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Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokument s datem 6. května 2014, který 
prokazuje, že RFID mikročipy implantované například psům, kočkám aj. domácím 
mazlíčkům i třeba člověku mohou být již z výroby vadné a jejich kontrola například  
čtečkami hlídek městské policie se v takovém případě stává nemožnou - v případě udělení 
pokuty dokonce diskriminačním neoprávněným trestem. Doposud přitom něco takového 
obzvláště ostravští radní odmítali vůbec i jen připustit. - Písemnost z provenience veterinární 
kliniky Yorica.cz z Ostravy-Poruby a Váženého pana jednatele Davida Goldsbrougha, jenž 
zastupuje v ČR zájmy francouzského veterinárního gigantu Virbac prostřednictvím spol. GS 
Partners, s.r.o. se sídlem na ulici Žitavského 496 v Praze 5: velmi seriozně přiznává vadu jimi 
distribuovaného identifikačního mikročipu s číslem 900088000423252 a slibuje zjednání 
nápravy. - Zdroj Společenství Necipujtenas.CZ, který si nepřál být jmenován, zároveň uvedl, že 
vlivem některých urputných politiků a místních vyhlášek o neúprosném/bezpodmínečném 
vynucování čipování, které vůbec na podobnou situaci nepamatují, bude nyní postaven 
chovatel i veterinář před velký etický problém tzv. „přečipování“ živého zvířete. Podle zdroje 
Necipujtenas.CZ se přitom vůbec nejedná o pouhý ojedinělý incident. - Obzvláště zahraniční 
veterinární komory jako např. britská „Royal College of Veterinary Surgeons“ ovšem 
považují jakékoliv vyjímání mikročipů z živého těla za týrání zvířete. - Jak se k této otázce 
nyní postaví ostravští zastupitelé? Ve světle výše uvedeného zjištění: Především hrozí 
postihování pokutami naprosto nevinných občanů, kteří již mají svá zvířata očipována, 
zainvestovali do celé operace nemalé prostředky včetně příspěvku z městské kasy a to už ani 
nemluvě o zdravotních rizicích při podobných zásazích do živých organismů. Složitý a 
předražený systém tzv. povinného čipování přitom způsobuje občanům/voličům mnoho dalších 
problémů. - Výše citovaný český případ jenom potvrzuje dřívější informace Necipujtenas.CZ a 
zjištění novinářky deníku „The Guardian“ Ann  y   Timsov  é z 13. dubna 2014 o tristních předpisech, 
kterým musí čelit návštěvníci států Evropské unie a jejichž platnost si stačila prosadit ´čipovací 
lobby´ v rámci systému vynucování tzv. trvalého označování domácích zvířat formou mikročipů: V 
prosinci 2013 cestoval se svým chovatelem pes jménem George (Jiří) z Jihoafrické republiky do 
Velké Británie, kde bohužel při vstupní kontrole úředníci odhalili, že mikročip v těle čtyřnohého 
mazlíčka nefunguje. George musel tedy pobýt čtyři měsíce v karanténě, neboť vadný implantát 
způsobil předpisovou neplatnost všech jeho papírových veterinárních záznamů o vakcinaci, 
odčervení, nemocech atd. Navíc tzv. ´přečipování´ - tedy vyoperování nefunkčního mikročipu a 
jeho nahrazení novým - již komora veterinářů („Royal College of Veterinary Surgeons“) považuje 
za týrání zvířete. Tento postup byl v podobných případech výjimečně dovolen pouze do konce roku 
2012. Ne všichni zvěrolékaři nicméně souhlasí a považují zákaz implantace nových/funkčních čipů 
v dané situaci za daleko horší řešení, než nutit domácí mazlíčky zůstávat bez pána v cizím prostředí,
vystavovat je i chovatele stresu a nemalým nákladům. Karanténní pobyt nakonec stál - považte - 
3.000 liber šterlinků, což je v přepočtu zhruba 100.000,-Kč. - Podobný vážný problém již 
Společenství Necipujtenas.CZ popsalo v kauze z roku 2007 („Eurotunnel“, fenka jménem „Coco“). 
Tehdy se celou záležitostí rozsáhle zabývaly sdělovací prostředky a dokonce poslanci, kteří 
přislíbili nápravu: Jak je vidět, stále se jim to nepodařilo. (V České republice proti vynucování 
čipování   konzistentně   bojují např. Svobodní Petra Macha, kteří usilují o vstup do Evropského 
parlamentu i komunální politiky a o zastavení tzv. „čipové totality“.) - Společenství 
Necipujtenas.CZ také zjistilo výše uvedenou nefunkčnost mikročipů značky “BackHome Biotec 
Microchips” dle o  ficiální  ho   prohlášení (2012) jihoafrického zástupce (Harry Edwards: „Je to 
mezinárodní problém.“) francouzského veterinárního gigantu Virbac. Jednalo se o závadu tisíců 
mikročipů (podle výrobních řad však až stovky tisíc kusů) určených pro identifikaci psů, koček a 
distribuovaných zákazníkům v letech 2010 až 2012. Taková fakta šokovala milióny chovatelů na 
celém světě; značně nabourala marketingové aktivity propagátorů povinného čipování. Byly 
to mikročipy zhotovené třetí stranou pro firmu Virbac. Obsahovaly číselné řady 9000880 a od 
9000088 až do 900008800259208. Prodejce nefunkčních implantátů vzal odpovědnost na sebe. 
Omluvil se: nabídl bezplatnou náhradu. Informaci mj. zveřejnily zpravodajské servery Independent 
Online nebo News24 aj. - Vynucování čipování domácích mazlíčků a zákaz Opt-outu je po 
těchto zjištěních již nadále neudržitelný.
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