
ikroãip mÛÏe podle zákona
o veterinární péãi aplikovat v˘-
hradnû odbornû zpÛsobilá oso-

ba, v praxi zpravidla veterinární lékafi.
Náklady na oznaãení zvífiete tedy sestáva-
jí z ceny za mikroãip, veterinární v˘kon,
a z administrativních úkonÛ. V̆ kon vete-
rináfie se skládá z implantace mikroãipu,
tedy jeho injekãní vpravení pod kÛÏi
nebo do svalu, z vyplnûní a osvûdãení re-
gistraãního formuláfie, pfiípadnû z vy-
stavení pasu pro malá zvífiata, novû „pasu
pro zvífie v zájmovém chovu“ (viz dále).
Cenu mikroãipu, kter˘ zpravidla nakupu-
je od dodavatelÛ pfiímo veterinární lékafi,
se ve vût‰inû pfiípadÛ nedozvíte: veteri-
nární zafiízení obvykle uvádí pouze celko-
vou cenu za oznaãení. ProtoÏe pro veteri-
nární praxi neexistuje Ïádn˘ závazn˘ ani
orientaãní ceník, mÛÏe se v jednotliv˘ch
pfiípadech opravdu v˘raznû li‰it a to aÏ
v fiádu stovek Kã. V praxi se celková cena
oznaãení (ãip + v˘kon + administrace) po-

hybuje v rozmezí cca 350 Kã aÏ 1000 Kã.
Podle prÛzkumu agentury CANIS-Media
lze nejlevnûji (nikoli v‰ak ménû kvalitnû)
pofiídit tzv. „oãipování“ psa tam, kde fun-
guje veterinární o‰etfiovna pfii útulku
pro opu‰tûná zvífiata, a zpravidla na vete-
rinách v men‰ích obcích. AÏ o 50 procent
se v‰ak také li‰ily ceny, které si úãtují
napfiíklad veterináfii v Praze. I na plateb-
ním v˘mûru z Plznû se objevila ãástka

875 Kã. Neãekan˘m zji‰tûním je, Ïe jen
v malé mífie ovlivÀuje v˘slednou cenu
znaãka pouÏitého mikroãipu, pfiestoÏe
(nákupní) ceny rÛzn˘ch mikroãipÛ se
dost podstatnû li‰í. Za srovnatelné pení-
ze tedy mÛÏe klient dostat rozdílnou kva-
litu. Dal‰í otázkou na veterináfie by tedy
mûlo b˘t, jak˘ ãip ve své praxi pouÏívá
(o rozdílech mezi mikroãipy níÏe). Cel-
kovou cenu také ovlivÀuje poãet oznaão-
van˘ch zvífiat – pfii ãipování celého vrhu
nebo smeãky saÀov˘ch psÛ se lze domlu-
vit na cenû niÏ‰í, neÏ b˘vá za oznaãení
jednotlivého zvífiete.
Rada: Rozhodnutí chovatele nechat si
oznaãit zvífie by mûla pfiedcházet cenová
poptávka. V̆ sledek bude nejen pfiekvapi-
v˘, ale mÛÏe u‰etfiit nemalou ãástku. 

Mezi mikroãipy jsou rozdíly
a to nejen v cenû. Co mají mikroãipy
pouÏívané pro identifikaci zvífiat spoleã-
né, je pfiedev‰ím pracovní frekvence
134,2 kHz a poãet ãísel v idetifikaãním
kódu – patnáct. Minimální a z praktické-
ho hlediska zanedbatelné jsou odchylky
ve velikosti, pohybující se kolem rozmû-
ru 13 mm délky a 2 mm prÛmûru; vût‰i-
na ãipÛ je dnes také o‰etfiena tak, aby
bylo sníÏeno riziko následné migrace
mikroãipu z místa aplikace. V ãem se
mikroãipy mohou li‰it, je znaãka, struk-
tura kódu, materiál kapsule, aplikátor,
poãet etiket, pfiípadnû zpÛsob registrace
a návazné sluÏby, protoÏe mohou b˘t
zahrnuty do ceny mikroãipu (viz dále).

Znaãka
Mikroãipy jsou dnes jednotné v systému,
ale protoÏe je samozfiejmû vyrábí fiada
v˘robcÛ, na trhu je více znaãek, pfiípadnû
typÛ. Souãasn˘ stav se dá v men‰ím pfii-
rovnat k situaci na trhu automobilÛ:
v‰echna auta umûjí jezdit, ale s ohledem
na materiál, zpracování, záruãní dobu
a servis se li‰í jejich cena; i v rámci jedné
znaãky si pak zákazník volí typ a v˘bavu,
standardní nebo luxusnûj‰í model.
Rada: Pfii volbû znaãky a typu mikroãipu
pfiedem zvaÏte dÛvody a úãel, k jak˘m má
ãip slouÏit: splnûní povinnosti dané
vyhlá‰kou, podmínka chovatelského fiádu
pro vydání prÛkazu pÛvodu a chovnost,
vystavení pasu s v˘hledem cestování, zv˘-
‰ení pravdûpodobnosti návratu pfii za-
bûhnutí, poji‰tûní zvífiete atd.

