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Senátor  Parlamentu  České  republiky  a  starosta  Albrechtic  v  Jizerských  horách:  Vynucování  čipování  zvířat
přináší reálná zdravotní rizika a proto jsme u nás v obci přistoupili k zavedení úředních výjimek z povinných
implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat!  – Obec  Albrechtice v Jizerských horách vede již třetí volební
období kontinuálně od roku 2006 Vážený pan starosta Jaroslav Zeman z Občanské demokratické strany (ODS), jenž byl
navíc zvolen roku 2012 senátorem Parlamentu České republiky. – V roce 2011 došlo v Albrechticích ke schválení obecně
závazné vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Zdejší Vážení zastupitelé využili od samého
začátku pro přípravu textu svého podzákonného předpisu  konzultace s veterinárními specialisty a pečlivě si nastudovali
také další související informace. Obzvláště pak bylo důležité stanovisko Vážené paní doktorky MVDr. Kláry Pospíšilové
(ordinace ve  Velkých Hamrech),  které oslovilo v záležitosti  přípravy předpisů pro čipování mnoho starostů z celého
mikroregionu  Tanvaldsko.  Vážená  paní  doktorka  Pospíšilová  zainteresovaným  představitelům  samospráv  naprosto
profesionálně doporučila mj.  v rámci zásady předběžné opatrnosti: vzít v potaz závažná medicínská rizika vymáhání
plošného/nekompromisního čipování všech psů například v situaci zvířat v pokročilém věku, náchylných k nečekaným
komplikacím s hojením, citlivě vnímajícím zbytečnou stresovou zátěž apod. Pokud by totiž došlo na základě vymáhání
čipování dle dikce obecně závazné vyhlášky ke zdravotním komplikacím: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby
hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů.
Vedení Albrechtic ovšem zareagovalo na taková zjištění naprosto korektně. Do své vyhlášky ihned zahrnulo roku 2011
výše uvedené veterinární doporučení s tím, že se čipování nevztahovalo na psy starší dvanácti let. – Uvedená fakta byla
zjištěna  díky  obětavosti  a  vstřícnosti  Strany  svobodných  občanů (Svobodní)  včetně  práce  albrechtické  kanceláře
Váženého  pana  starosty/senátora  Zemana  (ODS)  a  pověřených  obecních  úředníků.  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  21.  října  2015 Obecním úřadem Albrechtice  v
Jizerských horách pod značkou 608/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 6. listopadu 2015; 9. listopadu 2015
obdržel  veškerou  dokumentaci  došlou  z  Albrechtic  v  Jizerských  horách  od  „mimo-ostravského“  zástupce  Strany
svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství
Necipujtenas.CZ); dále také informace získané v měsíci listopadu 2015 z městyse Zásada.

Zdroj obrázku: Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách.
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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím  
 
 
Vážený pane Jahodo, 
 
 
     dne 21.10.2015 byla přijata Vaše elektronický žádost o poskytnutí informací vztahujících se 
k povinnosti majitelů psů, vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, k trvalému 
označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů. K Vašim dotazům uvádíme 
následující: 
 
- Dotaz:  

     Informace obsažené v dokumentaci k výjimkám z povinného čipování psů, o kterých 
rozhodlo zastupitelstvo obce, informace k důvodům občanů žádajících o udělení výjimky, 
případně informace z odborných veterinárních zpráv a posudků, vedoucích k udělení výjimky.  
 
- Odpověď: 

     Do dnešního dne nebyla našemu úřadu doručena žádná žádost o udělení výjimky 
z povinnosti čipování psů, tedy úřadu nebylo ani podání takové žádosti zdůvodňováno, ani 
podpořeno případným odborným veterinárním posudkem.  
 
 
- Dotaz: 

     Informace o podkladech, případně diskusi, vedoucích k přijetí článku 4, odstavce 3): „Psi, 
kteří jsou před účinnosti této vyhlášky starší 12 let, trvalému označení nepodléhají.“   
 
- Odpověď: 

     Záměr vydání této obecně závazné vyhlášky vyplynul z diskuse starostů na téma povinnosti 
obcí k úhradě nákladů spojených s odchytem ztraceného či toulavého psa. Obec, na jejímž 
katastru je pes nalezen – odchycen, je povinna hradit veškeré náklady spojené s jeho 
přesunem a umístěním do útulku pro opuštěná / toulavá zvířata (karanténa, očkování, krmivo, 
případná další potřebná veterinární péče), a to prakticky po časově neomezenou dobu. 
Náklady jsou samozřejmě hrazeny pouze za dobu, po kterou byl pes v útulku skutečně 
umístěn - do doby dokud si psa po povinné karanténě nevezme z útulku nový majitel. Pouze 
pokud si psa z útulku vyzvedne původní majitel, hradí výše uvedené náklady sám. Povinné 
čipování psů umožní útulku jednoznačnou identifikaci majitele.  
 



 
 
  
 
 
 
     Návrh textu OZV Albrechtice 1/2011 byl zpracován dle předlohy již platné OZV č. 1/2009 
Města Desná:  
(http://www.mesto-desna.cz/dokumenty/vyhlasky/vyhlaska_mesta_desna_012009.pdf).  
 
     Článek 4, odstavec 3) byl konzultován s MVDr. Klárou Pospíšilovou, která doporučila toto 
omezení věkem psa ve  vyhlášce zachovat. Psi starší 12 let většinou již volně po obci 
nepobíhají, a ačkoli zákrok vlastního načipování není nijak zvlášť bolestivý, u starých psů 
může přivolat nečekané komplikace s hojením a zbytečnou stresovou zátěž. Z výše 
uvedených důvodů bylo toto ustanovení ve vyhlášce ponecháno. Na zasedání zastupitelstva 
nikdo ze zastupitelů ani přítomné veřejnosti tuto skutečnost nerozporoval ani nekomentoval. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Jaroslav Zeman 
starosta obce 
 
 
 
 
 


