
ČIPOVÁNÍ A REGISTRACE PSŮ 

Podle novely veterinárního zákona je čipování psů povinné od 1. 1. 2020. 

Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip, může mu být 

stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun. 

 

Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich 

tetování je dosud čitelné. 

 

Jak vypadá čip a k čemu slouží: 

Běžně používané mikročipy jsou 1 cm dlouhé a 1 mm široké (velikost dlouhozrnné rýže). Čip 

je považován jen za pasivní nosič informací, neobsahuje žádný zdroj energie, jméno majitele 

nebo jeho telefonní číslo případně e-mail. Jedná se pouze o jedinečný identifikační 

patnáctičíselný kód, který patří jen jednomu zvířeti na světě.  

 

Registrace čipu: 

Pokud se Váš pes zaběhne, tak čtečka veterináře, útulku, policie apod. přečte jen právě to 

jedinečné číslo. Bez registrace čipu ale nelze vyhledat a kontaktovat majitele, jde pouze 

o identifikaci jedince, u kterého lze zkontrolovat platné očkování proti vzteklině, které je 

ze zákona povinné. 

Veterinární lékař, který aplikuje čip, provede registraci do veterinární databáze, která však 

není dostupná pro útulky, policii, ani širokou veřejnost. Slouží opravdu jen jako potvrzení 

o aplikaci čipu daným veterinářem.  

 

Přihlášení do registru zvířat si provádí každý majitel sám. 

Registrace je velice jednoduchá, existuje několik registrů čipů zvířat a Vy můžete svého 

pejska zaregistrovat klidně do všech registrů najednou. 

 

Překontrolujte si, zda je Váš načipovaný pes zaregistrovaný a zda je dohledatelný. 

Nikdy nevíte, kdy se Vám tato služba může hodit. 

 

Kde jste registrovaní? 

Pokud si nejste jisti, můžete si číslo čipu ve všech registrech ověřit  

nebo použít nový vyhledávač čipů: https://www.najitzvire.cz 

https://www.najitzvire.cz/


Možnosti registrace psů (ceny nemusí být aktuální, slouží pouze pro přehled) 

 

 Národní registr majitelů zvířat – člen celosvětové sítě PETMAXX 

o jednorázový poplatek za registraci čipu je 198 Kč,  

o čipy DATAMARS registrují zdarma. 

www.narodniregistr.cz 

 

 BackHome registr zvířat – člen celosvětové sítě PETMAXX 

o registrace mikročipů BackHome – on-line zdarma,  

o registrace ostatních mikročipů – on-line 200 Kč, 

o registrace poštou (všechny mikročipy) 250 Kč. 

www.backhome.cz 

 

 CzechPetNet (český registr zájmových zvířat a majitelů) – člen evropské databanky 

EuroPetNet 

o jednorázový registrační poplatek 160 Kč. 

www.czpetnet.cz  

 

 Centrální evidence zvířat a věcí ČR  

DATAK, s. r. o. oddělení evidence, Ovčárecká 1452, 280 02 Kolín  

o žádná propojení s jinými registry, 

o jednorázový registrační poplatek 240 Kč. 

www.identifikace.cz 

 

  Ifta registr 

o registrace mikročipů – on-line zdarma, 

o registrace poštou (všechny mikročipy) 100 Kč. 

www.iftaregistr.cz  

 

 Čipy–známky.cz 

o jednorázový registrační poplatek 40 Kč. 

https://www.cipy-znamky.cz  

 

 Národní registr psů České republiky 

o jednorázový registrační poplatek 199 Kč. 

https://narodniregistrpsu.cz 
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 Registr mikročipů – pouze on-line 

o registrace mikročipů – on-line zdarma. 

https://www.registrmikrocipu.cz 

 

 Centrální registr zvířat – registrace jedinců i chovatelských stanic 

o registrace mikročipů – on-line zdarma.  

https://www.centralniregistrzvirat.cz  

 

 Pet2me – provoz registru je financován společností Werfft ČR 

o registrace mikročipů – on-line zdarma. 

https://www.pet2me.eu 
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