Kód zemû
V‰echny mikroãipy mají patnáctimístn˘
kód; jeho struktura, tedy pofiadí a v˘znam
jednotliv˘ch ãísel a jejich skupin, se v‰ak
li‰í. Kód ãipu není náhodn˘ shluk patnác-
ti ãísel; v ãásti své struktury obsahuje
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Bez pasu to nepůjde
Podmínkou vystavení pasu pro malá zvífiata – psy, koãky
a fretky, tedy pro moÏnost cestování do zahraniãí a pohybu
na území ãlensk˘ch zemí Evropské unie, je jejich zfietelné
a prÛkazné oznaãení; od roku 2011 v˘hradnû mikroãip.

M

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?

Ceny za
mikroãipy se
v˘raznû li‰í,
takÏe se
vyplatí
udûlat si
soukrom˘
prÛzkum
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„pofiadové“ ãíslo (v˘robní ãíslo vãetnû sé-
rie), v dal‰í ãásti poskytuje informaci
o v˘robci, takzvan˘ identifikátor licenco-
vaného v˘robce zamezující tomu, aby dva
v˘robci pouÏili shodné „v˘robní“ ãíslo,
a koneãnû trojãíslí, které oznaãuje, ve kte-
ré zemi byl mikroãip „uveden do provo-
zu“, tedy aplikován – kód zemû, country
code. Kódy jednotliv˘ch zemí jsou rovnûÏ
stanoveny mezinárodní normou ISO, pro
âeskou republiku je to trojãíslí 203
(CZE). Kombinace uveden˘ch pravidel
zaruãuje, Ïe kaÏd˘ mikroãip má jedineãné,
neopakovatelné ãíslo. Podobnû jako dva
otisky prstÛ nemûly by se na svûtû vyskyt-
nout dva mikroãipy se shodn˘m kódem.
Národní kód má ten v˘znam, Ïe pfii naãte-
ní kdekoli na svûtû je díky nûmu ihned
zfiejmé, v které zemi je tfieba hledat
v registru, kde je moÏné ovûfiit údaje uve-
dené v pasu. Praxe je ov‰em taková, Ïe
nûkteré mikroãipy kód zemû neobsahují.
DÛvod je jednoduch˘: v˘roba mikroãipÛ
s národním kódem, zvlá‰tû série pro malé
zemû, jako je tfieba âeská republika nebo
Slovensko, je draÏ‰í. „Univerzální“ mikro-
ãipy bez kódu zemû se mohou vyrábût ve
velk˘ch – tedy levn˘ch – sériích a dají se ex-
portovat kamkoli, kde o nû projeví zájem.
Jejich nákupní cena je pfiirozenû niÏ‰í,
v ãesk˘ch podmínkách uÏ od pfiibliÏnû
100 Kã za kus (bez registrace). Zákazník –
majitel psa to v‰ak povût‰inû na plateb-
ním v˘mûru od veterináfie nepocítí.
Rada: Pfied aplikací mikroãipu se infor-
mujte, zda kód nabízeného mikroãipu
obsahuje kód zemû a jak se tato okolnost
obráÏí v cenû. DÛleÏité je to zvlá‰tû v pfií-
padech, kdy plánujete cestu se psem do
zahraniãí. 

Sklo nebo polymer
Mikroãip je po technické stránce pasivní
nosiã informace pfiedávané po aktivaci
snímacím zafiízením, „ãteãkou“, pomocí
miniaturní anténky. Aby jej bylo moÏno
s ohledem na zdraví zvífiete i na desítky
let zaruãenou funkãnost umístit do tká-
nû, je mikroãip uloÏen v maliãké oblé
kapsuli. Ta byla donedávna vyrábûna
v˘hradnû ze skla oznaãovaného jako „bio-
kompatibilní“ (nedráÏdící organismus,
biologicky inertní). Bûhem let se v‰ak
ukázalo, Ïe tento pro vût‰inu plemen
vyhovující a zcela bezpeãn˘ zpÛsob ulo-
Ïení mikroãipu mÛÏe pfiedstavovat urãité
riziko pro plemena s extrémnû nízkou
podkoÏní vrstvou tuku (napfiíklad u chr-
tÛ typu grejhaund ãi azavak), zvlá‰tû pak
v kombinaci s vysokou miniaturizací
(ãivava, krysafiíci). U tûchto plemen nedo-
chází k rychlému opouzdfiení v podkoÏí,
v tukové vrstvû, ãip se posunuje od místa

