
Informace pro cestující se ZVÍŘATY: 

Před vstupem do Rakouska se zvířetem je nutné seznámit se s platnými předpisy o převozu 
zvířat. Hlavními zásadami jsou: 

• psi a kočky, cestující do Rakouska ze zemí Evropské unie, musí mít platný 
veterinární pas - tzv. Europass, který v rámci EU existuje jako jednotný doklad. V 
ČR je vystavován schválenými soukromými veterinárními lékaři. 

• zvíře musí být označeno mikročipem, jehož číslo musí být v pasu uvedeno, nebo 
tetováním. Tetování musí být z doby před 3. červencem 2011 a musí být dobře 
viditelné. 

• zvíře musí mít platné očkování proti vzteklině, informace o očkování musí být 
uvedena v pasu. 
 

MĚNA A SMĚNÁRNY: 

Otevírací doba bank (obecně) je: 
Pondělí, úterý, středa, pátek: od 8.00 do 12.30 a od 13.30 do 15.00 hodin 
Čtvrtek: od 8.00 do 12.30 a od 13.30 do 17.30 hodin 

Bankomaty 
Výběr peněz lze uskutečnit kromě bank také prostřednictvím sítě cca 3.000 bankomatů. 
Akceptovány jsou tuzemské i zahraniční platební karty Maestro, dále tuzemské i zahraniční 
kreditní karty MasterCard, American Express, Visa a Dinners, a karty na výběr hotovosti 
Cirrus a Visa-Plus. Poplatky za výběr hotovosti se v různých bankách liší. 

Kreditní karty jsou přijímány ve městech a turistických centrech, v mnoha hotelích, 
restauracích, obchodech a u benzinových čerpacích stanic. Jaké kreditní karty jsou 
akceptovány lze zjistit z loga, umístěného při vstupu nebo vjezdu do příslušného zařízení. 

V mnoha obchodech od potravin, přes benzinové pumpy až po nábytkové obchody se 
dá platit jen tzv. Maestro - bankomat kartou, proto si ještě předtím, než přijdete 
ke kase zjistěte, jaké karty přijímají. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A LÉKÁRNY: 

Lékárny se střídají v noční a sobotní službě. Na zavřených lékárnách vždy najdete seznam 
nejbližší otevřené lékárny. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Pojištěnci ze zemí Evropské unie mají v nutných případech nárok na lékařskou péči ve 
stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako rakouští pojištěnci, a to na základě karty 
zdravotního pojištění, kterou jim před vstupem do Rakouska vystavila jejich zdravotní 
pojišťovna. Informace o zdravotním pojištění poskytují zdravotní pojišťovny v mateřské zemi 
pojištěnce. 

 



DOBA DOVOLENÝCH: 

Hlavní sezona dovolených je v červenci, srpnu, o Vánocích a Velikonocích. V těchto 
hlavních sezonách Vám doporučujeme si s předstihem rezervovat ubytování.  

 

Svátky 2015: 

• 01. ledna:  Nový rok 
• 06. ledna:  Tři králové 
• 06. dubna: Velikonoční Pondělí 
• 01. května:  Svátek práce 
• 14. května:  Nanebevstoupení Páně 
• 25. května:  Svatodušní pondělí 
• 15. srpna:  Nanebevzetí Panny Marie 
• 26. října:  Státní svátek 
• 01. listopadu:  Všech svatých 
• 08. prosince:  Neposkvrněné početí 
• 25. prosince:  Boží hod vánoční 
• 26. prosince:  Štěpán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Informace pro cestující se ZVÍŘATY:
	MĚNA A SMĚNÁRNY:
	ZDRAVOTNÍ PÉČE A LÉKÁRNY:
	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
	Pojištěnci ze zemí Evropské unie mají v nutných případech nárok na lékařskou péči ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako rakouští pojištěnci, a to na základě karty zdravotního pojištění, kterou jim před vstupem do Rakouska vystavila jejich zd...
	DOBA DOVOLENÝCH:
	Hlavní sezona dovolených je v červenci, srpnu, o Vánocích a Velikonocích. V těchto hlavních sezonách Vám doporučujeme si s předstihem rezervovat ubytování.
	Svátky 2015:

