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Ministerstvo  zemědělství  České  republiky  (MZ  ČR)
přiznalo existenci závažných zdravotních rizik vynucování
čipování  zvířat!  Tzv.  čipovací  vyhlášky  měst/obcí  v  ČR,
které  však  neumožňují  udělení  zdravotních  výjimek  z
nastřelování  invazivních  čipů  do  živých  těl  psů,  se  tak
dostávají  mimo zákony ČR. Podle  právního výkladu MZ
ČR  totiž  v  případě  takto  koncipovaných  vyhlášek  nelze
udělit  vůbec  žádnou  výjimku  z  čipování.  Taková
neuvěřitelná krutost by pak v praxi nastala kupříkladu v
situaci, kdyby bylo zvíře nemocné, hrozil by vznik újmy a
politická reprezentace by navíc měla k dispozici  odborný
veterinární  posudek  o  nebezpečnosti  RFID  transpondéru
pro konkrétního živého tvora! MZ ČR také konečně jasně
sdělilo,  že  ke  dni  24.  listopadu  2015  nedisponuje  vůbec
žádnými  informacemi  o  připravovaném  návrhu  zákona,
novely  stávající  legislativy,  o  plošném povinném čipování
psů  v  ČR  a  registraci  jejich  chovatelů!  Navíc  MZ  ČR
jednoznačně  potvrdilo:  nemá  v  evidenci  ani  jednu
„množírnu“  zvířat  (absence  legální  definice)  a  počty  tzv.
„množíren“ tedy ani nesleduje! Ono pověstné čekání na návrh zákona o plošném/povinném čipování psů všech
chovatelů v ČR a na průběh připomínkového řízení na MZ ČR v jedenácti měsících roku 2015, čímž obzvláště
neustále často argumentovali někteří ostravští politici, že právě proto nemohou čipování „ještě“ zdobrovolnit: se
tak  ukázalo  jako  lichý  argument  a  zdržovací  taktika!  –  Ministerstvo  zemědělství České  republiky  je  ústředním
orgánem státní správy. Do jeho gesce spadá mj. oblast veterinární péče a ochrana zvířat proti týrání. Listopadové (2015)
stanovisko MZ ČR krom již tradičních a všeobecně známých názorů na vynucování tzv. trvalého označování psů formou
invazivního  nastřelování  mikročipů  do  těl  živých  tvorů  však  přeci  jen  přineslo  některá  překvapivá  zjištění.  Předně
potvrdilo, že právní názor na legalitu vymáhání čipování zvířat (psů, koček) chovaných v zájmových chovech občanů v
soukromí jejich domácností, kteří se svými zvířaty necestují přes hranice České republiky, neobchodují s nimi a ani není v
místě jejich bydliště (chovu) hrozba žádného infekčního onemocnění zvířat, vztekliny ani se po ulicích takové lokality
nepohybují žádné smečky zdivočelých psů apod.:  se diametrálně liší od  stanoviska Státní veterinární správy ČR. –
Výše citované rozporuplné stanovisko MZ ČR získali občané v listopadu 2015. MZ ČR v něm dokonce na jedné straně
tvrdí, že vynucování čipování psů formou městských vyhlášek nepředstavuje pro zvířata a jejich chovatele ze statistického
hlediska vůbec žádné zdravotní ani etické či jiné komplikace, jenže na druhé straně úplně nepochopitelně přiznává, že ví o
závažných medicínských nebezpečích čipování  (SIC!).  V jiné  části  svého oficiálního  vyjádření,  které  odkazuje  na
starší/platný dokument z roku 2010, zase MZ ČR jasně tvrdí, že: „Ačkoliv se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo
neaplikování čipu z důvodu VZNIKU NEOPLAZMA NEBO POSUNU MIKROČIPU,“ tak to podle jeho výkladu prý
není nijak podstatné (SIC!). Ke všemu MZ ČR potvrdilo, že dobře ví o oficiálních veterinárních zprávách, které vystavují
čeští zvěrolékaři právě v důsledku obav z mohutného nebezpečí vzniku onemocnění a etických problémů, fyzické i citové
újmy při nekompromisním vymáhání čipování ze strany výkonné moci ve všech konkrétních případech dotčených zvířat a
jejich chovatelů. Jenže zase stejný listopadový dokument (2015) MZ ČR v jiné své části informuje: prý ve skutečnosti
ministerstvo zemědělství žádné takové informace NEMÁ (SIC!). MZ ČR dále dokonce nerado vidí, když je možnost
udělení  zdravotní/etické  výjimky z  čipování  umístěna  do  vyhlášek  jednotlivých měst/obcí.  „Jestliže  obecně závazná
vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze,“ vysvětluje zřetelně Ministerstvo zemědělství České
