Povinné čipování psů
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která ukládá
všem chovatelům psů v ČR povinnost načipovat psy.
(v zákoně je každý majitel psa označován za chovatele)

Co to znamená
Po 1. 1. 2020 by v ČR neměl být žádný pes bez identifikace čipem
Po tomto datu bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni
psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Není pravdou, že veterinární
lékař nečipovaného psa nesmí naočkovat, ale v případě kontroly, útěku zvířete, způsobení
škody zvířetem popř. pokousání člověka bude pes posuzován jako nenaočkovaný s následnou
sankcí. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.

Pro zájemce z řad občanů obce jsme zajistili
čipování psů včetně vakcinace proti vzteklině.
Cena čipu včetně aplikace 320,- Kč, vakcinace vztekliny 80,- Kč.
Z důvodů objednání čipů je nutno, aby se zájemci nahlásili
do 31. 10. 2019 na Obecním úřadě tel. 553 679 112, 553 679 339
nebo p. Mellarovi na tel. číslo 601 297 803 .
Čipování bude provedeno ve čtvrtek 7. 11. 2019 ve sportovním
areálu v Mokrých Lazcích od 16:00 do 19:00 hodin.
Zákon č. 302/2017 Sb. § 4: chovatel / majitel je povinen
odst. 1, písm. f
zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně
očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky
přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit
úřednímu veterinárnímu lékaři,
odst. 4
Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na
označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen
zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem
psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost
konkrétního psa.

