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Zvolte si jeden ze dvou způsobůregistrace:
. Vyplňte on-line registraci na Www.narodniregistr'cz
a dále postupujte podle poţnů' které obdrŽíte e-mailem.
'|

2. odešlete registrační kartu nebo potvrzení o označení
zvířete poštou na adresu NRMZ. Ujistěte se, Že je na

formuláři uvedené Vaše teleĺonnÍčísloa e-mail.

Zaevidovánĺ mikročipu můŽe b1it zdarma nebo za úhradu. Před aplikací mikročipu se proto vŽdy zepĘte veterinárního lékaře' jaký ýp mikročipu Vám nabízí.
1.

Zdarma:

DATAMARS

DAT^MARS

(klasický mikročip nebo polymeľový SLIM)
o s kódem r,n/robce a navíc národním kódem ČR (kód
2030981 O0xxxxxx).

o

Šlnýcarská kvalita
trhu 25 let
o Zâruka Íunkčnosti 30 let
o CeloŽivotní registrace v NRMZ zdarma
o Automatická a bezplatná registrace v celosvětové
vyhledávací síti Petmaxx

O Na

2. Za poplatek:

všechny ostatní typy a značky mikročipů.Poplatek je
jednorázovy, na celý Život zvířete.

Kde získat dalšíinformace?

označenímikroěipem
je od 1.1.2020

PoVlNNÉ
pro kaŽdého psa
NRI\/IZ )D
Národní registr majitelů zvîíat

Náľodní registr majitelů zvířat
Altercan, s. r. o.,
P. O. BOX '132,120 00 Praha 2
Tel. 602 611 053
e-mail: info @ narodniregistr.cz
www. narodn iregistr.cz

Administrativní servis: pracovní dny od 9 do 17 hodin

Nonstop sluŽba pro ztréiy a nálezy

ţa2ţ 602 611 053

24 hodin denně I 7 dni v týdnu
365 dní V roce

Čip sám o sobě je prakticl<y bezcenný.
Smysl mu dává až průkazná evidence
a návazné služby.

DATAMARs

ALTERoĄN
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Doba, ale hlavně stát, na nás všechny, majitele
domácÍch mazlĺĺ'Ďkůnevyjímaje, nakládá vedle stupňu_
jících se omezení stále další a dalšípovinnosti' od roku
2020 k nim na základě novely Zákona o veterinárnĺ
péči(1 66/1 999 Sb.) přibyde i povinnost nechat kaŽdého psa označit mikročipem. l kdyŽ o motivaci úřadů
k tomuto kroku můŽeme mít pochyby či r4ýhrady,
nezbi1vâ neŽ v nejvyššímoŽné míře vyuŽÍt předností
a výhod' které nezaměnitelná identiÍikace Vašeho pej_
ska mikľočipem přináší:
Ü rychlá a vůčizvířeti Šetrná aplikace
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,6.

celoŽivotnítrvanlivostačitelnost

nezaměnitelnost a nezměnitelnost označení
podkoŽní mikročip nemůŽe pes ztratit
Základní Úče| a smysl tohoto způsobu označení však je
psa, respektive dohledatelnost jeho
o

í

''čitelnost"
majitele

í

zvýšenínaděje na jeho nalezení v případě
ztráty' zaběhnutí nebo odcizení.
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Kupovat,,na tržnici", nebo znaěkové?
Jako v kaŽdém oboru, i při volbě mikročipu pro svého
pejska máte na výběr: od nejlevnější asijské produkce
po švýcarskou kvalitu. Mikročip by měl Vašemu psu
slouŽit celý jeho Život' tedy nejméně 'l2 a více let.
V kaŽdém přtpadě jde o cizorodý materiál, aplikovaný
do Živé tkáně. Jako kaŽdý elektronický produkt má
vedle veteľinárních aspektů svou technickou záruční
dobu; ta by měla být opravdu garantována a v případě
nefunkčnosti (nemoŽnosti aplikovaný čip načíst)jeho
nahrazení vymahatelné' A to včetně nákladů na implan_
taci a dalšíchsouvisejících úkonů.obecným předpokladem je dostupnost a odpovědnost dĺstributora, resp.
prodejce. Zdânlivâ Úspora se tedy ani V tomto přţoadě
nemusí vyplatit: ať uŽ v nákladech za případné zdravot_
níproblémy nebo za opakované označeníjiným mĺkročipem.

I
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To vše ale platí pouze za předpokladu, Že mikročip je
spolu s VaŠimikontakními Údaji zaregistrován tak, aby
Vás bylo moŽné kdykoli, ve dne i v noci, ve všední den
i v neděli, o Štědrémvečeru i na Silvestra, v Kolíně
i v Kolíně nad Rýnem, vyrozumět, domluvit se s veteľĺnární ordinacĹ útulkem, policií nebo s celníky česky, anglicky'
německy, španělsky, slovensky, polsky nebo rusky v Keroukoli dennĺ či nočnídobu.

od roku 1996' tedy plných 23

let, plnĺ nepřetrŽitě tuto
sluŽbu Národní ľegistr majitelů zvířat (NRMZ), do nějŽ
své mazlíčţ- především psy, kočky a fretky, ale i papoušky' Želvy' oslĘ a další- zaregistrovalo několik set tisíc
majitelů' Tisíce
zbloudĺlců, prchačůa ztracen''uprchlíků'',
ců, ale i obětí zlodějů a překupníků, se za ta desetiletí
dĺky registraci a nepřetrŽité sluŽbě operátorů NRMZ vratily zpět domů' do své smečky, ke sr4im majitelům.
Mnohdy dřĺve, neŽ zjĺstíte, Že uŽ nespí doma v pelíšku'
Po zaevidování mikročipu obdrŽí majitel plastový

identif ikačníprůkaz zv ff ete.
CeloŽivotní evidence v databázi a posţ/tování informa_
cí v případě nalezení zvÍete je s vybranými mikročipy
zdarma.

KaŽdý mikročip by měl pro potřeby majitele
splňovat tyto základní parametry:
- odpovídat mezinárodnÍm normám

lso
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1784/1 1785

obsahovat kód země (tzv. country code), pľo Ceskou
republiku 203, alnebo
- obsahovat dohledatelný kód výrobce na seznamu
ICAR - lnternational Committee for Animal Recording
-

(trojčíslízačínající9xx)
být schválen jako veterinární technický pľostředek
Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů

_

a léčiv(USKVBL)
- být opatřen min. 6 ks samolepícĺ etikety s vyznačeným kódem mĺkročipu (které se vylepují do registrační
karty a formulářů městďobce, očkovacíhoprůkazu,
pasu pro zvffatav zájmovém chovu atd.)
- být opatřen formulářem, resp. ĺnÍormacío registraci
v databázi

Doporučení: Před aplikací mikročipu si u svého veteri_

nárního lékaře ověřte výše uvedené parametry,
přlpadně okolnost, zda v ceně rnikročipu je či není
zahrnuta registrace do funkčnídatabáze (pokud ne,
pohybuje se obvykle od 200,_ Kč, coŽ představuje další
následné náklady)'

,'r?

t

