
Povinnost čipování psů od 1.1.2020 

S účinností od 1.1.2020 nabývá platnost novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

souvisejících předpisů (veterinární zákon).  

Všech majitelů psů se týká nové ustanovení § 4, odst. 4 veterinárního zákona, které říká: „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 chovu, 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 číselný kód 

zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“ 

Co to znamená v praxi?  Od 1.1.2020 by již veterinární lékař neměl naočkovat psa proti vzteklině, 

pokud tento nebude mít mikročip nebo čitelné tetování. Potvrzení o vakcinaci vystaví do očkovacího 

průkazu, ve kterém je uveden identifikační číselný kód psa. Totožnost konkrétního psa se zjistí 

naskenováním čipu (transpondéru) čtečkou, na jejímž displeji se zobrazí kód. Očkovací průkaz se 

takto stává „občanským průkazem psa“. Nadále platí, že vakcinace psů proti vzteklině je povinná a 

majiteli neočkovaného psa hrozí pokuta až 20 000 Kč. Zákon po 1.1. 2020 stanovuje, že vakcinace 

psa bez čipu je neplatná, protože potvrzení v očkovacím průkazu bez identifikačního číselného 

kódu nezaručuje očkování konkrétního psa. 

Aplikaci mikročipu provádí veterinární lékař, jedná se o asi milimetr široké a centimetr dlouhé 

miniaturní zařízení, které je naprogramováno číselným kódem. Čip je možné aplikovat zvířeti 

v jakémkoliv věku. Životnost čipu se udává 25 let. Někteří veterináři provádějí po zavedení čipu sami 

registraci do databáze, do které mají přístup. 

V případě, že veterinář, který aplikaci čipu provedl a nezaregistroval psa do databáze, je doporučeno 

majitelům psů, aby jej zaregistrovali v Národním registru majitelů zvířat na 

http://www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Do formuláře uvedete číselný kód, který vám předá 

veterinář po aplikaci čipu. Registrace je v národním registru u některých typů čipů zdarma, u jiných 

zpoplatněná, více se dozvíte na jeho stránkách.  

Prozatím nebyl zákonodárci stanoven žádný centrální registr, do kterého by museli být zaevidováni 

všichni psi. Proto obec Kobylnice bude prozatím pokračovat v dosud zavedené evidenci psů pomocí 

psích známek. Žádáme majitele psů, aby si však číselný kód čipu dobře uschovali, protože po zavedení 

centrálního registru přejde obec na novou registraci psů a majitelé budou vyzváni k zaregistrování 

čipu na obecním úřadě.   

 


