
OČKOVÁNÍ PSŮ 

Očkování psů proběhne v naší 

obci v sobotu 19. října 2019 
následovně: 

Rynoltice  –  11.00 – 11.45 
před obecním úřadem 
 

Polesí   –  12.00 – 12.15 
u vodní nádrže 
 

Jítrava  – 12.30 – 13.00 
u Hostince U Podkovy 

 
Cena: 

• na vzteklinu – 120,- Kč 
• kombinovaná vakcína – 380,- Kč 
• standardní čip bez registrace 

v centrální databázi – 300,- Kč 
• mikročip DataMars s registrací 

v centrální databázi – 400,- Kč 
 

Cena čipu se může mírně lišit dle aktuálního ceníku. 



Upozornění pro všechny vlastníky a chovatele psů 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na 
území České republiky mikročipem. 

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku 
kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. 
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, 
pouze pokud je pes takto označen.   

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování 
psa (pas, očkovací průkaz). 

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s 
uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, 
jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.  
Výjimkou je pouze pes, který je označen jasně čitelným  
tetováním  provedeným před 3. 7. 2011.  
 
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí 
(ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), 
zaběhnutý pes se rychleji 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.  

Životnost čipu se odhaduje na 25 let.  Mikročip je cca 1 cm 
dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno  
čitelným  kódem,  který  je  jedinečný a neopakovatelný. Čip je 
možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.  

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům 
psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat 
www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve  po zaregistrování  
plní  mikročip  funkci prostředku k vyhledávání a nalezení 
vašeho psa v případě zaběhnutí. 


