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Přeprava zvířat 

Tento řád doplňuje všeobecné přepravní podmínky společnosti Eurotunnel 

http://www.eurotunnel.com 

S výhradou ustanovení tohoto řádu není na kyvadlové dopravě Eurotunelu přípustná přeprava 

zvířat. 

1. Definice  

„Majitel“ označuje klienta, který je páníčkem, osobou odpovědnou a/nebo osobou, která hlídá zvíře uvnitř 

terminálů Eurotunelu nebo během přepravy. 

„Zvíře“ označuje psa, kočku nebo fretku či jiné živé zvíře, jakož i koňovité v zájmovém chovu (koně, poníci, osli a 

muly), hlodavce, králíky, ptáky (s výjimkou drůbeže), bezobratlé, obojživelníky a plazy, včely a čmeláky, měkkýše, 

korýše a okrasné vodní živočichy. 

„Nařízení ohledně zvířat“ označuje veškeré nařízení a platné zákony týkající se přepravy zvířat, které vydala 

Evropská unie, Francie a/nebo Spojené království, či veškeré postupy nebo řády, které vydala společnost 

Eurotunnel nebo příslušný orgán, včetně: nařízení ES 1/2005 o komerční přepravě živých zvířat, nařízení EU 

576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu; směrnice 92/65 o výměně a dovozu zvířat v rámci 

Evropské unie, britské nařízení režimu cestování zvířat v zájmovém chovu (PETS)(pilotní ustanovení)(Anglie). 

2. Oblast působnosti 

2.1 Přepravu zvířat upravují všeobecné přepravní podmínky společnosti Eurotunnel, tento řád a všechna 

platná nařízení ohledně zvířat. 

2.2 Přeprava zvířat v rámci nákladové kyvadlové dopravy společnosti Eurotunnel není povolena. 

2.3 Přeprava zvířat v rámci kyvadlové dopravy cestujících společnosti Eurotunnel vždy závisí na předchozím 

a výslovném souhlasu společnosti Eurotunnel. 

2.4 Majitel si sám zodpovídá za obstarání všech dokumentů a povolení týkajících se přepravy zvířat a za 

jejich soulad s nařízeními ohledně zvířat. 

2.5 Žádné ustanovení tohoto řádu nemění ani nenahrazuje ustanovení všeobecných přepravních podmínek 

společnosti Eurotunnel. 

2.6 Počet zvířat, který se může přepravovat mezi členskými zeměmi Evropské unie, se omezuje na 5 na 

osobu s výjimkou případů, kdy se majitel účastní soutěže, show nebo sportovní akce. Nad rámec tohoto 

počtu bude přeprava zamítnuta, pokud majitel neprokáže svou účast na takové akci. 



2 
COMM/0248/1 - Řád pro Eurotunel – Přeprava zvířat – 30 09 2016 

2.7 Zákazníci, kteří přepravují zvířata za účelem prodeje, předání novému majiteli nebo za jakýmkoliv jiným 

obchodním účelem (zejména osvojení nebo záchrany), musí splňovat ustanovení univerzální směrnici 

(směrnice 92/65) a všechna ostatní nařízení týkající se zvířat.  

2.8 Je zakázána přeprava zvířat pro účely lékařského výzkumu, testování nebo porážky. 

3. Povinnosti majitele 

3.1 Majitel musí: 

3.1.1 upozornit společnost Eurotunnel na přepravu zvířete v okamžiku rezervace nebo nahlásit zvíře 

v místě „Pet Control Point“ / „místo kontroly zvířat“, které se nachází v terminálu společnosti 

Eurotunnel ve Francii; 

3.1.2 uhradit náklady, které společnost Eurotunnel stanovila pro přepravu zvířat; 

3.1.3 splňovat všechna nařízení týkající se zvířat. 

3.2 Majitel zvířete plně a výhradně zodpovídá za neustálou bezpečnost, bezpečí, dobré životní podmínky, 

pohodlí a chování zvířete. 

3.3 Zvíře musí zůstat uvnitř vozidla svého majitele (pokud mu společnost Eurotunnel nepovolí vozidlo 

opustit), musí být zajištěna jeho bezpečnost a musí být pod neustálým dohledem majitele. 

3.4 Kočky a fretky se smí přepravovat v koši či vhodném kontejneru, který lze důkladně uzavřít. 

3.5 Psi musí mít na sobě obojek a vhodné vodítko. 

3.6 Majitelé musí zvířatům zabránit ve znečištění či poškození terminálů nebo prostředků kyvadlové 

dopravy společnosti Eurotunnel. Společnost Eurotunnel vybudovala ve svých terminálech speciální 

prostory pro zvířata. Majitel musí vyčistit místa, která jeho zvíře znečistilo. 

Přeprava koňovitých v zájmovém chovu 

3.7 Řidiči vozidel, jež přepravují koňovité, musí: 

 3.7.1 vlastnit osvědčení o schválení přepravních silničních prostředků v souladu s článkem 18(2) 

nařízení ES 1/2005; nebo 

 3.7.2 v případě, že by vozidla nedisponovala výše uvedeným osvědčením, musí vlastnit dokumentaci 

výrobce vozidla, jež potvrzuje, že vozidlo splňuje podmínky týkající se větrání, jak je uvedeno v příloze 

1, kapitoly VI, odstavce 3.2 nařízení ES 1/2005. 