republiky.  A právě  díky tomu se dostávají  dotčené  městské  „čipovací  vyhlášky“  do stádia  nezákonnosti  a  rozporu  s
právními předpisy (zákon na ochranu zvířat proti týrání, trestní i občanský zákoník aj.): mj. důvody pokud tedy výše
uvedené osvobození  z  čipování  neumožňují.  –  Například  široké veřejnosti  je  velice dobře znám veterinární  posudek
Váženého pana profesora MVDr.  Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“),  který jej
vypracoval  na žádost  Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“  MVDr.  Jana Bernardyho,
Ph.D. Zmiňovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků
(např.  psi,  kočky,  fretky).  Kompletní  verzi  dokumentu  profesora  Svobody  již  zveřejnilo  Společenství  webu
Necipujtenas.CZ v létě roku 2013  ZDE! Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z
mnoha zemí světa  ZDE a  ZDE a samotné veterinární zprávy (zatím přes 160) desítek českých zvěrolékařů určené pro
udělení výjimek z čipování  ZDE! – MZ ČR ve svém stanovisku z listopadu 2015 posléze opět odkazuje na svůj stále
platný  dokument  z  roku 2010,  ve  kterém i  přes  dobře  známá fakta  o  rizicích  vynucování  čipování  dokonce  apriori
označuje  vysoce  etický  postup  veterinárních  specialistů,  kteří  jednají  přesně  ve  shodě  s  Profesním  řádem Komory
veterinárních  lékařů  ČR a vystavují  na základě  svého nejlepšího  vědomí/svědomí/odborné praxe  potvrzení  k  udělení
zdravotních  výjimek z  invazivních  implantací  mikročipů:  tak  takové konání  zvěrolékařů  označuje  MZ ČR přesto  za
irelevantní  až  podjaté.  –  Je  nutné  si  však  uvědomit:  Odborné  veterinární  zprávy,  literaturu  a  studie  k  problematice
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zdravotní závadnosti čipování však MZ ČR občanům nepředložilo, i když na druhé straně o existenci takových materiálů
bezesporu ví, ale považuje problémy spojené s čipováním za „málo četné“ atd. Přesto s nimi občany odmítlo přesně
seznámit, jelikož prý jimi opět nedisponuje (SIC!). – Všichni jistě cítíme: jak je pak ale taková argumentace absurdní
(SIC!),  neboť  MZ  ČR  podporuje  svými  dosavadními  stanovisky  vynucování  čipování,  které  hrubě  zasahuje  do
občanských přirozených práv/svobod a především zdraví zvířat! – K otázce některými aktivisty tolik zprofanovaných tzv.
„množíren“ MZ ČR neuvedlo, že by například v ČR existovaly desítky tisíc případů týrání zvířat ročně nebo jakýkoliv
masový problém v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií síly, které
chtějí  donutit  všechny  chovatele  psů  v  ČR  k  povinnému  čipování.  MZ  ČR  totiž  naopak  jasně  vysvětlilo  ve  věci
„množíren“: „Tato zařízení jsou v drtivé většině nelegální, z čehož plyne, že  jejich počty nejsou sledovány.“ Poskytlo
občanům ke všemu oficiální tabulku počtu trestných činů týrání všech zvířat v ČR v období let 1992 až 2014, kam spadají
také tzv. „množírny“. Z tohoto materiálu vyplývá, že vrchol nastoupil roku 1997 v počtu cca šedesáti osob obžalovaných z
týrání zvířat. Od té doby můžeme dokumentovat pokles takové trestné činnosti. Jen v roce 2014 už šlo o méně než 30
obžalovaných. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z
toho  vyplývající  požadavky  na  plošné/povinné  čipování  všech  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka  v  celé  České
republice? – MZ ČR dále informovalo: K otázce čipování obdrželo celkem údajně pouze 3 podněty občanů. V listopadu
2012 to byla žádost o udělení výjimky z implantace mikročipu; v lednu 2013 petiční protest vůči vynucování čipování od
Váženého  občana  České  republiky  Pet  ra  Hadaščoka  nst. (člen  petičního  výboru  a  spoluautor  „Petice proti  trvalému
označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová  ní invazivních
implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a jeho
kolegů; konečně v srpnu 2013 dorazil požadavek na úplné zrušení tzv. povinného čipování ve městech/vesnicích v ČR v
případě malých psích plemen. MZ ČR však například úplně zapomnělo zahrnout do své odpovědi podnět pana Hadaščoka
