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Posudek soudního znalce ukázal  v praxi  jak mj. v Ostravě (ne)funguje životu nebezpečný systém vynucování
invazivního čipování zvířat! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky obětavé práci Váženého pana
Ing.  Jiřího  Zapletala (předseda  Strany  svobodných  občanů,  Svobodní v  Moravskoslezském kraji)  důležitý  oficiální
dokument (viz níže) Statutárního města Ostravy, který názorně v praxi ukazuje mj.  ještě nedávnou děsivou situaci v
místním útulku pro zatoulaná/nalezená zvířata v Ostravě-Třebovicích a doslova životu nebezpečný systém vymáhání tzv.
povinného  označování  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka  formou  RFID  transpondérů,  jehož  je  útulek  nedílnou
součástí. Jde o posudek číslo „054 – 1/2015“ s tématikou zkoumání provozu městského útulku v Ostravě. Zpracoval jej
soudní  znalec  Krajského  soudu  v  Ostravě Vážený  pan  MVDr.  Michael  Mazoch (jmenován  do  funkce  roku  2001;
veterinární  zkušenosti  přímo  z  terénu  od  roku  1985;  majitel  veterinární  kliniky v  Olomouci).  Posudek  placený  z
městských peněz občanů Ostravy si objednala kancelář Váženého pana ostravského primátora Ing. Tomáše Macury, MBA
(hnutí ANO) v březnu 2015. Finální verze textu posudku nese datum 2. dubna 2015. Společenství webu Necipujtenas.CZ
publikuje jeho kompletní (viz níže) anonymizovanou verzi. Je zcela evidentně ve veřejném zájmu, aby se široké vrstvy
obyvatelstva  měly  možnost  seznámit  s  tak  závažným  písemným  materiálem,  který  poukazuje  na  konkrétní
opakované/systematické porušování obecně závazných právních předpisů včetně Profesního řádu Komory veterinárních
lékařů České  republiky  (PŘ  KVLČR).  Cílem  publikace  posudku  na  webu  SwN  však  není  kritika  konkrétních
zodpovědných  fyzických  osob,  nýbrž  snaha  o  zlepšení  evidentně  špatného  systému  nedokonalého
označování/navracení  zatoulaných  zvířat  zpět  domů  k  jejich  právoplatných  držitelům.  Obzvláště  je  to  velmi
důležité v situaci, kdy je tento reálně nebezpečný čipovací systém občanům Ostravy neustále vnucován (květen 2015)
povinně bez spravedlivého opt-outu v rámci vybírání vysokých poplatků za držbu psů, navíc bez možnosti využití jiných
relevantních metod označování mimo čipování. To vše pod hrozbami nezákonných/likvidačních pokut až 50.000,-Kč. Lid
má samozřejmě také plné právo vědět,  jak úděsné hrozbě ohrožení života mohla být  jeho zaběhnutá domácí  zvířata
(včetně těch z  širokého okolí  kolem Ostravy)  v třebovickém útulku v minulých letech vystavena.  Přitom vymáhání
tristního systému čipování zvířat si již v Ostravě vyžádalo k datu 20. února 2015 celkem více než 81 postižených osob,
kterým v této souvislosti vznikla újma. Ostravským politikům to však evidentně nestačí a dále otálejí s řešením takové
situace (viz jednání zastupitelů z 29. 4. 2015). Mnozí z nich jsou dokonce s vynucováním čipování paradoxně spokojeni
(SIC!). – SwN už seznámilo nové politické vedení Ostravy s analýzami nezákonnosti/neústavnosti vynucování čipování
nejlepších čtyřnohých přátel člověka, dále s daty o velké neúspěšnosti systému čipování psů v rámci pokusů strážníků o
navracení  zatoulaných zvířat  zpět  domů.  Všechny tyto materiály jsou zveřejněny zde:  A,  B,  C,  D,  E,  F a  na webu
Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka tristních následků vymáhání čipování zde). – Posudek zpracovaný Váženým panem
MVDr.  Mazochem mj.  skutečnosti  uvádí  následující  fakta:  1/  útulek překračoval  dle  zprávy Váženého pana ředitele
Městské policie Ostrava Mgr. Zdeňka Harazima z 22. ledna 2015 svou předpisovou maximální kapacitu ze schválených
„149“ psů na „165“ zvířat (s. 7); znalec provedl v útulku 19. března 2015 místní šetření a z toho vyplynulo, že „je běžně v
útulku umístěno cca 140 psů“ (s. 9; Vážený pan primátor Macura potvrdil veřejně na jednání Zastupitelstva dne 29. dubna
2015, že v útulku „je 150 zvířat“, viz s. 6 zápisu z jednání zastupitelů); 2/ zvířata převezená do útulku byla označována
čipem bez ohledu na zákonem stanovené několikaměsíční termíny pro zjištění jejich majitele a to bez souhlasu dotčených
vlastníků zpravidla do jednoho až několika dnů (viz s. 10, 15, 18 až 21); takové zákroky byly propláceny Statutárním
městem Ostrava  v ceně  „108,9“  Kč za  aplikátor  s  čipem (zařazeno v  kategorii  léčiva)  plus  cena  „50“  Kč za  úkon
očipování, posléze ještě dalších „10“ Kč za závěrečnou prohlídku a kontrolu čipu (celkem: 168,9 Kč za všechny úkony);
3/ v útulku docházelo ke značnému množství nelegálních zabíjení zdejších čtyřnohých živých tvorů (viz s. 19, 20, 24, 27,
28, 29) a „znalec neshledal ani jednu z šetřených euthanásií jako důvodnou“ (s. 28);  4/ v útulku hrozilo velké riziko
infekčních onemocnění pro každé zde byť jen krátce umístěné zvíře v důsledku stabilního výskytu virové nákazy (viz s.
26);  5/ posudek konstatoval závažné porušení PŘ KVLČR  v § 9 Výkon veterinární činnosti: „Vykonávání léčebné a
preventivní vet. činnosti veterinárním lékařem za smluvní honorář u chovatele, kde tentýž vet. lékař provádí inspekční a
dozorčí činnost v rámci svých zaměstnaneckých povinností, je z hlediska střetu zájmu nepřípustné.“ (s. 26);  6/ posudek
především občanům vysvětlil:  Ve statutárním městě Ostravě docházelo z hlediska celého systému veterinární péče o
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zvířata v městském útulku (s ohledem na podepsanou smluvní dokumentaci, na dodržování zákonů, norem aj. předpisů
navíc také mj. se vztahem k čipování) „za plného vědomí obou subjektů k účelovému obcházení platných prováděcích
předpisů“ (s. 27, 29). – SwN vzhledem k výše citovaným faktickým zjištěním soudního znalce a na základě již dříve
zveřejněných dat z provenience Městské policie Ostrava (C, D) především znovu vysvětluje, že vynucování čipování v
Ostravě nesplnilo očekávání: útulek v Třebovicích je neustále již mnoho let přeplněn.  Vymáhání implantací čipů
do živých těl zvířat na tom nic nezměnilo. Ke všemu soudní znalec také zdokumentoval v praxi porušování platného
Občanského zákoníku a další  legislativy vzhledem k nezákonnému čipování  nalezených zvířat.  Na tuto situaci SwN
přitom upozorňovalo ostravské i  celostátní politiky již  na přelomu let  2013/2014 (viz  B, např.  s.  28 až 33):  Postup
činovníků v městském útulku totiž probíhal tak, že pokud se k nim dostal pes, „který volně pobíhá a není označen čipem“,
tak mu ten čip implantovali a přihlásili jej do evidence. Tedy občané, kteří měli např. své zaběhnuté domácí mazlíčky
označené jinak (známkou, přívěskem, obojkem, fotografickým rozpoznávání zvířete, DNA značením, jinou možností),
