
Cestování se zvířaty z ČR do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty 
 
Musí být splněny tyto požadavky: 

1. pas 
2. identifikace zvířete mikročipem  
3. očkování proti vzteklině  
4. sérologické vyšetření na vzteklinu  
5. ošetření proti echinokokóze  
6. ošetření proti klíšťatům 
 

1. Pas 
Vydává soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů. 

 
2. Identifikace zvířete mikročipem 

Provádí soukromý veterinární lékař – obvykle současně s vystavením pasu. 
 
3. Vakcinace proti vzteklině 

Zvířata od 3 měsíců stáří musí být očkována. Toto očkování provádí soukromý veterinární 
lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Štěňata a koťata mladší 3 
měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku. 

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 je dána výrobcem). Toto 
přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující 
předchozí očkování.   

 
4. Sérologické vyšetření na vzteklinu 

K tomuto vyšetření odebere veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může 
zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře.  

Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5 m. j./ml. 
Vyšetření je vyžadováno u psů a koček. 
Sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině. V. Británie, 

Irsko a Malta  požadují odběr  krve pro vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedený 
alespoň 6 měsíců před vstupem do země. Švédsko požaduje odběr krve pro 
vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedený minimálně 120 dní po očkování proti 
vzteklině a maximálně před uplynutím doby platnosti tohoto očkování. 

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno 
v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. 

Zvíře musí být mikročipem označeno před odběrem krve na vyšetření hladiny protilátek. 
 
5. Ošetření proti echinokokóze 

Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být 
datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. 
 
6. Ošetření proti klíšťatům 

Toto ošetření požaduje V. Británie, Irsko a Malta. Ošetření musí být provedeno 24 - 48 hodin 
před vstupem do země. K ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům. 

Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být 
zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. 
 



Poznámka: 
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.  