nst. a jeho kolegy z ledna 2013 a odpověď z MZ ČR z března 2013 nebo opět podnět pana Hadaščoka nst. z června 2015.
– Velmi příjemné zjištění také představoval fakt: „MZe nedisponuje žádnými informacemi o údajném návrhu zákona o
plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů.“ Jde o překvapivou informaci vzhledem k opravdu
masívní  mediální  masáži  občanů  České  republiky a  množství  jiných veřejných prohlášení  pro-čipovacích  aktivistů  i
vlivných politiků s přístupem do nejvlivnějších sdělovacích prostředků v roce 2015. – Ohromně šokující bylo ovšem úplně
jiné zjištění: Ještě i v listopadu 2015 MZ ČR stále obhajuje své zde již několikrát zmiňované starší  stanovisko z roku
2010, které vyznívá tak, že pro MZ ČR je daleko přednější obhajoba bezproblémového fungování systému čipování než
jeho dopad na konkrétní životní situace zvířat a především jejich majitelů/chovatelů. Například pokud veterinář vystaví
potvrzení o nemožnosti čipovat zvíře ze zdravotních důvodů a čipování by způsobilo zvířeti utrpení nebo bylo aplikováno
zvířeti již trpícímu, pak by MZ ČR vidělo v praxi nejlépe včasné usmrcení zvířete, aby byla tato v uvozovkách ´systémová
chyba´ včas eliminována, než aby např. zvíře dožilo přirozeným způsobem při aplikaci léčiv v péči odborníků a svých
chovatelů. MZ ČR k tomu píše: „Naopak slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada,
celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením, jsou důvodem pro usmrcení
zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání.“ (Poznámka: z toho jde opravdová hrůza.) –
Společenství webu Necipujtenas.CZ se domnívá: Nelze podceňovat ani jediný případ rizik vynucování čipování zvířat a
nebo bagatelizovat dopady invazivních implantací RFID transpondérů. Život byť by i té poslední babičky s pejskem a
kočičkou nepřestavuje a nikdy nesmí představovat jen jakési marginální číslo v kolonce pražského či jiného byrokrata.
Tady jde na prvním místě o občany České republiky, nikoliv o ministerskou statistiku! Úlohou politiků včetně úředníků
není  lidem ničit  jejich  svobodný život,  nýbrž  naopak  jim ho pomáhat  chránit!  –  Vynucování  čipování  je  bezesporu
politickým, veskrze necitlivým/invazivním rozhodnutím. Společenství webu Necipujtenas.CZ před takovými neetickými
kroky pro zdraví/životy zvířat i jejich chovatelů a jejich svobodný/tradiční život důrazně varuje! Lidé ani zvířata nejsou
stroje! Ke každému případu možných negativních zdravotních/etických aj.  rizik při  aplikaci označování  živých tvorů
mikročipy je vždy třeba přistupovat individuálně. Z hlediska politiků/úředníků pak s náležitou péčí dle principů dobré
veřejné správy a při posuzování všech okolností. Nikdy ne plošně. – Na tomto případě se však také výborně ukazuje pravá
podstata  negativní  síly  hrubiánské  veřejné  moci,  která  je  využívána  skrze  čipování,  pokuty,  kontroly  vůči  vlastním
občanům, mj. seniorům, kteří nikomu v drtivé většině nic špatného nedělají a pouze chtějí v klidu/svobodně žít a chovat
na svém dvorku pejska, kočičku atd. Ani to už jim nechtějí někteří byrokraté dovolit. Bohužel: i tak vypadá situace v
České republice po dvaceti šesti letech vývoje společenských vztahů od svobody zpět k totalitě. – Uvedená fakta z MZ ČR
byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MZ ČR,
kteří pracují pod politickým vedením Váženého pana ministra Ing. Mariana Jurečky (KDU-ČSL). 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 9. listopadu 2015 Ministerstvem
zemědělství České republiky pod jednacím číslem 60490/2015-MZE-17214 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v zákonné
lhůtě dne 24. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z MZ ČR od „mimo-ostravského“ zástupce
Strany  svobodných  občanů  (Svobodní)  elektronicky  Vážený  pan  Mgr.  Radek  Přepiora  (publicista,  šéfeditor  webu
Společenství Necipujtenas.CZ).
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Mgr. Vít Doležálek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 

