
Myslíte si o povinné aplikaci čipu 
vašemu zvířeti, že je to jen další 
zbytečné nařízení státu, které musíte 
splnit, ale nic vám to nepřinese?
Pokud psa necháte očipovat, ale nevložíte vy sami číslo čipu do 
některého z  registrů zvířat, potom máte částečně pravdu. Sám čip 
v sobě nese pouze číslo, nic víc. Teprve tím, že toto číslo vy 
(majitel zvířete) vyplníte v  registru a přidáte k němu jméno psa a váš 
kontakt, dostane celá akce smysl... Je to stejné jako s  registrační 
značkou automobilu, podle které lze také dohledat jeho majitele. Je to 
tedy na vás, nikdo jiný to za vás neudělá :-). 

Některé nabízejí službu zdarma, například www.pet2me.eu, jiné za 
poplatek. Když se zvíře ztratí a někdo ho nalezne a odevzdá policii 
nebo odvede do útulku, tyto instituce ví, že ho v registrech mají hledat. 
Pokud jste registraci udělali, mohou vám pejska vrátit zpět. Jedná se 
o relativně dlouhý proces, ale se šťastným koncem.

Pokud nechcete, aby pejsek veřejně tyto údaje nosil, což je pochopitelné, 
využijte speciálních medailonků, které pod unikátním kódem tyto 
informace skryjí. Další jejich výhodou je propojení se službami registru, 
jako okamžité zaslání SMS o případném nálezu mazlíčka majiteli. QR 
kód, který takový medailonek obsahuje, zajistí snadné načtení 
i zprostředkování kontaktu s majitelem zvířete, aniž by vaše údaje byly 
zveřejněny. Podmínkou funkčnosti je zase registrace spolu s  čipem. 
Následně Vám případný nálezce pošle zprávu o nalezení zvířete, 
protože známku s  QR kódem (na rozdíl od čipu) 
přečte každý chytrý telefon. Vynecháte policii i útulky 
a ušetříte poplatky, nepříjemnosti a hlavně stres pro vašeho mazlíčka. 
Tato známka je k některým druhům čipů přiložena zdarma, u jiných lze 
dokoupit zvlášť. 

Registrů zvířat je několik 

Lepší a hlavně rychlejší variantou je, když má pejsek navíc 
na obojku i známku s kontaktními údaji na majitele. 

VYZKOUŠEJTE
Po nalezení zvířete 
stačí, když nálezce 
naskenuje chytrým 

telefonem kód. 

Dejte čipování smysl!

Seznam registrů najdete na stránkách 
Komory veterinárních lékařů ČR 
www.vetkom.cz

Povinné

čipování psů

 Nesmysl?


