Povinné čipování psů od roku 2020 – informace
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Na které psy se povinnost být označeni mikročipem vztahuje?
Od 1. 1. 2020 by měl být na území ČR označen mikročipem každý pes. Jedinou výjimku tvoří
psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Pokud nebude pes po 1. 1. 2020 označen mikročipem, nebude jeho očkování proti vzteklině,
které je pro psy povinné, platné.
V případě štěňat musí dojít k „očipování“ nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce věku).

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo mít následující přínosy:


zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (Státní veterinární správa,
Policie ČR, Celní správa, obce atd.)



účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů
(např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických
podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat



umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů



bude možné prokázat vlastnictví psa – velmi důležité v případě odcizených psů i v
případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.)



zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke
svému původnímu majiteli, jeho návrat je flexibilnější

Kdo označení mikročipem provádí a kolik bude stát?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou registrovaní u
Komory veterinárních lékařů ČR (seznam naleznete zde: https://www.vetkom.cz/seznamveterinaru/)
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 450 Kč – závisí na typu mikročipu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři mohou účtovat za jeho aplikaci.

Jaká hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Pes, který nebude od 1. 1. 2020 mít mikročip, bude brán jako pes, který nemá platné
očkování proti vzteklině. Majiteli takového psa bude hrozit správní řízení s uložením pokuty
až 20 000,- Kč.

Jak to je s povinností zaregistrování psů?
Zápis do jakéhokoli registru psů není povinný ani po 1. 1. 2020. Obec si však může
povinnost evidence stanovit vyhláškou.
V ČR je provozováno několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označené psy
registrovat dobrovolně. Registrace je ve většině případů za poplatek (cena se databáze od
databáze liší).
Jedná se např. o následující databáze:










Národní registr čipovaných zvířat https://www.narodniregistr.cz/
Centrální evidence zvířat a věcí http://identifikace.cz/
Komora veterinárních lékařů ČR https://www.vetkom.cz/
Český registr zvířat z. s. https://www.czpetnet.cz/
Evropský registr čipovaných zvířat https://www.europetnet.org/
Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování https://www.cipyznamky.cz/
BackHome registr zvířat https://www.backhome.cz/
Pet2Me.eu https://pet2me.eu/
Českomoravská kynologická unie http://www.cmku.cz/

V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké
sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální
evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se
aktuálně jedná.

Další informace
Povinností majitele psa je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu
psa) bylo uvedeno číslo mikročipu.
„Očipování“ není pro psy nebezpečné ani zdravotně nezávadné → mikročip o délce cca 1 cm
je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je
vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí
těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Dozorovým orgánem v případě kontrol je Státní veterinární správa.
Povinnost čipování se v ČR od 1. 1. 2020 vztahuje pouze na psy. Na další druhy zvířat
(kočky, králíci atd.) se v ČR nevztahuje.

Pokud ovšem majitel plánuje jet se svým zvířetem do zahraničí do jiného státu EU → v tomto
případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu
let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
V případě cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky
stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země.