  

  

  

V Praze dne 24. listopadu 2015 
Čj. 60490/2015-MZE-17214 

 
 

  
Vážený pane, 
 
 k Vaší žádosti o informace ze dne 9. listopadu 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úvod uvádím pro Vaši 

informaci, že Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) považuje čipování psů za 

nejvhodnější způsob jejich identifikace. Již v roce 2006 zaujala Ústřední komise pro ochranu 

zvířat (tehdy samostatné oddělení ministerstva, nyní poradní orgán ministra) „Stanovisko 

k čipování malých plemen psů“, které naleznete na adrese 

http://eagri.cz/public/web/file/1662/Cipov_mala_plem_psu.pdf. V roce 2010 vydalo MZe 

„Vyjádření k problematice označování psů čipem podle obecně závazné vyhlášky obce a k 

vlivu čipování na zdravotní stav psa“, viz 

http://eagri.cz/public/web/file/71618/Oznac_psa_cipem.pdf . 

 
 

K Vašim konkrétním dotazům sděluji následující: 

 

1/ K Vašemu dotazu, zda „disponuje MZe informacemi obsaženými v jakémkoliv typu jemu 

dostupné dokumentace, která obsahuje údaje o zdravotní, etické aj. související 

nebezpečnosti, riziku apod. faktorech v případě vynucování trvalé identifikace zvířat formou 

tzv. čipování pro zdraví živých tvorů“, sděluji, že MZe žádnými Vámi popisovanými 

informacemi nedisponuje. 

 

http://eagri.cz/public/web/file/1662/Cipov_mala_plem_psu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/71618/Oznac_psa_cipem.pdf
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2/ K Vašemu dotazu, „kolik obdrželo MZ ČR stížností, podnětů od fyzických i právnických 

osob ve věci informací uvedených v bodu č. 1 a požadujete rozepsání počtů podle 

jednotlivých zjištěných kategorií stížností a podnětů, též výběr až 10 nejvýznamnějších 

stížností / podnětů s informacemi v nich obsažených a jejich zaslání“, sděluji, že MZe 

obdrželo celkem tři stížnosti, které se této problematiky dotýkaly. Ty naleznete, včetně 

vyjádření MZe, v příloze tohoto dopisu (soubory označené 1-3). 

