
estování se psy do Velké Británie,
do Irska, do ·védska a na Maltu se
fiídí pfiísnûj‰ími podmínkami. Na-

fiízení Evropského parlamentu ã. 998/
2003 (dále jen „Nafiízení“) stanoví pro
reÏim cestování do tûchto ãlensk˘ch
státÛ pfiechodné období pûti let. Po
skonãení tohoto období budou získané
poznatky vyhodnoceny. S nejvût‰í prav-
dûpodobností bude pfiechodné období
prodlouÏeno, s ãímÏ Nafiízení v˘slovnû

poãítá. Nafiízení zru‰ilo povinn˘ ‰esti-
mûsíãní pobyt psÛ v karanténû pfii
cestování do tûchto zemí za pfiedpokla-
du, Ïe budou splnûny tyto podmínky:

1/
Pes bude oznaãen ãipem
normy ISO 11784 nebo pfií-
lohy A normy ISO 1185.
Jakékoli jiné oznaãení, tedy
ani tetování, nepfiichází

v úvahu, ledaÏe dotyãn˘ stát v˘slovnû
prohlásí, Ïe se spokojí s oznaãením psa

ãiteln˘m tetováním. Která z v˘‰e uvede-
n˘ch zemí uznává i oznaãení tetováním,
to jsem nezji‰Èovala.

2/
Pes bude mít pas, vydan˘
úfiedním veterinárním lé-
kafiem, a potvrzení, vydané
úfiedním veterinárním lé-
kafiem, Ïe „titrace neutrali-

zaãních protilátek (proti vzteklinû),
která byla provedena ve schválené la-
boratofii v obdobích, stanoven˘ch ná-

28 SVùT PSÒ 1/05

PRÁVNÍ PORADNA

Cestování se psy II.
Stejné podmínky jako pro cestování se psy po ãlensk˘ch zemích EU (tj. pas,
identifikace a oãkování proti vzteklinû) platí i pro cestování do Andorry, na
Island, do Lichtejn‰tejnska, Monaka, Norska, San Marina, ·v˘carska a Vatikánu.

JUDr. Jana Kühnelová radí

§
C

SP 01/05 28-29 Cestování  7.12.2004 9:50  Stránka 28



rodními pravidly k datu úãinnosti nafií-
zení, prokázala titr, kter˘ je pfiinejmen-
‰ím 0,5 MJ/ml“ – sérologické vy‰etfiení
na hladinu protilátek proti vzteklinû.
To znamená, Ïe nestaãí oãkování a teo-
retick˘ nástup imunity, ale musí b˘t
laboratorním vy‰etfiením potvrzeno, Ïe
imunita proti vzteklinû skuteãnû
nastoupila. Pfii dal‰ím vycestování do
tûchto zemí není nutno vy‰etfiení opa-
kovat, ale je bezpodmíneãnû nutné
dodrÏet oãkovací schéma pfiedepsané
v˘robcem. Za tímto úãelem je v pasu
psa nejen rubrika „datum oãkování“,
ale i rubrika „platnost do“. Za urãení
správného data pfií‰tího oãkování
odpovídá chovateli veterináfi, kter˘ psa
oãkoval. Vût‰ina vakcín dnes poskytuje
imunitu proti vzteklinû na 3 roky.
Veterináfi nemÛÏe napsat platnost
oãkování na dobu del‰í neÏ rok, proto-
Ïe podle ãeského zákona o veterinární
péãi musí b˘t pes oãkován kaÏdoroãnû.
Nafiízení stanoví, Ïe i tyto zemû (Velká
Británie, Irsko, ·védsko, Malta) mohou
upustit od laboratorního vy‰etfiení hla-
diny protilátek. Tyto zemû povaÏovaly
jiÏ za dosti velk˘ ústupek to, Ïe upusti-
ly od povinného ‰estimûsíãního pobytu
psa v karanténû (ze kterého nebyla
v˘jimka ani pro psy osob podléhajících
diplomatické imunitû). Proto nelze oãe-
kávat, Ïe by od povinného sérologické-
ho vy‰etfiení upustily.
Krev za úãelem zji‰tûní hladiny proti-
látek smûjí odebírat pouze ti veteri-
nární lékafii, ktefií mají oprávnûní vydá-
vat cestovní pasy psÛ, tj. lékafii
jmenovaní Krajskou veterinární sprá-
vou. Seznam tûchto veterinárních léka-
fiÛ je na internetov˘ch stránkách Stát-
ní veterinární správy âR.
Krev je moÏno odebrat nejdfiíve 30 dnÛ
po oãkování proti vzteklinû a hladina
protilátek musí b˘t vy‰etfiena:
● pfii vstupu do Velké Británie a do
Irska nejménû 6 mûsícÛ pfied vstupem
do zemû,
● pfii vstupu do ·védska nejménû 120
dní a nejv˘‰e 365 dní po oãkování proti
vzteklinû.
V âeské republice není Ïádná veterinár-
ní laboratofi, která by mûla oprávnûní
provádût sérologické vy‰etfiení protilá-
tek. Z b˘val˘ch socialistick˘ch zemí
jsou tyto laboratofie na Slovensku
(Zvolen) a v Polsku (Pulawy). Po ode-
brání veterinární lékafi krev pfiedepsa-
n˘m zpÛsobem o‰etfií a ode‰le do
Státního veterinárního ústavu Liberec,
kter˘ ji pak zasílá do Giessenu v SRN.
Vlastní zku‰enost s prÛbûhem této akce
nemám, protoÏe jsme vzorky nechali

