
a nû si postupnû v rámci projektu
PES 2011 odpovídáme a snaÏíme
se tak zaplnit mezeru, která

v obecném  povûdomí doposud je.  

Bude mÛj pes kdekoli „ãiteln˘“?
„âitelnost“ závisí na systému pouÏitého
mikroãipu; v âR, v EU a ve vût‰inû zemí
svûta je dnes pouÏíván jednotn˘ systém
odpovídající ISO. Znamená to, Ïe mikro-
ãipy pracují na stejné frekvenci a k jejich
naãtení jsou pfiíslu‰né orgány vybaveny
vlastní ãteãkou. Pfii pouÏití mikroãipu
nûkterého ze star‰ích systémÛ (Trovan),
coÏ je obvykle pfiípad zvífiat oznaãen˘ch
jiÏ pfied nûkolika lety, u nás zejména

v âesk˘ch Budûjovicích, je v˘sledek nejis-
t˘. Zvífie je pak ãitelné pouze v pfiípadû, Ïe
kontrola má k dispozici takzvan˘ multire-
ader, ãteãku schopnou naãítat více frek-
vencí. Nafiízení EU stanovuje v pfiípadû
radiofrekvenãní identifikace zvífiete mik-
roãipy pracujícími na jiné frekvenci neÏ
ISO povinnost majitele cestovat s vlast-
ním ãtecím zafiízením schopn˘m naãíst
mikroãip „mimo normu“. Toto pfiechodné
ustanovení bylo pfiijato s ohledem na zví-
fiata oznaãená jiÏ v minulosti, ale pro
majitele je pofiízení vlastní ãteãky finanã-
nû dost nároãné. 
Rada: Dnes by se uÏ nemûlo stát, Ïe vete-
rináfi aplikuje mikroãip pracující na jiné

frekvenci, tedy takzvanû v jiném systému
neÏ ISO. V kaÏdém pfiípadû se pfied apli-
kací informujte. Máte-li zvífie oznaãené
mikroãipem mimo normu ISO, zvaÏte
jeho „pfieãipování“, tedy oznaãení dru-
h˘m mikroãipem.

Bude mÛj pes 
dohledateln˘ i v zahraniãí?
Dohledateln˘ je takov˘ pes, kter˘ je zare-
gistrován v aktivnû fungující národní
databázi; dohledatelnost závisí vedle sou-
ladu ãipu s technickou normou ISO na
hustotû lokální (národní) sítû, tedy poãtu
míst napojen˘ch na registr nebo s ním
spolupracujících, na zapojení registru do
efektivnû a aktivnû fungující mezinárod-
ní vyhledávací sítû a na tom, zda ãip obsa-
huje kód zemû, kde byl aplikován/regist-
rován (pro âeskou republiku CZ nebo
203). Obecnou podmínkou dohledatel-
nosti je poãet míst, kde lze psa naãíst,
tedy míst vybaven˘ch ãtecím zafiízením.
Právû z tohoto dÛvodu byla pilotní fáze
projektu PES 2011 zamûfiena na vybavení
ãteãkami tûch míst, kam se ztracená nebo
zabûhnutá zvífiata dostanou nejdfiíve
a nejãastûji – psích útulkÛ. Díky mimo-
fiádnému zájmu a pochopení tûch, ktefií
jiÏ v˘hody oznaãení mikroãipem a evi-
dence v Národním registru majitelÛ zví-
fiat vyuÏívají, podafiilo se vybavit ãteãkami
dal‰ích 38 útulkÛ. V souãasné dobû má
tedy ãteãku vût‰ina veterinárních praxí
mal˘ch zvífiat, pfieváÏná ãást útulkÛ a na
mnoha místech i mûstská policie. Prav-
dûpodobnost dohledání majitele psa
oznaãeného mikroãipem se tak v˘raznû
zv˘‰ila. Samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe
majitel oznaãené zvífie zaregistroval.
Evidence psÛ probíhá v souãasné dobû
v nûkolika rovinách. Podle okolností jsou
jedna, dvû, nûkde i tfii povinné, zb˘vající –
ale z hlediska dohledání zvífiete nejdÛle-
Ïitûj‰í – dobrovolná. Napfiíklad v Praze
registruje majitel psa povinnû
● na místním (obvodním) úfiadû, odbor
poplatkÛ ze psÛ,
● v magistrátní databázi hl. m. Prahy,
a v pfiípadû, Ïe si nechá vystavit pas pro
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Otázky kolem mikroãipÛ