 

3/ K Vašemu dotazu „jakými informacemi, doporučeními, analýzami nezákonnosti, 

neústavnosti apod. disponuje MZe ve svých nebo dalších souvisejících materiálech, 

vzhledem k situaci, kdy je v některém z měst, obci apod. lidských sídlišť na území ČR 

zavedeno formou místní vyhlášky tzv. povinné čipování a tato vyhláška neumožňuje udělení 

výjimky z čipování ze zdravotních, etických aj. závažných důvodů“, sděluji, že takovými 

informacemi MZe nedisponuje. Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných 

vyhlášek obcí vykonává Ministerstvo vnitra, informace naleznete např. na adrese  

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-14.aspx. Co se 

týká možnosti udělení výjimky z trvalého označování, odkazujeme na výše uvedené 

vyjádření MZe – „Vyjádření k problematice označování psů čipem podle obecně závazné 

vyhlášky obce a k vlivu čipování na zdravotní stav psa“. MZe nedoporučuje uvádět do 

obecně závazných vyhlášek obcí výjimku z povinnosti trvalého označování psů. Jestliže 

obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze. 

 

4/ K Vašemu dotazu „jakými informacemi, doporučeními, analýzami, statistikami apod. 

disponuje MZe ve svých nebo dalších souvisejících a jemu dostupných materiálech, 

dokumentech vzhledem k údajné „hrozivé situaci“ s tzv. množírnami. Kolik těchto tzv. 

„množíren“ přesně v ČR bylo v letech 1989 až 2015. Kolik eviduje MZe obvinění  

a odsouzených fyzických a právnických osob ve věci týrání psů a koček v letech 1989 až 

2015. Kolik eviduje MZe obvinění a odsouzených fyzických a právnických osob ve věci 

zneužití pravomocí veřejného činitele / úřední osoby v důsledku jakéhokoliv vynucování 

čipování, registrace / evidence zvířat a jejich odebírání z rodin chovatelů apod. v letech 1989 

až 2015“, sděluji, že situace s tzv. množírnami není evidenčně jednoduchá. Tato zařízení 

jsou v drtivé většině nelegální, z čehož plyne, že jejich počty nejsou sledovány. MZe 

neeviduje situaci v ČR ohledně trestné činnosti, to je v gesci Ministerstva spravedlnosti. MZe 

požaduje každoročně po Ministerstvu spravedlnosti počty osob odsouzených za týrání zvířat 

(§ 302 trestního zákona), tabulku naleznete zde: 

http://eagri.cz/public/web/file/1917/_2014bTrest_ciny.pdf. Jedná se o souhrnné počty 

souzených a odsouzených osob bez rozlišení kategorie týraných zvířat. 

 

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-14.aspx
http://eagri.cz/public/web/file/1917/_2014bTrest_ciny.pdf
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5/ K Vašemu dotazu „pokud disponuje MZe informacemi obsaženými v návrhu zákona 

(případně novele stávajícího zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání)  

o plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů, požadujete jejich 

zaslání včetně souvisejících dokumentů“, sděluji, že MZe nedisponuje žádnými informacemi 

o údajném návrhu zákona o plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich 

chovatelů. 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 1. 1.pdf 
 2. 2.pdf 
 3. 3.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Miroslav Jahoda 
Na Splávku 353 
686 01 Uherské Hradiště 
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Počty trestaných osob podle § 203 starého a § 302 nového trestního zákona - Týrání zvířat 

Obžalováno a navrženo k potrestání Odsouzeno 

Vzhledem k tomu, že trestní řízení 
probíhají i přes přelom roku, není 
možné v jednotlivých letech 
přesně porovnávat počet 
obžalovaných a navržených k 
potrestání s počtem odsouzených. 
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