
Neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu do Spojeného království  

od 1.1.2021 

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu je možné pouze za podmínek stanovených nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v 

zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. 

Zvířata v zájmovém chovu jsou definována jako: 

– psi, kočky a fretky 

– ostatní zvířata vyjmenovaných skupin 

Co se rozumí neobchodním přesunem zvířat v zájmovém chovu (tj. „cestováním“): 

– Neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu je takový přesun, jehož cílem není prodej ani 

převod vlastnictví zvířete. 

– Zvíře v zájmovém chovu po celou dobu neobchodního přesunu doprovází svého majitele, 

který je uveden v identifikačním dokladu zvířete, nebo fyzickou osobu, kterou majitel 

písemně zmocnil, aby jeho jménem neobchodní přesun zvířete provedla (dále jen „oprávněná 

osoba“). 

Cestování se psy, kočkami a fretkami 

Maximální počet zvířat druhů pes, kočka nebo fretka, která mohou majitele nebo oprávněnou 

osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu doprovázet, je 5 ks zvířat. 

Výjimka z maximálního počtu zvířat 

Maximální počet zvířat těchto druhů může být v rámci jednoho neobchodního přesunu vyšší 

než pět, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: 

a) účelem neobchodního přesunu těchto zvířat je účast na soutěžích, výstavách nebo 

sportovních akcích či přípravě na tyto akce, 

b) majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné potvrzení dokládající, že tato zvířata jsou 

přihlášena k účasti na akci nebo jsou registrována u sdružení pořádajícího takové akce, 

c) tato zvířata jsou starší šesti měsíců. 

Pokud majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty těchto druhů a nesplňuje 

podmínky pro uplatnění výjimky, musí být splněny veterinární požadavky pro obchodní 

přesuny. 

 

1. Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do Velké Británie 

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. 

Dostupné informace o cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do Spojeného 

království jsou uvedené na webových stránkách Velké Británie. 

Požadavky pro neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu do Spojeného království od 

1.1.2021 zůstávají prozatím stejné jako dosud. 

https://www.svscr.cz/wp-content/files/cestovani-se-zviraty/n-576-2013-pets-cs.pdf
https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk


Severní Irsko bude před dovozem psů na své území požadovat ošetření proti Echinococcus 

multilocularis. Lze předpokládat, že od 1. ledna 2021 bude požadavky na ošetření psů proti 

echinokokům před vývozem uplatňovat nejen Severní Irsko, ale i zbylá část Spojeného 

království, tak jako je tomu nyní.  

Majitelé domácích mazlíčků se také mohou obrátit na linku pomoci pro cestování s domácími 

mazlíčky ohledně podrobnějších dotazů na požadavků: 0370 241 1710 (kontakt přímo do Velké 

Británie) - pondělí až pátek, 8:30 - 17:00 (mimo svátky). 

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

zemí 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 stanovuje pravidla pro neobchodní 

přesuny zvířat v zájmovém chovu z jednoho členského státu do jiného a pro jejich dovoz ze 

třetích zemí. Na druhy zvířat v zájmovém chovu uvedených v části A přílohy I (tj. psy, kočky 

a fretky) se obecně vztahuje před tímto přesunem povinné očkování proti vzteklině příp. i 

sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině. Tento sérologický test není 

požadován u psů, koček a fretek, jsou-li přemísťovány ze třetí země uvedené na seznamu podle 

článku 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013 – jedná se o tzv. „vyjmenované“ třetí země uvedené 

v části 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013. 

V souvislosti s Brexitem podalo Spojené království Velké Británie a Severního Irska žádost o 

zařazení na seznam těchto vyjmenovaných třetích zemí. Komise vyhodnotila, že UK splňuje 

potřebná kritéria pro uvedení na seznam a že bude Spojené království zařazeno (spolu s ostrovy 

Guernsey, Man a Jersey) mezi vyjmenované třetí země. Pro cestování se psy, kočkami a 

fretkami z UK do EU to znamená, že nebude požadován sérologický test na vzteklinu. Pas 

zvířete zájmovém chovu potvrzený ve VB nebude platný pro přesun po EU od 1.1.2021. 

Položka v seznamu pro Spojené království dle specifické dohody nezahrnuje Severní Irsko. 

Pro Severní Irsko budou platné podmínky cestování po EU.  

Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do některé vyjmenované třetí země se svým 

zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky: 

1. Identifikace zvířete  

2. Očkování proti vzteklině  

3. Veterinární osvědčení nebo Evropský pas 

Podrobné informace k jednotlivým požadavkům jsou uvedeny v sekci IV. Cestování se psy, 

kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí. 

 

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU a z Norska 

musí být splněny následující požadavky: 

1. Identifikace zvířete 

2. Pas zvířete v zájmovém chovu 

3. Očkování proti vzteklině 

Podrobné informace k jednotlivým požadavkům jsou uvedeny v sekci III. Cestování se psy, 

kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU a z Norska. 

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iv-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-do-ceske-republiky-z-vyjmenovanych-tretich-zemi/
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iv-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-do-ceske-republiky-z-vyjmenovanych-tretich-zemi/
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iii-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-do-ceske-republiky-z-clenskych-statu-eu/
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/iii-cestovani-se-psy-kockami-a-fretkami-do-ceske-republiky-z-clenskych-statu-eu/

