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Registrace čipů značky Alvic

Váš pes byl právě načipovaný mikročipem značky ,,Alvic mini,, Tímto jste splnili zákonnou
povinnost, nechat svého psa označit čipem, která bude platit dle novely Veterinárního 
zákona od 1.1.2020.
Je třeba si uvědomit, že když přečtu čtečkou čipů čip ve Vašem psovi, na obrazovce se mi 
objeví pouze několikamístný číselný kód. Abych se dostala k dalším informacím o tomto 
zvířeti (jméno a kontakty na majitele), je třeba čip zaregistrovat v nějaké internetové 
databázi. Kvůli GDPR registraci neprovádím osobně a tak informuji Vás, abyste tuto část 
splnili sami. Evidence čipů není jednotná. Registrů je několik, některé z nich jsou zdarma. A
jen některé registry jsou napojené na mezinárodní databázi Petmaxx. 
Jedno je jisté, pokud čip nezaregistrujete, celá akce pozbývá smyslu. Proto doporučuji, 
zaregistrujte čip všude kam to jde. 

Zde je předhled registrů čipů:

Registry čipů napojené na mezinárodní databázi Petmaxx:
- BackHome (www.backhome.cz) - registrace 200,- vč.dph 
- Národní registr majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz)-  registrace 198,- vč.dph (zdarma 
pro majitele čipu Datamars s kartou od veterináře)
- Pet2me (www.pet2me.eu)- zdarma

Registr čipů napojený na European Pet Network:
- www.czpetnet.cz- registrace 160,- vč.dph

Další registry:
- Ifta registr (www.iftaregistr.cz) - zdarma
- Centrální evidence zvířat a věcí ČR (www.identifikace.cz) - registrace 240,- vč.dph
- www.registrmikrocipu.cz- zdarma
- Pet Family (www.for-pets.cz) - zdarma

K mikročipu Alvic jste navíc dostaly medailonek s QR kódem zdarma. Tento medailonek 
aktivujte dle postupu uvedeného na: www.pet2me.eu a pověste ho zvířeti na obojek. Při 
nálezu se okamžitě po načteční vyšle upozornění majiteli o poloze zvířete pomocí sms nebo 
e-mailem.

Stručné shrnutí:

1. dejte zvířeti na obojek přiložený medailonek

2. zaregistrujte číslo čipu ve výše uvedených registrech (doporučuji minimálně Ifta 
registr, který je zdarma!- nicméně čím více registrů, tím lépe)
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