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Předvolební inspirace pro občany a jejich politiky: Návrh řešení nápravy špatného,
povinného systému trvalé identifikace/čipování psů, koček, fretek chovaných v soukromých
domácnostech občanů České republiky.
Roku 2017 byla v ČR protlačena špatná novela veterinárního zákona, která je z hlediska
povinného/plošného čipování psů účinná od roku 2020. Spojila povinné čipování s vynucovaným
očkováním proti vzteklině. Vůbec přitom nepočítá se zdravotními výjimkami, vyvinutou (doživotní)
imunitou nebo s účinnosti vakcín 3 a více let atd.
Jak také prokázala oficiální data z Policejního prezidia ČR z dubna 2018: Tzv. množírny jakožto
tzv. „hyper mediální“ masový problém s desítkami tisíc týraných psů, koček apod. v ČR neexistují.
Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat v ČR dokonce klesly roku 2017
oproti předchozímu období na 23 případů (v období 2016/2015 se pohybovaly pouze v rozmezí
mírně přes 3 desítky kauz ročně) a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 případy.
Sdělovací prostředky si bohužel často vyberou vždycky pár otřesných kauz týrání zvířat a na jejich
základě pak pomáhají měnit legislativu formováním veřejného mínění tak, aby byla více represivní
a postihla dosud nevinné občany/chovatele. Výsledkem je často v praxi nefunkční, předražený
moloch, který však urputně propaguje pouze jednu a to dosti chybovou metodu
čipování/označování např. psů.
Necipujtenas.CZ proto navrhuje politikům řešení: Připravte ve spolupráci s občany napříč
společenským spektrem kompletní novelu všech dotčených právních předpisů v ČR tak, aby si
mohl chovatel svobodně vybrat a legálně používat různé metody označení/registrace svého
zvířete. Jestliže by takový člověk ovšem zvolil zákonem garantované právo na opt-out, posléze
by nesl v případě vzniklé újmy v rámci justičního rozhodnutí větší následky. Typickým příkladem
jsou např. situace, kdy chovateli uteče neoznačený pes, který způsobí škodu.
Vyžaduje to však kompletní změnu cílených zákonů a obecně závazných městských vyhlášek.
Jde krom jiného o následující očíslované právní předpisy: 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a
o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon); 246/1992 Sb., Zákon na ochranu zvířat
proti týrání; 128/2000 Sb. - Zákon o obcích; 553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní
policii; 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR; 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník; 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový); 1/1993 Sb. - Ústava České republiky; Usnesení č. 2/1993 Sb. Usnesení
předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
součástí ústavního pořádku České republiky atd.
Základní teze pro legislativní nápravu dosavadního špatného systému:
Povinnost označit psa čipem zasahuje do ústavním pořádkem chráněných přirozených práv a
svobod. Každý chovatel by proto mohl svého psa označit různými vhodnými způsoby
zakotvenými v legislativě, které by vyhovovaly jak zvířeti, tak jeho majiteli:
•

např. trvalými metodami identifikace: DNA (rychlé mobilní detektory), fotografická
policejní metoda rozpoznávání tváří zvířat v návaznosti na aplikaci, tetování, čipování aj.

•

pokud chovatel necestuje přes hranice ČR vzhledem k právním předpisům Evropské unie,
tak také jinými formami (adresář, klasická známka nebo RFID, obojek s údaji, GSM
modulem, QR kódy apod.).

•

Jestliže však chovatel svého psa nijak neoznačí, což je plné právo každého občana, měl by
za to nést větší následky v případě vzniklé újmy vůči cizí osobě nebo majetku a to než ten
chovatel, který ve výše uvedeném smyslu splnil požadavky veřejné moci na legislativně
schválenou metodu identifikace.
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Konkrétní kroky:
1. změna legislativy na celostátní i obecní/městské úrovni; např. starostové a primátoři mohou
velice účinně oslovovat zákonodárce, aby upravili špatné zákony svým společným tlakem dle
praktických zkušeností z terénu např. z pozice Svazu měst a obcí ČR, regionálních sdružení atd.
2. zrušení poplatků ze psů a odstranění povinné, bezvýjimečné, elektronické nebo jiné jedině možné
formy trvalé identifikace; v případě, že má obec/město platnou vyhlášku o povinném čipování psů,
jedná se o vynucený požadavek veřejné moci, pak logicky veškeré náklady musí nést veřejný
rozpočet a nikoliv přímo občané.
3. umožnění více forem legálně zakotvené/garantované identifikace psů chovaných v zájmových
chovech podle svobodné tržní nabídky; vždy postačí z hlediska zákona pouze jedna identifikační
metoda pro vnitrostátní pohyb; v případě přechodu hranic ČR je nutné respektovat právní předpisy
jiných států.
4. zavedení nutných, legislativních, zdravotních a etických výjimek obzvláště z invazivních
identifikačních metod; jde o velice důležitou možnost pro ty chovatele a veterináře, kteří by jinak
byli postaveni do neřešitelných situací mj. z hlediska zákonů i profesního řádu veterinární komory,
zda poslechnout dikci třeba určité špatné městské vyhlášky a jít proti nejlepšímu zájmu živého tvora
i jeho pána (spotřebitele) a nebo ochránit zdraví, život konkrétního zvířete; města/obce, kraje a státy
bez těchto výjimek z povinného čipování se vystavují závažným právním následkům v případě
soudních sporů o náhradu vzniklé faktické a citové újmy v důsledku poškození zdraví dotčeného
čtyřnohého živého tvora.
5. dobrovolné sjednocení nebo propojení veřejnoprávních a komerčních databází označených zvířat
s nastavením principů garance správnosti poskytovaných údajů; obce/města by v případě
zprovoznění veřejnoprávní nebo státem garantované soukromé celostátní evidence očipovaných psů
překlopily do takové databáze své stávající seznamy RFID transpondérů, tetování a psích známek.
6. občanský nezávislý dohled nad činností veřejné moci z hlediska oprávněných zájmů zvířat a
jejich chovatelů; důsledná ochrana občanů před neústavními kontrolami soukromých obydlí v
důsledku hodnocení tzv. životní pohody zvířat s následkem nespravedlivého a bezcitného odebírání
živých tvorů z jejich právoplatných rodin; konzistentní práce na zlepšování celého identifikačního
systému v rámci navracení zatoulaných zvířat zpět domů; spolupráce s českými a mezinárodními
právnickými i fyzickými osobami; obzvláště Společenství webu Necipujtenas.CZ důsledně obhajuje
nedotknutelnost obydlí nevinných občanů České republiky, chovatelů zvířat, vůči invazivním
zásahům veřejné moci (např. již výše uvedené špatné kontroly tzv. životní pohody zvířat bez
soudního příkazu, bez nezávislých svědků a bez odborných, profesionálních příslušníku státní
Policie ČR - viz legislativní krize, která se chystala v letech 2017 a 2018 na občany Slovenska).
7. propagace dobrých příkladů v soužití člověka se zvířaty obzvláště ve městech a na venkově
Společenství webu Necipujtenas.CZ prosí všechny občany ČR a zdejší politické organizace o
spolupráci a osvojení našeho řešení. Děkujeme.
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