechat psa, kter' byl k 1.1.2010 starI tn mésIcti (viz óì.
2 této obecnO závazné vyhIáky) a kter' nebyl pred 1.1.2010 oznaëen
elektronick'm ëipem nebo tetovánIm, oznaëit zptisobem die této obecné závazné
vyhIáky nejpozdèji do 30 dnü ode dne Uôinnosti této obecné závazné vyhiáky.

2. Chovatei psa, kter' pred 1.1.2010 nechai psa oznaãit zpOsobem odpovIdajIcIm
provedenI identifikace psa die této obecnè závazné vyhiáky, nebo se stai pred
1.1.2010 chovateiem psa oznaëeného tImto zpüsobem, popr. ma  pred 1.1.2010
chovaného psa oznaëeného tetovánIm, je povinen se do 30t1 dni od 1.1.2010
pnihiasit do evidence. V takovém prIpadé se ma za to, 2e podminky oznaëenI psa
die této obecné závazné vyhláky jsou spinény i v pnIpadë, 2e pouit'
eiektronick' alp neodpovIda normám ISO 11784 a 11785.

-2-
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CI.6

ZruovacI a pechodná ustanovenI

Touto obecnè závaznou vyhIákou se ruI vyhIáka 6.1/2009 zastupitelstva mésta
Slaného o trvalém oznaãovánI psti a evidenci oznaëen'ch psti a jejich chovatelii ze
dne 11 .Iistopadu 2009 a to ke dni üëinnosti této vyhIáky.

Tato obecné závazná vyhIáka nab'vá Uãinnosti dnem 9.rIjna 2010
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(?1d) cLJ7 ,57,
RNDr. Ivo RubIk. Ing. Pavel BartonIãek

	

starosta mésta Slaného
	

1 .mIstostarosta mésta Slaného

Vyvéeno na uredni desce dne J9• q I/
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