
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ od 01. 01. 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.  

To mimo jiné znamená, že od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti 

vzteklině, očipovaný. Povinné očkování psa proti vzteklině bude od 1. ledna 2020 platné pouze pokud je pes takto 

označen.  
 

Povinně by se měli čipovat všichni psi, štěňata od věku 3-6 měsíců, nejpozději v době prvního očkování proti 

vzteklině, starší psi nejpozději při pravidelném přeočkování. V roce 2020 a dále tedy každý majitel psa, který přijde se 

svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině, bude vyzván, aby ho nechal očipovat. Pokud tak neučiní, bude 

mu od příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením pokuty. 
 

Čipování je jednorázový úkon velmi podobný klasickému očkování. Veterinář psovi vpraví mikročip velikosti rýžového 

zrna speciální aplikační jehlou pod kůži na krku a tím je pes načipován, čip setrvá v těle po celý jeho život a lze ho 

přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek. 
 

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v registru majitelů zvířat.  Tedy 

majitel by se měl postarat o zápis čísla čipu do některé z databází a uvést svoje jméno, adresu, příp. telefon, aby při 

nalezení psa (po přečtení čipu čtečkou) mohl být určen jeho majitel a zvíře vráceno domů. Neučiní-li tak, u 

nalezeného zaběhnutého psa není možné zjistit jeho majitele. 
 

Seznam registrů: 

Název Adresa www stránky e-mail 

Národní registr 

majitelů zvířat 

P. O. BOX 132,  

120 00 Praha 2 
www.narodniregistr.cz info@narodniregistr.cz 

Český registr 

zájmových zvířat a 

majitelů 

WINVET, s. r. o., 

Evropská 116/655,  

160 00 Praha 6 

www.czpetnet.cz czpetnet@czpetnet.cz 

Centrální evidence 

zvířat a věcí 

DATAK, s. r. o., 

oddělení evidence,  

Okružní 592, 280 02 Kolín V. 

www.identifikace.cz evidence@datak.cz 

BackHome registr 

zvířat 

GS Partners, s. r. o.,  

Počernická 96, 108 03 Praha 10 
www.backhome.cz 

 

Majitelé psů si mohou zvolit typ čipu, buď základní, který splní požadavek identifikace psa, bez registrace (kterou ale 

lze i kdykoliv později za poplatek doplnit), nebo s předplacenou registrací pro registry v ČR případně i v zahraničí. 

Psům malých plemen je možné aplikovat mini čip. Potvrzení o  čipování s číslem čipu musí být povinně uvedeno 

v očkovacím průkazu psa. 

Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum, aplikovat čip je možné 

individuálně u ošetřujícího veterinárního lékaře vašeho psa,.  
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