byli vystaveni v útulku nedobrovolnému dvojímu označení svých zvířat městem preferovaným způsobem identifikace:
formou  invazivního  čipování.  Takový  postup  jednoznačně  koliduje  s  platným  Občanským  zákoníkem,  jelikož  i
uprchlý/toulavý pes má většinou ještě svého chovatele a nelze s tímto zvířetem nakládat jako s opuštěným živým tvorem,
byť by třeba i neměl žádné označení, a to až do uplynutí zákonem stanovené několikaměsíční lhůty a zjištění faktického
stavu případu. O tom, o jaké zvíře se jedná, musí nejprve proběhnout šetření také dle § 3, písmena i) zákona č. 246/1992
Sb. v aktuálním znění a nikoliv, že bude hned takové nalezené zvíře v útulku čipováno, protože proces očipování zvířete
se všemi  svými  doplňujícími  úkony včetně  registrace  do různých databází  (právní  spory o určení  vlastnictví)  může
způsobit  jeho chovateli nemalou újmu a představuje to zásah do jeho ústavních práv/svobod. Pro rámcové srovnání:
motor automobilu také nelze očipovat bez souhlasu vlastníka. Úkony čipování již označeného zvířete je navíc možné
pokládat bez souhlasu chovatele psa za neoprávněnou prohlídku majetku v osobním vlastnictví. Opět dílčí srovnání: Auto
může městská policie sice odtáhnout, ale nikoliv prohledávat a dělat na něm úpravy. Něco takového je bez soudního
příkazu trestným činem. Navíc samotná implantace mikročipu není důležitá pro zachování veřejného pořádku, jelikož
zvíře lze označit jiným vhodným NEinvazivním způsobem. Z hlediska uprchlých psů s rodokmenem (samozřejmě nejen
jich), kteří se účastní prestižních soutěží, lze očekávat provedením očipování proti vůli majitele značnou újmu rozšířenou
platným Občanským zákoníkem také na oblast  osobních pocitů chovatele.  Majetková i  nemajetková náhrada vzniklé
újmy může být posléze po zodpovědných osobách s úspěchem vymáhána (viz např. vítězství polských chovatelů v rámci
tamější justice). – PŘ KVLČR v § 9 „Výkon veterinární činnosti“ navíc jasně stanoví: „2) Ošetření zvířete nebo skupiny
zvířat  bez  předchozího posouzení  zdravotního stavu je  nepřípustné,  s  výjimkou  předpisu  nebo  výdeje  neinjekčních
preparátů pro preventivní zákroky u zvířat v zájmových chovech.“ Dále § 3 „Směrnice pro profesní a etické chování“ PŘ
KVLČR: „2)  Veterinární lékaři při výkonu své profese musí nejprve zvažovat dobro pacienta,  ulehčit mu utrpení,
zbavit jej nemohoucnosti a zároveň u něj minimalizovat bolest a strach. Vzhledem k tomu, že neexistuje zdravotní důvod
pro kupírování uší psů, veterinární lékař tento zákrok nesmí provést. 3) Veterinární lékaři se musí při výkonu své profese
snažit  o  získání  autority  přívětivým  a  ohleduplným  jednáním,  uvážlivým  postupem,  společenským  vystupováním,
léčebnými postupy prováděnými na úrovni současných vědeckých poznatků. 4)  Veterinární lékaři musí uznávat práva
klientů,  spolupracovníků  a  jiných  profesionálních  pracovníků.  Žádný  člen  Komory  nesmí  snižovat  profesionální
postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu. 5)
Pokud to vyžaduje zájem pacienta, je veterinární lékař povinen vyžádat si konzultaci zkušenějšího kolegy, který ji nesmí
bez vážného důvodu odmítnout. 6) Veterinární lékař nesmí uzavírat smlouvy a vstupovat do společností, které jsou v
rozporu s principy veterinární etiky.“ – Politici/zastánci legislativního čipovacího násilí často vynucují svými předpisy
