Stav: srpen 2020

Informace o cestování do Německa a České republiky s ostatními zvířaty
v zájmovém chovu
Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví
v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout
informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se prosím obracejte na příslušné
úřady.

Před příjezdem do SRN s jinými zvířaty než se psy, kočkami a fretkami nebo ptáky, resp. před
jejich převozem přes území SRN, je nutné ověřit, zda je nutné splnit zvláštní veterinární
podmínky. Případně může být rovněž nutné splnit požadavky na ochranu druhů.
1. Veterinární podmínky
Na rozdíl od právní úpravy platné pro převoz psů, koček a fretek či ptáků zatím v rámci EU chybí
jednotná úprava pro cestování s ostatními druhy zvířat v zájmovém chovu. Tyto případy tedy
upravují německé právní předpisy. Další informace naleznete na webových stránkách
Spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství. Je-li podle platných veterinárních podmínek
nutné povolení, je o něj třeba zažádat u nejvyššího veterinárního orgánu spolkové země, přes
níž chce žadatel přicestovat do Spolkové republiky Německo.
2. Požadavky na ochranu druhů
Příslušným německým úřadem je Spolkový úřad pro ochranu přírody (Bundesamt für
Naturschutz):
Bundesamt für Naturschutz / Abt. I 1
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Tel. (0228) 84 91-1311
Fax. (0228) 84 91-1319
E-mail: citesma@bfn.de

Na webové stránce www.bfn.de naleznete pod heslem „CITES“ podrobné informace
o požadavcích na ochranu druhů, zejména také o dovozu zvířat ze států, které nejsou členskými
státy Evropské unie.
S cílem zabránit účinně nadměrnému využívání živočišných a rostlinných druhů pro komerční
účely byla ve Washingtonu v roce 1973 uzavřena Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen úmluva CITES). Tato úmluva
zavádí při přeshraničním převozu chráněných druhů povinnost předložit úřední dokumenty (tzv.
dokumenty CITES). Ustanovení úmluvy platí nejen pro živá zvířata a rostliny, ale také pro jejich
části a produkty, které z nich byly vyrobeny.
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-2Ve všech členských státech EU byla úmluva CITES definitivně a přímo implementována
nařízeními Evropské unie o ochraně druhů (nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES)
č. 865/2006). Informace o statusu ochrany jednotlivých druhů naleznete na webové stránce
www.wisia.de, kde si můžete kdykoliv ověřit, zda se na dané zvíře vztahují ustanovení na ochranu
druhů. Pro dovoz do EU je zásadně vyžadováno nejen povolení k dovozu, ale také dokumenty
o vývozu zvířete ze země, ze které přijíždíte. Adresy úřadů, které jsou v zemích původu příslušné
pro otázky týkající se povolení dle úmluvy CITES (tzv. Management Authorities) naleznete na
webové stránce www.cites.org pod záložkou „Discover CITES – National CITES Authorities“.
Nad rámec úmluvy CITES platí ustanovení na ochranu všech evropských ptačích druhů,
v důsledku čehož je ptáky ze třetích zemí možné dovézt pouze s výslovným písemným
souhlasem Spolkového úřadu pro ochranu přírody.
K porušování předpisů úmluvy CITES dochází často rovněž v důsledku dovozu různých suvenýrů
z cest. V této souvislosti upozorňujeme na informační leták „Ein- und Ausfuhr gefährdeter Tierund Pflanzenarten“ („Dovoz a vývoz ohrožených živočišných a rostlinných druhů“) na webových
stránkách německého ministerstva zahraničních věcí, který naleznete pod záložkou „Leben und
Arbeiten im Ausland“ (život a práce v zahraničí). Díky tomuto informačnímu letáku se mohou
turisté před svým odjezdem informovat o platných ustanoveních. Spolkový úřad pro ochranu
přírody vytvořil ve spolupráci s celní správou databázi s pokyny pro jednotlivé země
(www.artenschutz-online.de).
Upozorňujeme na to, že nejsou-li při dovozu zvířete splněny předepsané veterinární podmínky
a požadavky na ochranu druhů, může při příjezdu dojít k zabavení zvířete bez nároku na
odškodnění a k zahájení přestupkového řízení.
3. Informace české Státní veterinární správy o cestách s ostatními zvířaty v zájmovém
chovu
Česká Státní veterinární správa informuje v anglickém a českém jazyce jak o cestách s ostatními
zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do členských států EU a třetích zemí, tak i o cestách
s ostatními zvířaty v zájmovém chovu z členských zemí EU a třetích zemí do České republiky.
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