
Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020 

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona 
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 
1. ledna 2020 musí být každý pes označen  elektronickým čipem. 

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době 
prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba 
čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto 
data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly 
pohybovat až do výše 300 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění (§ 72 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 166/1999 Sb., po novelizaci zákonem č. 302/2017 Sb. (přestupek § 72 odst. 1 
písm. a) a povinnost ustanovená v § 4 odst. 4 zákona). Výjimkou je pouze pes, který je 
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. 

V zákoně č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související zákony se uvádí: 

"Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky 
na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o 
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou 
psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, 
který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o 
očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený 
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.". 

Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s platností od 1.1.2020 nebude moci 
veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří 
psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním.   V praxi to znamená problém pro celou řadu 
plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické 
předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské 
kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své 
čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, 
která je ze zákona povinná. 

Výhody čipování 
 Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli, 
 při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, 
 lepší průkaznost identity psa, 
 snadnější monitoring chovu psů, 
 lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, 
 umožnění kontroly psů při prodeji, 
 usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren, 
 snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné 

čipování psů platí). 

Čip sám o sobě je jen číslo 

Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat na žádné konkrétní 
datum. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krk 
za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý 
veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích 
pacientů. Pak už je další postup na vás. 

Jak získat zápis v registru? 

V momentě načipování víte ovšem jen vy a váš veterinář, že čipovaní psi evidovaní v registru 
se vrátí k majiteli velmi rychle. Daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to 



tedy neznamená, že ztratí-li se váš načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip 
vašeho psa nespojí ani s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a 
jeho čip vy nebo veterinární lékař nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů. 

Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu z nálepek s 
čárkovým kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii doručte na 
místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii 
poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou poštu, odešlete do Národního registru 
majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní mikročip vašeho psa funkci prostředku 
k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou 
informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání s databází poskytne všechny 
potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele 
ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat. 

Kolik stojí čipování? 

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho 
aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300-550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 
let. 

Pes může mít místo čipu tetování 

Pokud je váš pes tetovaný před 3.červencem 2011, není nutné jej i čipovat. Tetování však 
musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné 
tetování nebo jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných chovatelů se 
neuznává. 

Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku dle 
údajů ČMKU (Českomoravská kynologická unie), které posléze slouží k vystavení PP. 
 


