
Podmínky pro cestování se psy, ko kami a fretkami z eské Republiky do Itálie 
 
Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) . 998/2003 
Od 1. íjna 2004 je podle na ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) . 998/2003 možné cestovat do 
zahrani í s domácími zví aty pouze s platným evropským pasem. 
 
 
Musí být spln ny následující požadavky: 
 
1.  Identifikace zví ete: 
Dva možné zp soby: 
- tetování - provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární léka , musí být itelné. 
- ozna ení zví ete mikro ipem - provádí soukromý veterinární léka . K ozna ení je možné použít 
pouze mikro ipy spl ující ISO normy pro mikro ipy a tecí za ízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud se 
jedná o jiný typ ipu, musí mít majitel psa s sebou te ku schopnou tento ip p íst.  
 2.  Pas zví ete (mezinárodní pr kaz pro malá zví ata): 
- jednotný doklad platný ve všech lenských státech EU. Mimo základní identifika ní údaje o psovi a 
jeho majiteli obsahuje rubriky pro zapsání výsledk  vyšet ení hladiny protilátek na vzteklinu, 

kování, ošet ení proti zevním parazit m a potvrzení o zdravotním stavu zví ete.  
Každý pas je ozna en kódem zem  (pro eskou republiku písmena CZ) a po adovým íslem, 

id leným Státní veterinární správou R. Chovatel pas získá u schváleného soukromého 
veterinárního léka e.  
 3.  O kování proti vzteklin : 
- zví ata musí být o kována od 3 m síc  stá í. Toto o kování provádí soukromý schválený veterinární 
léka  v souladu s vakcina ním schématem dané o kovací látky. V R je povinnost každoro ního 

eo kování.  
Pro ú ely cestování se zví etem se považuje o kování proti vzteklin  za platné:  
a)21 dní po provedení o kování, které je podle vakcina ního schématu požadovaného výrobcem 
považováno za poslední pro základní o kování 
b) ode dne p eo kování, pokud byla o kovací látka podána b hem doby platnosti p edchozího 

kování v zemi, kde bylo toto p edchozí o kování provedeno (platnost o kování je dána výrobcem). 
Toto p eo kování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující 

edchozí o kování.   
Vakcinace nesmí být starší 11 m síc .  
 
Sérologické vyšet ení na vzteklinu - schválený soukromý veterinární léka  odebere vzorek krve a 
odešle k vyšet ení do schválené laborato e. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí 
být 0,5m.j./ml. 
 
Toto vyšet ení ve své podstat  prokazuje, že si pes na základ  o kování vytvo il takové množství 
protilátek, že je schopen se dané chorob , v tomto p ípad  vzteklin , ubránit.  
Veteriná , který provádí odb r krve se zam ením na stanovení hladiny protilátek, musí být 
registrován stejným zp sobem, jako veteriná , který vystavuje pasy.   
  
Schválený veterinární léka  - soukromý veterinární léka  schválený a registrovaný pro vydávání pas  
Krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci".  
 Dodate né požadavky a omezení: 
 

které lenské státy EU si stanovily další požadavky pro vstup zví at na své území (nap . ošet ení 
proti vn jším a vnit ním parazit m, proti klíš at m apod.). Ošet ení musí být provedeno a potvrzeno 
soukromým veterinárním léka em. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošet ení, název 

ípravku a výrobce.  



lenské státy mohou také povolit cestování s mlá aty mladšími 3 m síc , která nejsou o kována 
proti vzteklin , pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž míst  aniž by p išla do 
styku s voln  žijícími zví aty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. 
ITÁLIE NEUMOŽ UJE vstup mlá at mladších 3 m síc  neo kovaných proti vzteklin  na své území.  
Další informace, vzor EU pasu zví ete a seznam schválených laborato í, stejn tak jako plné zn ní 
Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) . 998/2003, m žete nalézt na stránkách Státní 
veterinární správy R: http://www.svscr.cz/  
nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví IR:  
http://www.ministerosalute.it/speciali/piSpeciali.jsp?id=57 
 
 
Ostatní: 
U ps  je povinností použití náhubku a vodítka. M že být p eváženo max. 5 zví at na osobu. 
 
 

EPRAVNÍ P EDPISY  
 
AUTOMOBIL 
Pravidla silni ního provozu p edepisují, že psi a ko ky musí cestovat na zadním sedadle, kde 
nep edstavují pro jízdu p ekážku i nebezpe í. V p ípad , že je p epravováno více zví at najednou, 

l by být použit automobil se stabilní p epážkou odd lující p epravní prostor automobilu. Za 
nedodržení p edpis  hrozí pokuta od 50 do 200Euro.  
 


