Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Od 1. ledna 2020 bude povinn6 odkov6nf psa proti vzteklind platn6 pouze v piipadd, Ze je pes
oznadeny mikrodipem. Od tohoto dxaby mdl byt naizemi eesk6 republiky oznadeny kaLdy
pes.

St6ilata musi byt oznatena mikrodipem nejpozddji v dobE prvniho odkovdni proti vzteklind
(tedy nejpozdEji v pril roce vdku).
Mikrodipem nemusi byt oznadeni psi, kteii maji jasnd diteln6 tetovdni proveden6 pied

3.7.201t.

Zavedenipovinn6ho omadeni v5ech pst na tnemiCn Uy m61o byt piinosemzejmena v tdchto
oblastech:
. zji5tdnf identity psa v piipadd potieby kontrolnich orgSnfi (SVS, PeR, Celni sprSva, obce
atd.).
. ridinndjSi monitoring chovri a kontrola dodrZov6ni stanovenych pravidel a piedpisfi
(napi. podtu drZenych zviiat,jejich vdk, vakcinace, dodrZov6ni zoohygienickych
podminek, zajrltlni pohody zviiat) a postih chovatehi v piipadd tyrSni zviiat,
. urloZndni kontroly pii prodeji pst prostiednictvim obchodnfkt, jak z hlediska
veterin6rnich, tak z hlediska finandnich piedpisri,
. bude molnd prokilzat vlastnictvi psa, coL, je velmi drileZit6 v piipadd odcizenych psri
i v piipadd postihu vyplyvajiciho ze zodpovddnosti za psem zprisobenou Skodu
(napi. piipady, kdy pes zprisobi dopravni nehodu, psi pytl6ci atd.),
. zatollan6 iSdn6 oznaden6 a evidovane zvile m6 podstatnE vdt5i nadEji, Ze se vrSti
ke sv6mu privodnimu majiteli, jeho n6vrat je operativndj5i.

mikrodipem prov6d6ji soukromi veterin6rni l6kaii, kteii jsou opr6vndni
vykon6vat veterin6rni l6debnou a preventivni dinnost fisou registrovani u Komory
veterin6rni ch I 6kaifi eR : http s //www. v etkom. cz ls eznam-veterinaru).
Poiizovaci cena mikrodipu se pohybuj e mezi 120-450 Kd a zdvisi na jeho typu. Da15i dSstku
si soukromf veterin6rni l6kaii fdtujf zajeho aplikaci. Ceny jsou smluvni.
Oznadeni

pst

:

Dozorovym org6nem je St5tni veterin6rni spr6va.

votnd z'ivadn6?
jednoftnovy
rikon srovnatelnj s injekdni aplikaci. Mikrodip o d6lce cca 1 cm je
Jedn6 se o
umistdn v aplikadni jehle a je sterilnd aplikov6n do podkoLizvilete. Obal mikrodipu je vyroben
z biokompatibilnich materiSlfi, na kter6 organismus zviiete nereaguje jako na cizi t61eso.
Mikrodip je pouze pasivnim nosidem informace, neobsahuj e Z6dny vlastni zdroj energie.
Aktivovat mikrodip umi jen speci6lni dteci zaiizeni.

Zapsabez oznadeni bude od roku 2020hrozit sprSvni iizeni s uloZenim ai,20tisicov6 pokuty,
protoZe na psa bude pohliZeno, jako kdyby nemdl platn6 odkov6ni proti vzteklinE.

Piis1u5n6 novela zdkona

d.

16611999 Sb. (veterinfirni zSkon) nezavfidi povinny z6pis do

jakdhokoli registru psfi. Povinnosti je, aby v dokladu

o

odkov6ni proti vzteklind (tj.
v odkovacim prukazrLv pasu psa) bylo uvedeno dislo mikrodipu. Obec si v5ak mriZe povinnost
evidence stanovit vyhl65kou. Ndkter6 obce to jii. takto nastaveno maji.
zatimie5ena oblast jednotn6 celost6tni evidence psri.

V

soudasn6 dob6 neni

Piislu3n6 novela veterin6rn iho zilkona zav ildi povinn6 oznadeni pouze u psri.
Situace je v5ak odli5n6, pokud se svym zviietem pl6nujete cestovat do zahranidi. V takov6m
piipad6 se povinnost oznadeni zxiiete mikrodipem stanoven6 evropskou legislativou jiZ iadu
Ietvrtahuje nejen na psy, ale tak6 na kodky a fretky.
zde:
se
zvilaty
naleznete
k cestov6ni
informace
Dal5i

uvedeno vy5e, na zSkladl zmindn6 novely veterindrniho zilkona je s ridinnosti od
1. ledna 2020 odkov6ni psa proti vzteklind platn6 pouze pokud je pes oznaden mikrodipem,
piipadnd oznaden diteln;fm tetov6nfm provedenym pied 3. dervencem 2011. Neni tedy moZn6
tuto proceduru odkl6dat aZ do dal5iho pieodkovdni. Pokud tak jii, chovatel neudinil, je nutn6
nechat psa oznadit nejpozddji do konce roku 2019, jinak bude odkov6ni povaZov6no za
neplatn6.
Jak

jii: bylo