3.8 Rezervace bude přijata až po obdržení jednoho výtisku výše uvedených dokumentů. 
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3.9 Majitel se musí ujistit, že splňuje podmínky týkající se přepravy koňovitých, které vydala společnost 

Eurotunnel či její přepravci určení pro přepravu koňovitých, a veškerá nařízení týkající se zvířat. Pro bližší 

informace si prostudujte internetové stránky společnosti Eurotunnel www.eurotunnel.com [přeprava 

koní]. 

Přeprava zvířat do Spojeného království 

3.10 Zvířata v zájmovém chovu: Majitelé musí předvést všechny psy, kočky či fretky v zájmovém chovu a 

předložit veškeré požadované dokumenty zaměstnancům společnosti Eurotunnel v „Pets Control Point“ 

/ „místě kontroly zvířat“, které se nachází v terminálu společnosti Eurotunnel ve Francii. Majitelům, 

kteří nepředvedou zvířata v místě kontroly, bude přeprava odepřena. 

3.11 Zvířata určená k prodeji, postoupení (či jinému obchodnímu účelu): Majitelé (což zahrnuje přepravce 

nebo zástupce oprávněného na základě nařízení Spojeného království z roku 1974 o boji proti vzteklině 

(dovoz psů, koček a jiných savců) (nařízení Spojeného království „Rabies (Importation of dogs, cats and 

other mammals) Order 1974 for the transport of animals into quarantine in the UK)“ musí v „Pets 

Control Point“ / „místě kontroly zvířat“, které se nachází v terminálu společnosti Eurotunnel ve Francii, 

nahlásit zaměstnancům společnosti Eurotunnel, že tato zvířata jsou přepravována, a předložit palubní 

dokument [ID 11] nebo dovozní licenci. 

4. Soulad 

4.1 Společnost Eurotunnel má právo rozhodnout, zda zamítne přepravu, pokud: 

 4.1.1 majitel nerespektuje tento řád, nařízení ohledně zvířat; 

 4.1.2 zvíře není způsobilé k takové cestě nebo pokud hrozí nebezpečí či riziko škody pro ostatní 

cestující, zvířata nebo pro zaměstnance společnosti Eurotunnel. 

4.2 Pokud se společnost Eurotunnel domnívá, že zvíře nesplňuje ustanovení tohoto řádu nebo nařízení 

ohledně zvířat, majitel zvíře okamžitě odklidí z terminálů společnosti Eurotunnel. Společnost Eurotunnel 

nezodpovídá za případné náklady majitele v důsledku rozhodnutí společnosti Eurotunnel zamítnout 

přepravu jeho zvířete. Majitel ponese sám náklady související se zamítnutím přepravy, a zejména 

náklady spojené s dokumentací, karanténou, náklady na léčbu a všechny ostatní náklady a/nebo 

ošetření. 

5. Proplácení 

5.1 Jízdenky vystavené pro zvířata, která necestovala, lze proplatit na základě vlastního uvážení společnosti 

Eurotunnel. 
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6. Odpovědnost a vyloučení odpovědnosti 

6.1 Společnost Eurotunnel nepřebírá odpovědnost v případě zpoždění nebo za ostatní náklady nebo 

výdaje vynaložené majitelem či třetími stranami utrpěné v důsledku nedodržení tohoto řádu nebo 

nařízení ohledně zvířat. 

6.2 Majitel uhradí společnosti Eurotunnel náklady vzniklé zpožděním prostředků kyvadlové dopravy 

a/nebo škodou na majetku společnosti Eurotunnel a/nebo třetích stran vyplývající z jeho nedodržení 

tohoto řádu nebo nařízení ohledně zvířat. 

6.3 Společnost Eurotunnel nepřebírá odpovědnost vůči majiteli, přepravci, zástupci nebo komukoli, kdo 

má zájem na přepravě zvířat, a to v případě ztráty, přímých nebo nepřímých nákladů nebo výdajů v 

důsledku nedodržení tohoto řádu nebo nařízení ohledně zvířat. 

7.  Shrnutí: Níže uvedená tabulka uvádí zvířata, která jsou přípustná na prostředcích kyvadlové 

dopravy pro cestující, a příslušné podmínky cestování 

 

Kategorie zvířat 

Podmínky cestování* 

(*pouze k informaci. Za soulad s nařízením ohledně zvířat a 

za řád společnosti Eurotunel odpovídá sám majitel)  

Přípustná na 

prostředcích 

kyvadlové dopravy 

určené na přepravu 

cestujících 

Zvířata v zájmovém chovu: psy, kočky a fretky 

 

- britské nařízení režimu cestování zvířat v 

zájmovém chovu (PETS) (čip, očkování, pas) 

- nařízení EU 576/2013 

ANO 

Psi, kočky a fretky určené k prodeji, k předání novému 

majiteli nebo k jakémukoliv jinému obchodnímu účelu 

(zejména osvojení nebo záchraně) 

- směrnice 92/65 [univerzální směrnice] ANO 

Ostatní zvířata v zájmovém chovu: hlodavci, králíci, 

ptáci (s výjimkou drůbeže), bezobratlí (s výjimkou včel, 

čmeláků, měkkýšů a korýšů), obojživelníci a plazi 

- bez čipu, očkování či pasu  

- nařízení EU 576/2013 

ANO 

Koňovití v zájmovém chovu: např. koně, poníci, osli a 

muly 
- nařízení ES 1/2005 

Rezervace musí být uskutečněna 

prostřednictvím přepravců, které určí 

společnost Eurotunnel pro přepravu 

koňovitých 

ANO 

 

8. Kontakt 

8.1 Veškeré dotazy týkající se přepravy zvířat směřujte na obchodní podporu na adresu 

sales.support@eurotunnel.com. 

 


