
Povinné označování psů mikročipem 

 

Od 1. ledna 2020 zavedla novela veterinárního zákona povinnost nechat svého psa označit 

čipem. Pokud jej mít nebude, hrozí majiteli vysoká pokuta. Od tohoto data by měl být na 

území České republiky označený každý pes. 

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině 

(tedy nejpozději v půl roce věku). 

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 

3. 7. 2011. 

Podle poslanců má tento krok pomoci zamezit byznysu s nelegálními množírnami a usnadnit 

veterinární správě rychleji zjistit původ zvířete. Novela může významně pomoci i majitelům 

psů ochránit je od stresu spojeného s odchytem a obcím ulevit od zbytečných obecních výdajů 

spojených se zaběhnutím zvířat. 

Proč se povinnost zavádí? 

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto 

oblastech: 

 zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, 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, což je 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 operativnější. 

 Snadnější vycestování se psem do zahraničí. 

Jak čipování probíhá 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni 

vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory 

veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Čip je natolik malý 

a jeho aplikace tak šetrná, že psa nijak zdravotně neohrožuje. Jedná se o jednorázový úkon 

srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je 

sterilně aplikován do podkoží zvířete na levou stranu krku. Obal mikročipu je vyroben 

z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. 

Proto se tohoto kroku majitelé domácích mazlíčků a chovných zvířat nemusejí nikterak 

obávat. Cenové rozpětí se u pořízení mikročipů pohybuje mezi 120 až 450 korunami a závisí 

na jeho typu. Částky za aplikaci čipu a jeho zápis do očkovacího průkazu si stanovují 

veterinární lékaři individuálně. 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru


Čip bez registrace je bezcennou investicí 

Čipování je zákrok jednorázový a na celý život psa, doporučuje se spíše než o cenu zajímat se 

o to, kde bude pes zaregistrovaný, jak pečlivě byla vyplněna tzv. registrační karta a zda bylo 

čtečkou zkontrolováno, zda byl čip opravdu aplikován. Jestliže je váš pes čipovaný a vy jste 

jej dosud nezaregistrovali v žádném z registrů čipovaných psů, pak vámi vynaložené finanční 

prostředky pozbývají smysl, neboť psa nelze vyhledat. Evidence je placená služba, která se 

pohybuje v rozmezí 190 - 450 Kč. Registrační poplatek je jednorázový a žádný další se za 

zařazený údaj neplatí.  

Nejpoužívanější registry k evidenci zvířat: Národní registr majitelů zvířat 

(www.narodniregistr.cz), Backhome (www.backhome.cz), Centrální evidence zvířat 

(www.identifikace.cz), atd. …. 

Jaké hrozí sankce majitelům neočipovaných psů? 

Očkování proti vzteklině, které je u nás od 1. 1. 2020 ze zákona povinné, je platné pouze 

tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který 

je pověřen kontrolami povinného čipování psů, je Státní veterinární správa. Jestliže chovatel 

neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip, bude mu hrozit správní řízení 

s uložením až 20tisícové pokuty. 

Mám hlásit číslo čipu a název databáze na obecní úřad? 

Žádáme všechny majitele psů, na území naší obce, aby nám na OÚ nahlásili číslo mikročipu a 

název databáze, do níž svého pejska zaregistrovali. Důvodem je snazší dohledatelnost pejska 

při jeho zaběhnutí a navrácení zpět k jeho majiteli. 

http://www.narodniregistr.cz/
http://www.backhome.cz/
http://www.identifikace.cz/

