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V Praze, 23. ledna 2013 
 
 
Na základě rozhodnutí číslo 331–209 honduraského Ministerstva zemědělství je zde 
uveden výčet podmínek pro dovoz psů a koček do Hondurasu. Pro dovoz dalších druhů 
zvířat, jako jsou plazi, ptáci, fretky, atd., musí zvířata splňovat speciální požadavky a musí 
být předložen speciální formulář. 
 
 
1. Povinnosti cestujícího: 

 ● Cestující musí zajistit, aby se veškeré údaje, jako je věk, rasa, barva srsti  
  a pohlaví zvířete, shodovaly s údaji uvedenými na dokumentech,  které je 
  potřeba společně s přihláškou předložit na Karanténní stanici. V opačném 
  případě může být povolení dovozu zvířete zamítnuto. 

 
 
2. Podmínky: 

 ● Cestující musí předložit Karanténní stanici cestovní pas zvířete, očkovací 
  průkaz a aktuální osvědčení od veterináře o zdravotní nezávadnosti, ne starší 
  než 30 dní před začátkem zájezdu. (Originál a jednu kopii).  

 ● Pokud bude vstup zvířete shledán jako velké hygienické riziko, bude zvířeti 
  vstup do země odepřen.  

 ● Zvířeti zjevně zdravému, nesplňujícímu však požadavky, bude vstup odepřen, 
  dokud majitel zvířete nepředloží všechny potřebné dokumenty. 
 
 ● Pokud cestující nepředloží všechny potřebné dokumenty zjevně zdravého 
  zvířete, bude požádán o umístění zvířete do karantény minimálně na 10 dní 
  a bude požádán o zajištění zdravotního potvrzení od místního veterináře.  
  Veškeré náklady musí být uhrazeny majitelem zvířete. 
 
 ● Všichni cestující, kteří mají v úmyslu dovážet zvířata za účelem obchodního 
  využití, musí před cestou požádat o dovozní povolení, společně s cestovním 
  pasem zvířete, očkovacím průkazem a osvědčením o zdravotní nezávadnosti. 
  Po příjezdu do Hondurasu musí majitel zvířete najmout místní veterinární 
  servis, který umístí zvíře do karantény na dobu minimálně 10ti dní. 
 
 
3. Očkovací průkaz: V souladu s věkem a rasou zvířete musí očkovací průkaz obsahovat 

následující informace: 
 ● Datum očkování 

 ● Typy očkování 
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 ● Značku použitého přípravku na očkování 

 ● Jakékoliv ošetření proti parazitům, nejlépe 30 dnů před cestou 

 ● Zvířata musí být očkována proti následujícím nemocem: 
   

Psi: 
  a. Psinka 

  b. Psí hepatitida 

  c. Leptospiróza 

  d. Parvoviry 

  e. Vzteklina (pro zvířata starší než tři měsíce) 

  f. Parainfluenza 
 
  Kočky: 

  a. Kočičí mor 

  b. Kaliciviróza 

  c. Rhinotracheitida 

  d. Kočičí leukémie 

  e. Vzteklina (pro zvířata starší než tři měsíce) 

 

4. Náklady: Kontrola z Karanténního úřadu stojí L. 250 (Honduraská lempira) nebo 
přibližně 10 €.  

 

5. Poznámky: Aby byly předkládané dokumenty platné, musí být před cestou přeloženy 
do španělštiny a legalizované na nejbližším Honduraském konzulátu / 
velvyslanectví a musí být opatřeny apostilou.  


