
   PROSBA O LEGISLATIVNÍ ZÁKAZ
 POVINNÉHO (NIKOLIV DOBROVOLNÉHO) TRVALÉHO OZNAČOVÁNÍ

  TAKZVANÉHO „ČIPOVÁNÍ“
LIDSKÝCH BYTOSTÍ 

A 
ZVÍŘAT CHOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH ČESKÉ REPUBLIKY, 

KTERÁ NECESTUJÍ MIMO HRANICE ČR

KOMU JE TATO PROSBA ADRESOVÁNA:

Vážený/á: XY  

Adresa: 

KDO TUTO PROSBU ČINÍ:

Fyzická osoba/ právnická osoba (občan ČR/ společenské postavení): XY

Adresa pro korespondenci: 

Email pro korespondenci: 

Věc: PROSBA O LEGISLATIVNÍ ZÁKAZ POVINNÉHO (NIKOLIV DOBROVOLNÉHO) 

TRVALÉHO OZNAČOVÁNÍ TZV. „ČIPOVÁNÍ“ LIDSKÝCH BYTOSTÍ A 

DÁLE TAKÉ ZVÍŘAT CHOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH ČESKÉ REPUBLIKY, 

KTERÁ NECESTUJÍ MIMO HRANICE ČR

Vážený pane/í XY,

obracíme se na Vás s důvěrou ve věci naší prosby o Vaší podporu a o Vaše osobní nasazení 

ve  věci  prosazení  legislativního  zákazu  povinného  (nikoliv  dobrovolného)  trvalého 

označování tzv. „čipování“ lidských bytostí a dále také zvířat chovaných v domácnostech 

České republiky, která necestují mimo hranice ČR.

• Prosím seznamte se blíže s  touto problematikou, která vzbuzuje velký veřejný 

zájem včetně hlavních sdělovacích prostředků.

• Řada  mezinárodních  institucí,  organizací  a  významných  osobností  svobodného 

světa varuje před riziky trvalého označování tzv. „čipování“.



• K těmto rizikům patří např.: 

1. různé  formy  vážných  zdravotních  komplikací  včetně  možného  vzniku 

rakovinotvorného bujení, neurologických poruch a dokonce smrti

2. právní a etické otázky spojené s porušováním přirozených práv a svobod 

garantovaných ústavním pořádkem České republiky

3. zneužití  pravomocí  veřejného  činitele  včetně  hrozby  neoprávněného 

nakládání  s  daty  v  nově  budovaných  a  mezinárodně  propojovaných 

databázích, šikana atd.

4. hmotné aj. škody.

• Základní  informace  můžete  např.  načerpat  z  webových  stránek 

www.necipujtenas.cz .

• Obzvláště  je  v  této  věci  potřebné,  abychom společně  s  Vámi  oslovili  všechny 

relevantní  úřady,  instituce,  organizace  atd.,  které  by  měly  po  důkladném 

přezkoumání  této problematiky  společným úsilím odstranit  z  českého právního 

řádu všechny paragrafy: nařizující povinné (nikoliv dobrovolné) trvalé označování 

tzv.  „čipování“  lidských  bytostí  a  dále  také  zvířat  chovaných  v  domácnostech 

České republiky, která necestují mimo hranice ČR.

• Můžete  prosím  také  vyjádřit  svou  podporu  těm  občanům,  kteří  nesouhlasí  s 

povinným  „čipováním“  svých  zvířat  v  „domácím  chovu“  např.  podpisem 

elektronické petice.

Viz: http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-

_cipovani_psu__ted_ostrava

Děkujeme Vám za Vaše vstřícné písemné vyjádření k této prosbě a rádi Vás mezi 

sebou v XY přivítáme např. v rámci přátelské debaty u šálku dobré kávy nebo čaje v 

kruhu našich – jak pevně věříme – opět svobodných občanů ČR a jejich zvířecích přátel.

V                         dne 

                                -----------------------------  

                                                                           Podpis 

Příloha: (např. dokumenty ze sekce „fakta“ na webu www.necipujtenas.cz) 


