
ento legislativní poÏadavek se
dotkne desetitisícÛ chovatelÛ
a statisícÛ majitelÛ psÛ i v âeské

republice. Chovatelské kluby se na nûj
tedy musí pfiipravovat uÏ nyní. VÏdyÈ
dnes narození a zapisovaní psi budou
za pût let je‰tû stále aktivní v chovu i na
mezinárodních v˘stavách, budou jezdit
se sv˘mi majiteli na dovolenou a podlé-
hat místní evidenãní povinnosti. I pro
nû tedy bude naprostou nezbytností
oznaãení odpovídající poÏadavkÛm
legislativy EU a akceptované FCI.
Zmûny v identifikaci jsou provázeny
také zdravotními poÏadavky, zvlá‰tû pak
nutností krevních testÛ pfii návratÛ
nebo dovozu zvífiat ze tfietích, mimo-
unijních zemí.

Nafiízení Evropské unie – pro ãlenské
zemû v platnosti zákona – sice ukládá, aby
vefiejnost byla jasnû a srozumitelnû infor-

mována o v‰ech zdravotních a dal‰ích
souvisejících poÏadavcích, chaos kolem
zavádûní pasÛ pro malá zvífiata v‰ak pfied
dvûma lety ukázal, Ïe kynologové stejnû
jako majitelé dal‰ích zvífiat, jichÏ se nafií-
zení t˘ká, se musejí spolehnout pfiede-
v‰ím sami na sebe.
Proto vznikl projekt PES 2011, v nûmÏ se
Národní registr majitelÛ zvífiat spolu
s ãasopisem Svût psÛ a dal‰ími partnery
bude v pfií‰tích pûti letech snaÏit nejen
podávat majitelÛm zvífiat a chovatelÛm
dÛleÏité a aktuální informace, ale ve spo-
lupráci s chovatelsk˘mi kluby, zájmov˘mi
organizacemi ãi útulky pro opu‰tûná zví-
fiata napomáhat i k vytvofiení technick˘ch
a administrativních podmínek, které
usnadní vyrovnat se pfiicházejícími poÏa-

60 SVùT PSÒ 2/07

AKTUÁLNù

PES 2011

Chovatel musí myslet na budoucnost
…napsal ve své kníÏce o psech Karel âapek.  Jeho slova platí i po sedmi desetiletích. Pro 
souãasné chovatele je jedním z dÛleÏit˘ch ãasov˘ch horizontÛ „budoucnosti“ rok 2011, kdy 
bude podle nafiízení EU nutno oznaãovat psy pohybující se na území unie v˘hradnû mikroãipy.

T

Psi, dnes
oznaãení  pouze
tetováním,budo
u muset b˘t ve
vûku pûti let
znova oznaãeni,
a to mikroãipem

Mnozí loveãtí psi jsou i dnes
oznaãováni pouze tetováním
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davky. Prvním krokem byla pfiedvánoãní
akce zamûfiená na vybavení útulkÛ v âes-
ké republice ãteãkami mikroãipÛ. 

Psí podobenku nahrazuje
mikroãip a celosvûtová
vyhledávácí síÈ
Zaãalo to pfied sto lety v PafiíÏi fotografic-
k˘m albem ukraden˘ch psÛ. Dnes je
k dispozici celosvûtová vyhledávací síÈ
ztracen˘ch zvífiat. âlenem PETMAXXu je
i Národní registr majitelÛ zvífiat.
V roce 1903 bylo na policejní prefektufie
v PafiíÏi zaloÏeno „album podobizen psÛ
ku poznávání zvífiat zatoulav‰ích se neb
ukraden˘ch“. Jak je vidût, na‰i pradûdové
mûli se sv˘mi psy podobné starosti, jaké
máme dnes. Vzorem pro psí album bylo
krátce pfied tím zaloÏené album zloãincÛ
– jeden z milníkÛ svûtové kriminalistiky.
V pfiípadû psÛ nebylo úãelem zmapovat
psí zlotfiilce, „nebezpeãné“ ãi „bojové“
psy, ale album se mûlo stát pomÛckou,
„aby orgánové policejní snáze dopomoh-
li obecenstvu ke psÛm, ktefií se zatoulají
nebo jsou odcizeni“. Souãasní orgánové
se záleÏitostmi zabûhnut˘ch psÛ obecen-
stva (alespoÀ v âechách) nezab˘vají, ale
o registr majitelÛ zájem mají. I kdyÏ ze
zcela jin˘ch dÛvodÛ. Dne‰ní majitelé psÛ
si tedy musejí pomoci sami: nenosí jiÏ na
policejní fieditelství zdafiilou podobenku
svého psa, ale zvy‰ují ‰anci na návrat
ztraceného nebo odcizeného zvífiete spo-
lehlivou identifikací mikroãipem a pfiihlá-
‰ením do registru majitelÛ.

Systém elektronické identifikace nebyl
zpoãátku, tedy v polovinû 90. let, pfiijí-
mán chovateli a majiteli psÛ zcela spon-
tánnû. Obdobnou situaci ale pamatují
mnozí kynologové z poãátku 70. let, kdy
u nás byla zavádûna dnes jiÏ samozfiejmá
metoda, povinné tetování psÛ s prÛka-
zem pÛvodu.
âeská republika byla i v pfiípadû RFID
(radiofrekvenãní identifikace) jednou
z prvních zemí na svûtû, kde byl systém
evidence psÛ oznaãen˘ch mikroãipem
zaveden a rozvíjen. K v˘raznému posunu
do‰lo v roce 1996, kdy vstoupily v plat-
nost mezinárodní technické normy ISO,
sjednocující pracovní frekvenci mikroãi-
pÛ a strukturu identifikaãního kódu.
Zlom v uÏití této metody v‰ak nastal aÏ
po vydání Nafiízení EU ã. 998/2003
o pohybu „pet animals“ na území ãlen-
sk˘ch zemí EU, které po skonãení pfie-
chodného osmiletého období vyÏaduje
v˘hradnû oznaãení mikroãipem v soula-
du s ISO. Na nû postupnû navazují dal‰í
závazné pfiedpisy, normy ãi mûstské
vyhlá‰ky apod.

Postupnû si odpovíme na nejãastûj‰í
otázky t˘kající se identifikace (jako pfied-
pokladu a podmínky dal‰ích krokÛ),
vystavení pasu pro malá zvífiata, zdravot-
ních poÏadavkÛ, kdy je povinná krevní
zkou‰ka a jak získat v˘sledky, dovoz psa
ze „tfietí zemû“, atd. 

Dnes narození psi se bez
mikroãipu neobejdou
Oznaãení psa mikroãipem zatím je‰tû
není plo‰nû povinné. VyuÏití jiného zpÛ-
sobu oznaãení, tedy tetování nebo ozna-
ãení ãipem mimo normu ISO, v‰ak uÏ
dnes pfiiná‰í majiteli znaãné obtíÏe, pfií-
padnû i finanãní ztráty: komplikuje, do
nûkter˘ch zemí dokonce vyluãuje vyces-
tování, v pfiípadû star‰ích typÛ mikroãipÛ
vyÏaduje vlastnictví drahého ãtecího zafií-
zení, v mnoha mûstech pfiicházejí majite-
lé pouze tetovan˘ch psÛ o moÏnost úlevy
na poplatku apod. Zásadní v‰ak je, Ïe
moÏnost oznaãení tetováním skonãí pro
majitele psÛ (koãek a fretek) v roce 2011.
Znamená to, Ïe napfiíklad dnes narození
psi oznaãení pouze tetováním budou
muset b˘t ve vûku pûti let znova oznaãe-
ni a to mikroãipem. Na tuto skuteãnost
by mûli reagovat pfiedev‰ím ti, jichÏ se
dotkne nejvíce, kluby chovatelÛ. 

Oprávnûné otázky – ãili co je
dÛleÏité pro chovatele/majitele
● kolik mû bude stát ãip, 

respektive oznaãení?
● jsou mezi pouÏívan˘mi 

mikroãipy rozdíly?
● bude mÛj pes kdekoli „ãiteln˘“?
● bude mÛj pes dohledateln˘ 

i v zahraniãí?
● kolik mû bude stát registrace?
● jaké v˘hody a sluÏby mi 

registrace pfiinese?
● budou mé osobní údaje 

dostateãnû chránûny?
● zajistí mi ãip slevu na poplatku?
Odpovûdi v dal‰ím ãísle.

Pfiipravil: M. Císafiovsk˘

SVùT PSÒ 2/07 61

AKTUÁLNù
Fo

to
 C

an
is

 –
 M

ed
ia

PES 2011

t

Z Nafiízení EU 998/2003
● Psi a koãky musejí b˘t bûhem
osmiletého pfiechodného období
oznaãeni buì zfietelnû ãiteln˘m
tetováním, nebo elektronickou
identifikací (mikroãipem)
V pfiípadû oznaãení mikroãipem, kter˘
není v souladu s ISO standardem
11784 a ISO 11785, musí majitel
nebo osoba zodpovûdná za zvífie
poskytnout prostfiedek potfiebn˘
k naãtení mikroãipu v dobû jakékoli
kontroly. (Poznámka: „prostfiedkem“
je mínûno ãtecí zafiízení, lidovû
„ãteãka mikroãipu“)
● AÈ je zvífie oznaãeno kter˘mkoli
z uveden˘ch zpÛsobÛ, musí b˘t 
také zaji‰tûna identifikace jména
a adresy majitele zvífiete.
● Zvífiata mohou b˘t oznaãena 
v˘‰e uveden˘mi zpÛsoby po
pfiechodné období.
● Po skonãení pfiechodného období
bude v ãlensk˘ch zemích pfiípustná
pro oznaãení zvífiat v˘hradnû 
metoda elektronické identifikace 
(tj. oznaãení mikroãipem).
● Pfii pohybu psa, koãky nebo fretky
musejí b˘t tato zvífiata oznaãena v˘‰e
uveden˘m zpÛsobem a opatfiena
pasem vydan˘m autorizovan˘m
veterinárním lékafiem.

Mikroãip
usnadní
nalezení
zatoulan˘ch
psÛ
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