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CESTUJEME S PEJSKEM 
 
Na co si dát pozor a co zařídit, abyste mohli se svým pejskem například na pláže se 
vstupem pro zvířata? 

 

1. Identifikace zvířete – čip nebo tetování 
 

Pes musí být označen mikročipem. Toto označení mikročipem prování veterinární 

lékař. K označení musí být použity mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a 

čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. V případě, že mikročip nesplňuje tyto dané 

požadavky, musí majitel či oprávněná osoba zajistit pro kontrolu odpovídající čtecí 

zařízení. 

 

Pes může být též označen tetováním. Toto označení je uznáno v případě, že je 

čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. 

 

POZOR! Při cestování na území Chorvatska je uznáváno označení zvířete pouze 

mikročipem. 

Důležité také je, aby zvíře bylo označeno mikročipem před očkováním proti vzteklině 

a také před vydáním pasu. 

2. Pas 
Jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Pas je vždy 

označen kódem země (pro Českou republiku – písmena CZ) a pořadové číslo, jež 

přiděluje Státní veterinární správa. Pas je vydáván soukromým veterinárním lékařem, 

který má oprávnění a je registrovaný u krajské veterinární správy pro vydávání pasů. 

Od 29. prosince 2014 jsou vystavovány nové pasy, podle nového vzoru, avšak pasy 

vydané do tohoto období jsou i nadále platné. 

3. Očkování proti vzteklině 
Pes musí být očkován proti vzteklině do 12 týdnů stáří. Očkování provádí soukromý 

veterinární lékař. 

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou, která obsahuje 

předepsané látky. 

 

Pro vycestování se zvířetem se za platné očkování proti vzteklině považuje: 
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21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného 

výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, 

nebo 

ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti 

předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je 

však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující 

předchozí očkování. 

 

Pozor na cestování s mladými psy ve věku do 16 týdnů, platí speciální podmínky, na 

které je důležité se informovat. 

 

4. Pes v autě – PAMATUJ NA MNE, PÁNÍČKU 

Dle zákona, paragraf 52 „Přeprava nákladu“, odstavec 5 říká: “Při přepravě živých 

zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“. Avšak znění zákona nesděluje, co 

pro bezpečnost při přepravě psa v autě je nutné učinit, a tak je vše na posouzení 

policisty při silniční kontrole. 

Reálnou šanci na splnění zákona, ale především pro opravdový přínos bezpečnosti 
přepravy psa v autě máte při používání: 
 

 bezpečnostního postroje pro psa 

 automříže  

 přepravní autoklece či boxy 

 
5. Co zabalit pro pejska 
 Deku, pelíšek nebo přepravka 

 Miska na granule, granule – ať mi trochu chutnají  a láhev na vodu 

 Náhubek, vodítko, kšíry, obojek 

 Hračky 
 

Majitelé by měli myslet na to, že během cesty je potřeba 

dělat častěji zastávky, pejsek se musí proběhnout, vyvenčit 

a také napít. 

     
Tlapku na to! 