vpichu (migruje), coÏ u mal˘ch plemen
pfiedstavuje i v pfiípadû pouh˘ch nûkolika
centimetrÛ pfiiblíÏení se ke kloubÛm
(ramennímu) s minimálním, ale pfiece jen
rizikem roztfií‰tûní, „rozlomení“. Byl pro-
to vyvinut speciální druh polymeru,
z nûjÏ vyrobená pruÏná schránka mikro-
ãipu je v podstatû nezniãitelná. Jeho dal‰í
pfiedností je niÏ‰í hmotnost, tedy sníÏení
rizika migrace ãipu v dÛsledku gravitace –
pokud ãip migruje, pfiirozenû klesá smû-
rem dolÛ. Cena takového mikroãipu je
oproti klasickému typu vy‰‰í asi o 20 pro-
cent, tedy o nûkolik desítek korun.
Rada: Majitelé plemen typick˘ch tûles-
n˘ch znakÛ a ti, kdo mají byÈ podvûdo-
mou obavu z rizika po‰kození mikroãipu
umístûného ve sklenûné kapsuli, mohou
za mírnû vy‰‰í cenu vyuÏít tzv. polymero-
v˘ mikroãip.

Aplikátor
Technika implantace, zpÛsob vpravení
mikroãipu do podkoÏí, se mÛÏe li‰it
typem aplikátoru, respektive uloÏením
mikroãipu pfied aplikací. Z pohledu maji-

tele oznaãovaného zvífiete není patrn˘
podstatn˘ rozdíl: pfii v˘konu je mikroãip
vÏdy umístûn v kanyle, v jehle pomûrnû
velkého prÛmûru, z níÏ je do podkoÏí
vytlaãen pístem. Dnes jiÏ standardním
zpÛsobem uloÏení je umístûní mikroãipu
do jednorázového, individuálního apliká-
toru, vakuovû zabaleného spolu s etike-
tami ve sterilním obalu. Ze zdravotního
hlediska jde o nejjednodu‰‰í a nejbez-
peãnûj‰í zpÛsob, pfii nûmÏ mikroãip
nepfiichází do styku s vnûj‰ím prostfie-
dím a pro kaÏdé zvífie je pouÏita nová,
sterilní jehla. Levnûj‰í zpÛsob pracuje
s mikroãipy v kanylách, které se nasazují
na aplikátor k mnohonásobnému pouÏi-
tí. V˘jmeãnû veterináfii pouÏívají volnû
loÏené mikroãipy, které pfied aplikací ste-
rilizují a poté vkládají do kanyly a apliká-
toru. Jednorázové aplikátory jsou navíc
uzpÛsobeny tak, Ïe neumoÏní mechanis-
mu pístu vrátit se do v˘chozí polohy
a tím pfiedejdou riziku, Ïe mikroãip bude
vtaÏen zpût do kanyly nebo z podkoÏí do
místa vpichu a zvlá‰tû u dlouhosrst˘ch
plemen se „ztratí“. 
Rada: Pfii oznaãování zvífiete sledujte, zda
veterináfi kontrolnû naãítá mikroãip je‰tû
pfied aplikací a porovnává ãíslo na disple-
ji s ãíslem na etiketû; po aplikaci se pfie-
svûdãte, zda je zvífie „ãitelné“.

Etikety
Jde o zdánlivou maliãkost: kód kaÏdého
mikroãipu je uveden také na pfiiloÏen˘ch
etiketách a to ve formû ãárového i alfa-
numerického kódu; tûchto etiket je
ov‰em rÛzn˘ poãet. PfiestoÏe jde o ele-
mentární souãást identifikace, nûktefií
dodavatelé je zhotovují aÏ na vyÏádání
a za zvlá‰tní poplatek. Etikety s kódem se
pouÏívají k vylepení do pasu pro malá
zvífiata nebo oãkovacího prÛkazu, do
prÛkazu pÛvodu a do registraãních for-
muláfiÛ; ty jsou podle okolností zapotfiebí
pro místní evidneci psÛ na odborech
poplatku ze psÛ ãi mûstsk˘ch databází,
pro registr majitelÛ zvífiat a na kopii
registraãní karty, která by mûla zÛstat
u majitele. Dal‰í díl(y) etikety se hodí pro
pfiípad vystavení duplikátu nûkterého
z dokladÛ nebo pfii prodeji psa. Na nûkte-
ré doklady lze sice patnáctimístné ãíslo
kódu pfiepsat, vylepení etikety s ãárov˘m
kódem v‰ak pfiedchází moÏn˘m chybám
pfii pfiepisu a usnadÀuje registraci.
Rada: Zjistûte si, zda jsou u zvolené znaã-
ky mikroãipu nejménû ãtyfii, nejlépe ‰est
ãi více etiket; pokud je etiket ménû, neÏ
potfiebujete, lze si u Národního registru
majitelÛ zvífiat dal‰í etikety objednat. 

M. Císafiovsk˘
Pokraãování v dal‰ím ãísle

Aplikátor mikroãipu

Po aplikaci se pfiesvûdãete,
zda je zvífie „ãitelné“ 
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