
Povinné čipování zvířat od roku 

2020 

 

 

 

Odkazy 
 
Novelou veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů) se zavádí od roku 2020 povinné čipování psů (ale i lišek a jezevců 
chovaných v zajetí). 

To pro majitele psů na území České republiky znamená, že od 1. 1. 2020 bude povinné 
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že bude pes označen mikročipem  
s identifikačním číslem psa. Toto identifikační číslo psa pak bude muset být zaznamenáno  
v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz, pas). 

U psa, který nebude k 1. 1. 2020 označen mikročipem, nebude tedy povinné očkování proti 
vzteklině platné. Majiteli psa, který nemá platné očkování proti vzteklině, lze ve správním řízení 
uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. I když má pes termín přeočkování proti vzteklině např.  
až v průběhu roku 2020 či později, musí majitel nechat svého psa označit mikročipem 
nejpozději do konce roku 2019. 

Mikročipem nemusí být označení psi s čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011. 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, 
tedy ve stáří od 3 do 6 měsíců. 

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). Mikročip se aplikuje do podkoží 
zvířete. Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Identifikační číslo čipu 
lze „přečíst“ speciálním čtecím zařízením. Dozorovým orgánem, který bude provádět kontroly, 
je Státní veterinární správa. 

 

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


Po označení zvířete mikročipem doporučujeme číslo mikročipu zaregistrovat v některém  
z registrů vedených Komorou veterinárních lékařů České republiky: 
 
http://www.narodniregistr.cz/ 
http://www.backhome.cz/ 
http://www.identifikace.cz/ 
http://www.czpetnet.cz/ 
https://www.pet2me.eu/ 

Jestliže někdy takto označené a zaregistrované zvíře unikne a následně bude nalezeno,  

je pak možné ho podle zaregistrovaného čísla mikročipu identifikovat a rychleji vrátit jeho 

majiteli. 

Povinné je rovněž označení zvířete mikročipem a doprovázení pasem při cestách  

do členských států Evropské unie. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu je  

od 29.12. 2014 možné pouze za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a 

Rady (EU). 

Město Havlíčkův Brod v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2018, 

o místním poplatku ze psů, poskytuje jednorázovou úlevu ve výši 600 Kč z roční 

sazby poplatku těm držitelům psů, kteří svého psa nechají označit mikročipem a 

zaevidovat u správce místního poplatku (Městského úřadu Havlíčkův Brod, 

ekonomického odboru). Pokud je roční sazba poplatku nižší než 600 Kč, poskytne se 

poplatníkovi zbývající část úlevy v následujících letech. Nárok na úlevu má poplatník, 

který svého psa nechá očipovat do 31.12.2019 a tuto skutečnost ohlásí správci 

poplatku nejpozději do 15.1.2020, jinak nárok na úlevu zaniká. Na psy označené 

mikročipem od 1.1.2020 se úleva na místním poplatku již nevztahuje. 

Potřebné informace o povinném čipování psů naleznete na https://www.svscr.cz/svs- 

pripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-do-konce-roku/ a dále 

doporučujeme sledovat informace Státní veterinární správy na https://www.svscr.cz/zdravi-

zvirat/povinne-oznacovani-psu/. 
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