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Přelomové  a  jednoznačné/oficiální  stanovisko
Státní  veterinární  správy České  republiky
vysvětluje všem zastupitelům v ČR,  ve kterých
případech  nemohou  svými  vyhláškami
vynucovat  tzv.  povinné  čipování  nejlepších
čtyřnohých  přátel  člověka  chovaných  v
soukromých domácnostech občanů!

Státní  veterinární  správa České  republiky  (SVS
ČR)  je  zřízena  Ministerstvem  zemědělství  ČR
především  dle  dikce  zákona  č.  166/1999  Sb.  v
aktuálním  znění  (veterinární  zákon).  SVS  ČR
vykonává  krom  jiných  činností  např.  dozor  nad
dodržováním předpisů pro řádný chov zvířat,  nad
péčí o jejich zdraví a tzv. pohodu (včetně dohledu
nad  činností  soukromých  veterinárních  lékařů
společně  s  Komorou  veterinárních  lékařů  ČR),
prošetřuje třeba případy týrání psů apod.

Zástupce  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ
odeslal 12. listopadu 2015 písemný dotaz ve věci
nezákonnosti a neústavnosti vynucování implantací
RFID transpondérů do živých těl zvířat na SVS ČR
v následujícím znění: 

„Vážení  zástupci  tiskového  odboru  Ústřední
veterinární správy, Státní veterinární správy, Slezská 100/7, Praha 2, 120 00. Úspěšný den Vám přeji, obracím se na Vás s
dotazem ve věci legislativního výkladu nezákonnosti a neústavnosti vynucování 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. Je v takovém případě podle Vašeho právního
názoru vynucování trvalého označování výše definovaných psů a koček v České republice formou RFID transpondérů
skrze místní  obecně závazné  vyhlášky  měst/obcí  nezákonné a neústavní?  Jaké  právní  problémy by přinášelo  v  praxi
například vymáhání čipování výše definovaných psů z hlediska rozdílu mezi definicí výkladu: majitel, držitel a chovatel.
Děkuji Vám za Vaši odpověď.“ 

Již 13. listopadu 2015 odpověděl na tento výše uvedený dotaz přímo Vážený pan Mgr.  Petr Pejchal – vedoucí oddělení
vnější  komunikace a  tiskový  mluvčí  Státní  veterinární  správy ČR  –  z  oficiální  Emailové  adresy  SVS  ČR
„p.pejchal@svscr.cz“: 

„Státní  veterinární  správa  je  orgánem  státního  veterinárního  dozoru,  řídícím  se  při  své  činnosti  zejména  zákonem
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a ve znění pozdějších předpisů. Z citovaných právních
předpisů Vámi popsaná povinnost čipování psů  NEVYPLÝVÁ. Protože Státní veterinární správa není kompetentní k
posuzování ústavnosti a zákonnosti obecně závazných vyhlášek měst/obcí, doporučujeme obrátit se s žádostí o takové
stanovisko na Ministerstvo vnitra.“

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zdůrazňuje: Jde o ZCELA PŘELOMOVÉ STANOVISKO, které se zatím
ještě nikdy nepodařilo od státní organizace v ČR k otázce tzv. povinného čipování získat! Obrovským způsobem
pomůže v argumentaci všem občanům, kterým leží na srdci zachování svobodného chovu jejich domácích zvířat. – Právní
analýzy SwN k otázce neústavnosti a nezákonnosti vynucování čipování zvířat v ČR již byly zveřejněny zde a zde.   

Zdroj:  Emailová komunikace z 12. a 13.  listopadu 2015 vedená mezi zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ
Váženým  panem  Mgr.  Radkem  Přepiorou  („info@necipujtenas.CZ“)  a  Váženým  panem  Mgr.  Petrem  Pejchalem,
vedoucím  oddělení  vnější  komunikace a  tiskovým  mluvčím  Státní  veterinární  správy České  republiky  (oficiální
elektronická  adresa  „p.pejchal@svscr.cz“);  dále  také  telefonická  konzultace  Váženého pana  Mgr.  Přepiory s  právním
odborem Státní veterinární správy ČR ze dne 12. listopadu 2015.

Sídlo Státní veterinární správy České republiky, budova Domu
zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2, PSČ: 120 56. –
Zdroj obrázku: Juan de Vojníkov a Chmee2 – vlastní dílo;
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NECIPUJTENAS.CZ

Petr Pejchal (p.pejchal@SVSCR.CZ)
RE: Dotaz
13. 11. 2015, 9:59:31
Komu: Info Ne ipujteNás.cz [mailto:info@necipujtenas.cz]č

Dobrý den, pane magistře,

děkuji  za  důvěru  s  jakou  se  na  mě  obracíte,  nicméně  si  dovoluji  odpovědět  na  Váš  dotaz
následovně:

„Státní veterinární správa je orgánem státního veterinárního dozoru, řídícím se při své činnosti
zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat
proti  týrání  a  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Z  citovaných  právních  předpisů  Vámi  popsaná
povinnost  čipování  psů  nevyplývá.  Protože  Státní  veterinární  správa  není  kompetentní  k
posuzování ústavnosti a zákonnosti obecně závazných vyhlášek měst/obcí, doporučujeme obrátit
se s žádostí o takové stanovisko na Ministerstvo vnitra.“

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Petr Pejchal

From: Info NečipujteNás.cz [mailto:info@necipujtenas.cz]
Sent: Thursday, November 12, 2015 8:15 PM
To: mluvci (p.pejchal@SVSCR.CZ)
Subject: Dotaz

Vážení zástupci tiskového odboru Ústřední veterinární správy, Státní veterinární správy, Slezská 100/7,
Praha 2, 120 00.

Úspěšný den Vám přeji,

obracím se  na  Vás  s  dotazem ve věci  legislativního  výkladu nezákonnosti  a  neústavnosti  vynucování
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. Je v takovém případě podle Vašeho právního názoru
vynucování  trvalého  označování  výše  definovaných  psů  a  koček  v  České  republice  formou  RFID
transpondérů  skrze  místní  obecně  závazné  vyhlášky  měst/obcí  nezákonné  a  neústavní?  Jaké  právní
problémy by přinášelo v praxi například vymáhání čipování výše definovaných psů z hlediska rozdílu mezi
definicí výkladu: majitel, držitel a chovatel.

Děkuji Vám za Vaši odpověď.

/.../ Mgr. Radek Přepiora /.../
Email pro korespondenci: info  @necipujtenas.cz
Web: www.necipujtenas.cz 
Linkedin profile: http://www.linkedin.com/pub/radek-prepiora/16/1b3/a2b 
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