Nenechte si vnutit přístup:
Tady máš čip a běž…
Nafiízení Evropské unie o pohybu zvífiat v zájmov˘ch
chovech – pro ãlenské zemû v platnosti zákona – sice
ukládá, aby vefiejnost byla jasnû a srozumitelnû
informována o v‰ech zdravotních a dal‰ích souvisejících
poÏadavcích, praxe registrace pasÛ pro malá zvífiata
a registrace zvífiat v‰ak ukazují, Ïe kynologové se musejí
spolehnout pfiedev‰ím sami na sebe. V souvislosti
s oznaãením zvífiete, zvlá‰tû jako podmínky vystavení 
pasu, si majitelé proto stále kladou oprávnûné otázky.

N
Oprávnûné otázky
● 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?

Dohledateln˘
je takov˘
pes, kter˘ je
zaregistrován
v aktivnû
fungující
národní
databázi
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zvífiata v zájmovém chovu stejnû jako
ostatní je‰tû prostfiednictvím svého vete-
rináfie,
● v centrální evidenci pasÛ.
Pro dohledání ztraceného zvífiete jsou
tyto evidence buì jen ãásteãnû, nebo zce-
la neúãinné. Centrální mûstská nebo
obecní databáze mÛÏe b˘t nápomocná
zji‰tûním majitele odchyceného psa, ale
zpravidla se dvûma zásadními omezení-
mi: b˘vá dostupná jen v úfiední hodiny
a nalezené a naãtené zvífie musí b˘t v její
„jurisdikci“ – pes nesmí pfiebûhnout nebo
ztratit se v sousedním okrese, nedejboÏe
v jiném kraji nebo v cizinû. Její hlavní
pfiedností tak b˘vá poskytnutá sleva na
poplatku. Modelovou v˘jimkou je ov‰em
právû centrální praÏská databáze, do níÏ
má po 24 hodin dennû pfiístup mûstsk˘
útulek v Troji. Ani ta v‰ak „pfiespolní“
ztracence nezjistí.
Centrální evidence pasÛ vedená Komo-
rou veterinárních lékafiÛ se nezab˘vá
dohledáváním majitelÛ ztracen˘ch zvífiat,
z její vefiejnû pfiístupné ãásti se dá pouze
zjistit, zda eviduje urãité ãíslo pasu. Ten
u sebe v‰ak zabûhl˘ pes obvykle nemívá. 
Pro majitele psa je tak nejdÛleÏitûj‰í evi-
dence nepovinná
● v registru majitelÛ zvífiat.
Tomu, aby byl pes dohledateln˘ i v zahra-
niãí, lze zásadnû napomoci jednak ozna-
ãením psa mikroãipem s kódem zemû
pÛvodu (country code), jednak zaevido-
váním do registru, kter˘ je souãástí mezi-
národní nebo dokonce celosvûtové sítû.

Svûtová vyhledávací síÈ PETMAXX
Nejrobustnûj‰ím, vysoce efektivním sys-
témem zaji‰Èujícím sluÏby majitelÛm psÛ
a dal‰ích zvífiat je v souãasnosti vyhledá-
vaã PETMAXX. Pracuje s celosvûtovou
pÛsobností na úãastnicky levném (pro
majitele zvífiete bezplatném) a ve vztahu
k ochranû dat maximálnû chránûném
principu: pfii vyhledávání údajÛ o zvífieti
a jeho majiteli se jej neptáme, zda evidu-
je urãit˘ ãip, ale vyhledávaã se za nás ptá
jednotliv˘ch národních databází. 
Do Petmaxxu zapojené národní registry
totiÏ nepfiedávají do ústfiední databáze svá
vlastní data, ale jsou permanentnû pfiipo-
jené k systému a na dotaz potvrdí skuteã-
nost, zda zadané/hledané ãíslo mikroãipu
je, ãi není v jejich evidenci. AniÏ by se
objevilo jméno psa, majitele a jejich adre-
sa. Dal‰í postup je veden pfies správce
konkrétní databáze, tedy pfies domovskou
agenturu. Ta – jako v pfiípadû ãeského
Národního registru majitelÛ zvífiat, ãlena
Petmaxxu – nesdûlí údaje tomu, kdo zvífie
na‰el a naãetl, ale vyrozumí pfiímo majite-
le. Na nûm pak je, jak se rozhodne postu-