invazivní označování zvířat tzv. pro dobro společnosti ve fiktivním veřejném zájmu a to i bez souhlasu majitelů nejlepších
čtyřnohých přátel člověka. Příklad třebovického útulku však prokázal, že samotný nedokonalý systém čipování mnoho
dobrého nepřináší. Spíše naopak. Po všech zveřejněných skutečnostech pak toto třebovické zařízení už někteří občané
dokonce překřtili na „ostravský mlýnek na maso“. Jestliže totiž dokonce ani městský útulek nedokáže v praxi naplnit
neuvěřitelně složitou legislativu, která se rok od roku pořád zpřísňuje, jak pak bude něco takového byť by i jen rámcově
schopen dodržet jakýkoliv běžný chovatel? Bude takový  legislativní trend znamenat konec svobodného chovu zvířat
přesně podle záměrů čipovací lobby (viz  F a děsivé dopady čipování  zde)? – Zástupce SwN se dotázal 18. 5. 2015
známého  ostravského disidenta  Petra  Hadaščoka  nst. (člen  petičního  výboru  a  spoluautor  „Petice proti  trvalému
označování - čipování psů - zatím ne občanů“, odpůrce vynucová  ní invazivních implantací RFID transpondérů do živých
těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky): Co by dělal, kdyby mu v ostravském útulku
proti jeho vůli nezákonně nastřelili RFID mikročip do jeho zatoulané Nelinky? Občané nyní už mj. na základě posudku
MVDr.  Michaela  Mazocha vědí:  k jak vážnému ohrožení  života zvířat  zde docházelo.  Vážený občan Hadaščok nst.
odpověděl velmi rezolutně: To co by následovalo, by si ostravští papaláši za rámeček rozhodně nedali. – Vážený pan nový
ostravský primátor Tomáš Macura veřejně přislíbil lidem 29. 4. 2015 nápravu situace, zpracování podrobné analýzy ve
věci čipování ve městě a uskutečnění pokusu o osvobození chovatelů z čipovacího břemene, které na zdejší obyvatelstvo
uvalilo minulé politické vedení Ostravy (ČSSD + ODS). – Zdroj: Elektronická korespondence z 12. 5. 2015 s Váženým
panem Ing.  Jiřím Zapletalem (předseda  Strany svobodných občanů,  Svobodní v  Moravskoslezském kraji) a zástupcem
SwN; telefonát mezi zástupcem SwN a Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. z 18. 5. 2015.

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/record-from-the-czech-parliament-paradox-czech-communist-party-kovacik-standing-for-liberty-and-natural-rights-against-mandatory-microchipping-czech-republic-2015.pdf
http://moravskoslezskykraj.svobodni.cz/?page_id=18
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
http://web.svobodni.cz/
http://www.svobodni.cz/Files/CV/024f4896-bac0-44a1-bbd3-e67e1f167053.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-29-4-2015-prepis-audio-nahravek-cr.pdf
https://web.archive.org/web/20150518074731/http://www.veterina-olomouc.cz/index.php?nid=6798&lid=cs&oid=1125131
http://www.petice24.com/a/43512
http://www.petice24.com/a/43512
http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/cnnmoney-the-county-of-los-angeles-department-of-animal-care-and-control-wendy-barajas-dogs-bruno-sasha-horrific-abuses-of-legal-animal-care-system-usa-2015.jpg
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tiskova-zprava-kvlcr-cmku-politici-nesmi-nicit-vynucovanim-cipovani-zvirat-ustavni-svobody-a-prava-obcanu-daniel-skacel-ticha-hadascok-nelinka-cr-2015.jpg
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/soud-pejskari-nemusi-povinne-cipovat-pl.aspx
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf


           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ


