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Ministerstvo  vnitra  České  republiky  (MV  ČR)
potvrdilo,  že  žádný  zákon  (novelu)  o  povinném
čipování  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka
nepřipravuje  a  ani  takovou  legislativu  v  letech
2014/2015  neobdrželo!  Výše  uvedený  imaginární
zákon  (novela)  ani  není  zahrnut  v  legislativním
plánu vlády ČR na rok 2016! – „Mimo-ostravský“
zástupce  Strany  svobodných  občanů (Svobodní)
požádal  v  listopadu  2015  Ministerstvo  vnitra  České
republiky  o  údaje  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.  o
svobodném  přístupu  k  informacím  ve  věci
(ne)vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel
člověka  chovaných  v  soukromí  občanů  ČR.  Vážení
úředníci  MV  ČR  následně  zaslali  zástupci
Svobodných  celý  balík  dokumentů,  který  bude
postupně  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ
zveřejňovat.  Nejprve  se  soustředíme  na  tzv.
„připravovaný“ zákon o povinném/plošném čipování
psů  v  ČR.  –  Dotaz  reprezentanta  Svobodných
adresovaný MV ČR zněl: „Pokud disponuje MV ČR 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 (jedná se mi pouze o návrh legislativy z roku 2014 nebo 2015; pokud jste jej již obdrželi k
připomínkám) včetně stanoviska MV ČR k tomuto návrhu zákona (novely): zašlete mi všechny takové informace
obsažené v těchto a souvisejících dokumentech.“ –  Dvacátého čtvrtého listopadu 2015 přišla z MV ČR následující
jasná odpověď: „V reakci na Vaši žádost týkající se případné novely zákona o ochraně zvířat proti týrání sdělujeme,
že odboru legislativy a koordinace předpisů není znám návrh novely tohoto zákona, který by byl předložen v letech
2014 či 2015. Takový návrh odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci své role reprezentanta Ministerstva
vnitra v mezirezortních připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů nepřipomínkoval, dle Knihovny
připravované legislativy ani takový návrh novely nebyl předložen. Úkol novelizovat zákon na ochranu zvířat proti
týrání nebyl zařazen v plánech legislativních prací vlády na předmětná léta a není ani v navrhovaném Plánu
legislativních prací  vlády na rok 2016.“ – Takové oficiální vyjádření  Ministerstva vnitra  České republiky plně
koresponduje  s  již  získanými  stanovisky  Ministerstva  zemědělství  ČR (MZ ČR)  a  Policejního  prezídia  ČR.  –
Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle
vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že ani MV ČR, MZ ČR a dokonce ani Policie ČR nepotvrdila
zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně (ve skutečnosti osciluje toto číslo kolem 24 případů každých 12
měsíců) nebo o existenci jakéhokoliv masového problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015
veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v
ČR  pomocí  zákona  k  zastaralému,  předraženému,  invazivnímu  a  z  hlediska  zdravotních  rizik a  etiky  velice
nebezpečnému  čipování.  –  Pokud  by  totiž  bylo  zapotřebí  vynucovat  označování  RFID  transpondéry  milióny
českých,  moravských a slezských domácích mazlíčků:  zákonodárci  by si  jistě takovou v uvozovkách „potřebu“
nenechali ujít. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“
a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech pejsků i  té poslední babičky v celé  České
republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo pomoc lidem to určitě nebude. – Výše
uvedená fakta z provenience MV ČR 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-
169017-2/LG-2015 a MV – 164963-3/ODK-2015 (a související materiály) dne 24. listopadu 2015; 16. prosince 2015
obdržel  veškerou  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).
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Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
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Odpověď odboru legislativy a koordinace předpisů na žádost o součinnost 
K č. j.: MV – 164963-3/ODK-2015 
 

V reakci na Vaši žádost týkající se případné novely zákona o ochraně zvířat 
proti týrání sdělujeme, že odboru legislativy a koordinace předpisů není znám návrh 
novely tohoto zákona, který by byl předložen v letech 2014 či 2015.  

Takový návrh odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci své role 
reprezentanta Ministerstva vnitra v mezirezortních připomínkových řízeních 
k návrhům právních předpisů nepřipomínkoval, dle Knihovny připravované legislativy 
ani takový návrh novely nebyl předložen. Úkol novelizovat zákon na ochranu zvířat 
proti týrání nebyl zařazen v plánech legislativních prací vlády na předmětná léta 
a není ani v navrhovaném Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.    
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