povat. Je tak chránûn napfiíklad pfied zlo-
dûji a vydûraãi, ktefií by touto cestou moh-
li získat Ïádané údaje. Mezi zavedením do
místní, národní databáze a vãlenûním do
systému petmaxx.com není Ïádná prodle-
va, údaj je na síti k dispozici okamÏitû. Pro
majitele zvífiete navíc zaãlenûní do této
celosvûtové sítû nepfiedstavuje Ïádné dal-
‰í v˘daje: vstupuje do ní automaticky pro-
stfiednictvím Národního registru majitelÛ
zvífiat. Je pak zcela lhostejné, zda je jeho
ztracen˘ pes naãten v Kropáãovû Vrutici,
v Hannoveru, v Singapuru, v Bostonu
nebo v Sydney.
Rada: Pokud jste jiÏ investovali do
oznaãení psa mikroãipem, zaevidujte
ho v klientské databázi. Pes se mÛÏe
ztratit tím nejneuvûfiitelnûj‰ím zpÛso-
bem a objevit se na místû, které byste
nikdy neoãekávali. 

Kolik mû bude stát registrace?
Registrace do národní i mezinárodní
databáze mÛÏe b˘t v závislosti na znaãce
mikroãipu zdarma nebo zpoplatnûná.
U nûkter˘ch znaãek je registrace vãetnû
formuláfiÛ, identifikaãní karty a dal‰ích
sluÏeb jiÏ v cenû mikroãipu, tedy z hle-
diska majitele zdarma. U dal‰ích je za
zvlá‰tní poplatek (jeho v˘‰e se pohybuje
cca od 150 do 220 Kã). KaÏdodenní praxe

operátorÛ národního registru ukazuje
bûÏn˘ obrázek: majitel psa si nechá oãi-
povat psa. Ode‰le registraãní formuláfi
a vzápûtí obdrÏí dopis se sloÏenkou na
úhradu zápisu do evidence. V parku se
v‰ak od spoluvenãitelÛ dozvûdûl, Ïe ti
pfies stejnou cenu oãipování za zápis
nic neplatili, a navíc obdrÏeli zdarma
plastovou identifikaãní kartu jako
doklad o zapsání psa v registru. To
samozfiejmû nepotû‰í.
Vedle ceny a dal‰ích poskytovan˘ch
v˘hod a sluÏeb (viz níÏe) mûla by majite-
le prioritnû zajímat je‰tû dal‰í související
okolnost a to ochrana osobních údajÛ
poskytnut˘ch pfii registraci. Je mimofiád-
nû dÛleÏitá a musí b˘t v souladu se záko-
nem. Citlivé je zvlá‰tû umístûní údajÛ na
Internet: pfiíslu‰n˘ vyhledávaã má pouze
potvrdit hledané ãíslo ãipu s odkazem na
registr a poskytnout kontakt na operáto-
ra, kter˘ vás jako majitele vyrozumí.
V Ïádném pfiípadû se zde nesmûjí objevit
osobní údaje majitele zvífiete, jeho jméno
a adresa ani dal‰í údaje o psu. To jsou
údaje dobré jen pro zlodûje a vydûraãe.
Stejnû tak operátor nemÛÏe sdûlit va‰e
osobní údaje, dokonce ani ãíslo telefonu,
nálezci. Postup je právû opaãn˘.
Rada: Pfied oãipováním se informujte, zda
je v cenû ãipu registrace psa v klientské
databázi a samozfiejmû ve které. ZáleÏí-li
vám na ochranû va‰ich osobních údajÛ,
provûfite si statut zvolené databáze; zej-
ména to, zda je zapsán v registru správcÛ
u Úfiadu na ochranu osobních údajÛ
(www.uoou.cz) a zda nemá v pfiedmûtu
ãinnosti pfiedávání tûchto údajÛ tfietím
osobám. M. Císafiovsk˘

Pokraãování v dal‰ím ãísle:
Jaké v˘hody a sluÏby mi registrace pfiine-
se? Mám opravdu platn˘ pas? 
V˘zva – ovûfite si na KVL, zda je vá‰ pas
registrován – od roku 2004!)
Od roku 2004 lidé vydali aÏ tisíc korun
za vystavení pasu, a dnes je vracejí
z hranic; poslat základní údaje…

Pes se mÛÏe ztratit tím
nejneuvûfiitelnûj‰ím zpÛsobem
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„Dnes už by 
se nemělo stát,

že veterinář
aplikuje mikročip

pracující jinak
než v ISO.“

Ztracen˘ pes mÛÏe b˘t
naãten kdekoliv na svûtû
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