Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky
/ export z České republiky
I.Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do Velké Británie,
Irska a Malty

Musí být splněny následující požadavky:
1. Identifikace zvířete
Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem.
Zvíře musí být mikročipem označeno před vydáním pasu, očkováním proti vzteklině.
2. Pas zvířete v zájmovém chovu
Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je
jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie.
3. Očkování proti vzteklině
Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. T
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem
považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího
očkování. Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad
potvrzující předchozí očkování.
4. Ošetření proti echinokokóze psů
Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů musí být provedeno a potvrzeno soukromým
veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a
výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120-24 hodin před vstupem na území Velké
Británie, Irska nebo Malty.
5.Cestování se psy, kočkami a fretkami mladšími 3 měsíců z České republiky do
Velké Británie, Irska a Malty není dovoleno. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto
členské státy udělí výjimku.

II.Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do ostatních
členských států EU [vyjma Velké Británie, Irska a Malty]

Musí být splněny následující požadavky:
1. Identifikace zvířete
Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem.
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před
3. červencem 2011.
Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
2. Pas zvířete v zájmovém chovu
Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je
jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. m
3. Očkování proti vzteklině
Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří.
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem
považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího
očkování. Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad
potvrzující předchozí očkování.
4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z
České republiky na jejich území.
4.1. Ošetření proti echinokokóze - Finsko
Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno
soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název
přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Finska.
4.2. Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců
Itálie
Kypr
Polsko
Francie
Španělsko
Švédsko
4.3. Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti
vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do
styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

III.Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené
kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by
si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní
veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České
republiky / import do České republiky
IVCestování se zvířaty v zájmovém chovu do České republiky z ostatních
členských států EU

Musí být splněny následující požadavky:
1. Identifikace zvířete
Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem.
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před
3. červencem 2011.
Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
2. Pas zvířete v zájmovém chovu
Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“).
3. Očkování proti vzteklině
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem
považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího
očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána
výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad
potvrzující předchozí očkování.

V. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných
třetích zemí

Seznam vyjmenovaných 3. zemí
(ke dni 9. 2. 2012)
AC ostrov Ascension/ Ascension Island/ Ascension
AD Andorra/ Andorra/ Andorra
AE Spojené arabské emiráty/ United Arab Emirates/ Vereinigte Arabische Emirate
AG Antigua a Barbuda/ Antigua and Barbuda/ Antigua und Barbuda
AN Nizozemské Antily/ Netherlands Antilles/ Niederländische Antillen
AR Argentina/ Argentina/ Argentinien
AU Austrálie/ Australia/ Australien
AW Aruba/ Aruba/ Aruba
BA Bosna a Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina/ Bosnien und Herzegowina
BB Barbados/ Barbados/ Barbados
BH Bahrajn/ Bahrain/ Bahrain
BL Bělorusko/ Belarus/ Belarus
BM Bermudy/ Bermuda/ Bermuda
CA Kanada/ Canada/ Kanada
CL Chile/ Chile/ Chile
FJ Fidži/ Fiji/ Fidschi
FK Falklandské ostrovy/ Falklands Islands/ Falklandinseln
HK Hongkong/ Hong Kong/ Hongkong
HR Chorvatsko/ Croatia/ Kroatien
CH Švýcarsko/ Switzerland/ Schweiz
JM Jamajka/ Jamaica/ Jamaika
JP Japonsko/ Japan/ Japan
IS Island/ Iceland/ Island
KN Svatý Kryštof a Nevis/ Saint Kitts and Nevis/ St. Kitts und Nevis
KY Kajmanské ostrovy/ Cayman Islands/ Kaimaninseln
LC Svatá Lucie/ Saint Lucia/ St. Lucia
LI Lichtenštejnsko/ Liechtenstein/ Liechtenstein
MC Monako/ Monaco/ Monaco
MS Montserrat/ Montserrat/ Montserrat
MU Mauricius/ Mauritius/ Mauritius
MX Mexiko/ Mexico/ Mexiko
MY Malajsie/ Malaysia/ Malaysia
NC Nová Kaledonie/ New Caledonia/ Neukaledonien
NO Norsko/ Norway/ Norwegen
NZ Nový Zéland/ New Zealand/ Neuseeland
PF Francouzská Polynésie/ French Polynesia/ Französisch-Polynesien