teprve odebrat a ãekáme na jejich vy-
hodnocení.
Na stránkách SVS âR jsem je‰tû na‰la
informaci, Ïe psi cestující do Velké
Británie, Irska, ·védska a na Maltu
musejí mít krom sérologického vy‰etfie-
ní na vzteklinu je‰tû o‰etfiení proti
echiokonóze (parazit jater a mozku)
a o‰etfiení proti klí‰ÈatÛm. Je-li do tûch-
to zemí vyváÏeno ‰tûnû nebo dospûl˘
jedinec, potfiebuje je‰tû potvrzení veteri-
nárního lékafie, Ïe 24 hodin pfied ode-
sláním byla provedena jeho prohlídka,
bylo shledáno v dobrém zdravotním
stavu a je schopno pfiepravy. Chova-
telÛm, ktefií hodlají vycestovat, náv‰tû-
vu tûchto stránek doporuãuji, jsou dob-
fie vedené a pfiehledné.
V˘voz ‰tûÀat mlad‰ích tfií mûsícÛ nepfii-
chází v úvahu kromû zvlá‰tních pfiípa-
dÛ, kdy úfiady tûchto zemí udûlí v˘jim-
ku. S tím aÈ Ïádn˘ chovatel nepoãítá,
uvaÏování o v˘jimce mÛÏe b˘t pouze
teoretické. Po dosaÏení vûku tfií mûsícÛ
podléhají ‰tûÀata pfii v˘vozu do tûchto
zemí v˘‰e popsanému systému zji‰Èová-
ní hladiny protilátek, nûjakou dobu trvá
laboratorní vy‰etfiení a sdûlení jeho
v˘sledkÛ. Shrnuto: V˘voz ‰tûÀat do
tûchto zemí je reálnû moÏn˘ aÏ od vûku
cca 6 mûsícÛ.
Cestování do neãlensk˘ch zemí EU, kte-
ré leÏí ve stejném zemûpisném území
jako ãlenské zemû EU („ostatní tfietí
zemû“) – problémy návratu.
Mám na mysli napfiíklad Rumunsko,
Bulharsko a Ukrajinu, které jsou mezi
ãesk˘mi vystavovateli oblíbené. Cesta
tam by nemûla b˘t sloÏitá, ale:
● tyto zemû mohou, av‰ak nemuse-
jí uznávat mezinárodní pas podle
pfiedpisÛ EU. Proto doporuãuji
vozit s sebou oba doklady, jak
cestovní pas psa, tak i mezinárod-
ní oãkovací prÛkaz. Nálepku se
‰arÏí vakcíny je moÏno pocho-
pitelnû nalepit jen jednou. Do-
poruãuji nechat ji nalepit do
mezinárodního pasu (kvÛli ces-
tû zpût) s tím, Ïe údaje, uvede-
né na nálepce poznamená ve-
terinární lékafi do oãkovacího
prÛkazu. V kaÏdém pfiípadû
musí b˘t z obou tûchto do-
kladÛ (= pas psa, meziná-
rodní oãkovací prÛkaz) jas-
né, Ïe pes má platné
oãkování proti vzteklinû.
● Vzhledem k tomu, Ïe
tyto zemû nemusejí uzná-
vat pas psa, doporuãuji
je‰tû obvyklé potvrzení
do klasického meziná-

rodního oãkovacího prÛkazu, Ïe pes je
zdráv a v místû jeho pobytu není náka-
za, tak jako pfied vstupem âR do EU.
● Dále doporuãuji potvrzení okresního
pracovi‰tû Krajské veterinární správy
o nákazové situaci v místû pobytu psa
(tzv. kulaté razítko). 
Pfied v˘vozem ‰tûÀat do tûchto zemí
doporuãuji kontaktovat ãesk˘ zastupi-
telsk˘ úfiad v zemi dovozu ‰tûnûte. Není
vylouãeno, Ïe tato zemû (zejména zemû,
která kandiduje na vstup do EU) pfiijala
stejná opatfiení jako EU.
Pokud jde o moÏnosti návratu se psem
z cesty do tûchto ostatních tfietích zemí,
chovatel se vrací zpût do EU. Proto pfied
vycestováním na v˘stavu musí absolvo-
vat stejn˘ postup, jako by jel do Velké
Británie, Irska, ·védska nebo na Maltu,
s v˘jimkou oznaãení ãipem (po dobu
pfiechodného období – viz pfiedchozí
ãlánek – postaãí ãitelné tetování). Tj. pro
návrat musí mít pes pas, ãitelné tetová-
ní nebo oznaãení ãipem a v˘‰e popsané
potvrzení o hladinû protilátek proti
vzteklinû. Pokud pes nebude mít
s sebou pfii návratu do EU, tj. i do âR,
tyto náleÏitosti, bude pfii návratu
z tûchto zemí umístûn do karantény.
Z toho plyne, Ïe pas psa by mûl chova-
tel stfieÏit a hlídat víc neÏ svÛj vlastní
cestovní pas. Ztráta tohoto dokladu by
mohla vyústit v tragédii.

JUDr. Jana Kühnelová
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Pas psa by
mûl majitel
stfieÏit víc
neÏ svÛj
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