
Cestování se psy a kočkami z České republiky do vyjmenovaných třetích 
zemí 

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro 
konkrétní třetí zemi. Pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým 
zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky: 

� veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním 
lékařem třetí země nebo pas  

� identifikace zvířete mikro čipem nebo tetováním  
� očkování proti vzteklině 
 
Zvíře musí být mikročipem nebo tetováním označeno před očkováním a vydáním pasu. 
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. 
 
Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou 

očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní 
přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími 
zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES).  
 

Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena 
potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo 
provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou 
schopna přepravy do místa určení. 

 
Seznam vyjmenovaných třetích zemí: 
Ascension ostrov 
Andorra 
Antigua a Barbuda 
Argentina 
Aruba 
Austrálie 
Bahrajn 
Barbados 
Bělorusko 
Bermudy 
Britské Panenské ostrovy 
Falklandské ostrovy 
Fidži 
Francouzská Polynésie 
Hongkong 
Chile 
Chorvatsko* 

Island 
Jamajka 
Japonsko 
Kajmanské ostrovy 
Kanada 
Lichtenštejnsko 
Malajsie 
Mauricius 
Mayotte 
Mexiko 
Monako 
MS Montserrat 
Nizozemské Antily 
Norsko 
Nová Kaledonie 
Nový Zéland 
Ruská federace 

San Marino 
Singapur 
Spojené arabské emiráty 
Spojené státy americké 
Srbsko 
Svatá Helena 
Svatá Lucie 
Svatý Kryštof a Nevis 
Svatý Pierre a Miquelon 
Svatý Vincent a 
Grenadiny 
Švýcarsko 
Tchaj-wan 
Trinidad a Tobago 
Vanuatu 
Vatikán 
Wallis a Futuna 



*Cestování se psy a kočkami do Chorvatska 
 

Psi a kočky v doprovodu svého majitele musí mít potvrzení o vakcinaci proti vzteklině 
a potvrzení o identifikaci (tetování nebo označení mikročipem). Tato potvrzení jsou 
obsažena v pasu pro malá zvířata (PET PASSPORT). V případě prvního očkování proti 
vzteklině, které bylo provedeno ve věku minimálně 3 měsíců, nesmí doba od tohoto očkování 
být kratší než 6 měsíců a delší než jeden rok. V případě druhého nebo opakovaného očkování 
nesmí doba od posledního očkování překročit 12 měsíců. Navíc Chorvatsko požaduje 
potvrzení od veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdravé (ne starší tří dnů) a potvrzení 
z místně příslušné veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace (kulaté 
razítko). Pokud veterinární vyšetření nebylo provedeno nebo chybí potvrzení o něm, provedou 
je na hraničním přechodu chorvatští veterináři. Je třeba však počítat s dosti vysokým 
poplatkem za toto náhradní vyšetření. 

Psi a kočky, kteří v doprovodu majitelů cestují do Chorvatska, musejí být před vstupem 
do země označeni mikročipem nebo jasně čitelným vytetovaným číslem, který musí být 
zapsán v mezinárodním osvědčení (certifikátu). 

Dovoz a dočasný pobyt potencionálně nebezpečných psů rasy teriér - bullteriér ů, 
pitbullteriér ů a jejich kříženců, kteří nejsou zapsáni v registru Mezinárodního 
kynologického svazu (FCI), je zakázán. 
 
 
 