PM Svatý Pierre a Miquelon/ Saint Pierre et Miquelon/ St. Pierre und Miquelon
RU Ruská federace/ Russian Federation/ Russische Föderation
SG Singapur/ Singapore/ Singapur
SH Svatá Helena/ Saint Helena/ St. Helena
SM San Marino/ San Marino/ San Marino
TT Trinidad a Tobago/ Trinidad and Tobago/ Trinidad und Tobago
TW Tchaj-wan/ Taiwan/ Taiwan
US Spojené státy americké (včetně AS Americké Samoy, GU Guamu, MP Ostrovů Severní
Mariany, PR Portorika a VI Amerických Panenských ostrovů)/
United States of America (including AS American Samoa, GU Guam, MP Northern Mariana
Islands, PR Puerto Rico and VI - US Virgin Islands)/
Vereinigte Staaten von Amerika (einschließlich AS Amerikanisch-Samoa, GU Guam, MP Nördliche
Marianen, PR Puerto Rico und VI Amerikanische Jungferninseln)
VA Vatikánský městský stát/ Vatican City State/ Vatikanstadt
VC Svatý Vincent a Grenadiny/ Saint Vincent and the Grenadines/ St. Vincent und die
Grenadinen
VG Britské Panenské ostrovy/ British Virgin Islands/ Britische Jungferninseln
VU Vanuatu/ Vanuatu/ Vanuatu
WF Wallis a Futuna/ Wallis and Futuna/ Wallis und Futuna
YT Mayotte/ Mayotte/ Mayotte

1. Identifikace zvířete
Pes, kočka nebo fretka musí být označeni mikročipem.
Pokud jsou pes, kočka nebo fretka identifikováni tetováním a toto tetování bylo provedeno
nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné
a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.
Zvíře musí být označeno mikročipem případně tetováním dříve, než je očkováno proti
vzteklině!
2. Očkování proti vzteklině
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. za 21 dní po provedení základního očkování proti vzteklině,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího
očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (doba platnosti každého očkování je
dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud
neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.
3. Vetrinární osvědčení nebo Evropský pas
Pes, kočka nebo fretka původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázeni veterinárním
osvědčením pro neobchodní přesuny nejvíce 5 psů, koček nebo fretek, které musí před
odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážející země.
Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do
okamžiku kontroly v místě vstupu do EU. Osvědčení je možné použít také pro účely následujících
přesunů v rámci EU, a to po celkovou dobu 4 měsíců od data vystavení nebo do data vypršení
očkování proti vzteklině, přičemž se uplatní datum, které nastane dříve.
V případě, že se jedná o zpětný návrat psa, kočky nebo fretky ze třetí země do EU, použije se
místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu.

VICestování se zvířaty v zájmovém chovu do České republiky z ostatních třetích
zemí

1. Identifikace zvířete
Pes, kočka nebo fretka musí být označeni mikročipem.
Pokud jsou pes, kočka nebo fretka identifikováni tetováním a toto tetování bylo provedeno
nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné
a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.
Zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!
2. Očkování proti vzteklině
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. za 21 dní po provedení základního očkování proti vzteklině,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího
očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (doba platnosti každého očkování je
dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud
neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.
3. Veterinární osvědčení nebo Evropský pas
Pes, kočka nebo fretka původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázeni veterinárním
osvědčením pro neobchodní přesuny nejvíce 5 psů, koček nebo fretek, které musí před
odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážející země.
Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do
okamžiku kontroly v místě vstupu do EU. Osvědčení je možné použít také pro účely následujících
přesunů v rámci EU, a to po celkovou dobu 4 měsíců od data vystavení nebo do data vypršení
očkování proti vzteklině, přičemž se uplatní datum, které nastane dříve.
V případě, že se jedná o zpětný návrat psa, kočky nebo fretky ze třetí země do EU, použije se místo
veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu.
4. Sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině
Pes, kočka nebo fretka musí podstoupit sérologické vyšetření prokazující hladinu ochranných
protilátek proti vzteklině. K tomuto vyšetření odebere pověřený veterinární lékař nejdříve 30 dní
od data očkování proti vzteklině vzorek krve a odešle k vyšetření do kterékoliv schválené
laboratoře.
Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být 0,5 MJ/ml.
Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce
před přesunem zvířete na území EU. Toto tříměsíční období se nepoužije při zpětném návratu
zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s vyhovujícím výsledkem bylo

provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. I když je výsledek vyšetření zapsán v pasu nebo
veterinárním osvědčení, je potřeba vzít s sebou na cestu do zahraničí i laboratorní protokol (příp.
ověřenou kopii) s výsledky vyšetření.
Sérologické vyšetření nemusí být opakováno u zvířete, které absolvovalo toto vyšetření
s uspokojivým výsledkem a poté bylo přeočkováváno proti vzteklině vždy během období platnosti
předcházejícího očkování.
Schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu Praha je jedinou
schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.
Adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel., fax: 251 031 271
vzteklina@svupraha.cz
www.svupraha.cz

