Změny požadavku při cestování se psy v rámci Evropské unie
Majitelé psů si již zvykli na to, že pokud chtějí z jakéhokoliv důvodu vycestovat se svým
psem mimo území ČR, je třeba, aby pes měl vystavený pas a byl identifikačně označen. Od 2.
července vchází v platnost poměrně důležitá změna, která spočívá v tom, že jako identifikační
označení přestává být uznáváno tetování a jednoznačně platí, že pes musí být označen mikročipem.
Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze
mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Ten, kdo
chce vzít sebou psa na dovolenou do zahraničí nebo kdo se chce zúčastnit zkoušek, soutěží či
výstav, by s tím měl počítat. Požadavek se vztahuje na cestování po státech EU, na tak zvané třetí
vyjmenované země a také na situaci,kdy majitel se psem vyjede mimo území EU a následně se do
něj chce vrátit. Pod termínem „třetí vyjmenované země“ se skrývají země, které sice nejsou členy
EU, ale mají s EU uzavřenou dohodu.
V případě některých států ( Velká Británie, Irsko, Malta, Švédsko) a také při zpětném
návratu psa do státu EU ze země, která není členem EU a není na seznamu třetích vyjmenovaných
zemí, je ještě požadováno serologické vyšetření na vzteklinu. Jeho důvodem je snaha ověřit, že
očkování proti vzteklině mělo u daného jedince požadovanou odezvu, která spočívá ve vytvoření
dostatečného množství protilátek. Do srozumitelné formy převedeno to znamená, že se ověřuje, zda
je pes opravdu schopný se případnému nakažení vzteklinou ubránit. Minimální hladina protilátek je
stanovena na 0,5 m.j./ml séra (m.j.= mezinárodní jednotka). Pro uvedené vyšetření platí následující
pravidla:
pes musí být označen mikročipem před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na
vyšetření hladiny protilátek.
sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině. Toto vyšetření
musí být provedeno ve schválené laboratoři, kterou je v případě České republiky Státní veterinární
ústav v Praze
sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v
intervalech doporučených výrobcem vakcíny
Uvedená pravidla jsou ještě v případě jednotlivých zemí doplněna speciálními požadavky:
Velká 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.
Požadavky v případě zpětného návratu nebo dovozu psů na území České republiky ze třetích
zemí,
Odběr krve pro sérologické vyšetření musí být proveden alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce
před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU.Toto tříměsíční období se nepoužije při
opětovném návratu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním
výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.
Bližší informace, např. seznam vyjmenovaných třetích zemí nebo u nás schválené vakciny proti
vzteklině včetně doby jeji platnosti lze najít na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz).
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