
     
Specifické požadavky při dovozu vybraného agrárního zboží z EU do Velké Británie (dále VB – netýká se Severního Irska) (v dalších fázích platí požadavky 

předchozích fází a přibývají nové)  
Zpracováno dle stavu 22. 11. 2020 

  dle materiálu The Border with the EU 
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-
model#history 

     

  Zboží Fáze 1 (1. 1. 2021) Fáze 2 (1. 4. 2021) Fáze 3 (1. 7. 2021) 

1. 

Produkty živočišného původu 
dovozce musí prověřit dle KN 
kódu, zda zboží bude podléhat 
kontrolám a požadavkům (týká se 
např. i sýrů, mléka a smetany, 
určitých potravinových přípravků 
apod. více zde). 
včetně směsných produktů 
dovozce musí prověřit dle KN 
kódu, zda zboží bude podléhat 
kontrolám a požadavkům (více 
zde) (veterinární kontroly se 
nevztahují se např. na cukrovinky, 
sušenky, koláče, pečivo) 

  

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 

Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

2. 

Alkohol (vč. piva a vína), 
zpracované výrobky obsahující 
alkohol (např. pralinky), tabák, 
biopaliva (a další zboží zatížené 
spotřební daní) 

Nemožnost odložit podání 
standardního dovozního celního 
prohlášení (více zde). 
Splnit všechny stávající požadavky vč. 
např. licenčních povinností a 
spotřebních daní. 

  

  

3. Balená voda 
Žádné specifické požadavky. 
Povinnost splnit obvyklé standardy a 
složení a bezpečnosti. 

  

  

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model#history
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model#history
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021
https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021


4. Ryby a rybí produkty 

Nemožnost odložit podání 
standardního dovozního celního 
prohlášení (více zde). 
Splnit všechny stávající požadavky vč. 
např. licenčních povinností.  
Předložit certifikát o úlovku před 
dovozem. 
Předložit dodatečné dokumenty (např. 
proti nelegálním rybolovu). 

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 

Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

5. 

Vedlejší produkty živočišného 
původu neurčené pro lidskou 
spotřebu (kategorie 1, a některé 
produkty z kategorie 2 a 3 viz 
Materiál) Seznam kategorií zde.  

 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 
Předběžné schválení příslušného úřadu 
VB (Defra/APHA) (více zde). 
Zboží musí mít stávající oficiální 
průvodní dokumentaci. 

  

Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 
Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 

6. 

Vedlejší produkty živočišného 
původu neurčené pro lidskou 
spotřebu (ostatní) - dovozce musí 
prověřit dle KN kódu, zda zboží 
bude podléhat kontrolám a 
požadavkům (Podrobnosti zde)  

    

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží před 
jeho příjezdem do Import of Products, 
Animals, Food and Feed System (více zde). 
Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

7. 

Produkty živočišného původu 
podléhající bezpečnostním 
opatřením ve VB (v souvislosti s 
nákazami zvířat a opatřeními proti 
jejich šíření - např. drůbež, skot, 
prasata, více zde). 

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde).  

 Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

 
1 Materiál neuvádí žádné přesnější informace k Export Health Certificates (Veterinárním vývozním osvědčením). Pro dovoz z EU do VB zatím platí, že o Export Health certificate musí 
vývozce z EU požádat u příslušného úřadu v členském státu EU. Ze strany VB je zatím k dispozici pouze informace, že certifikáty, které budou využívány pro dovozy z EU do UK, budou „v 
zásadě stejné jako existující certifikáty pro dovozy do EU ze třetích zemí, ale budou se vztahovat na dovozy do Velké Británie. Existující zdravotní certifikáty pro živá zvířata a rozmnožovací 
materiál, budou převedeny do verzí pro Velkou Británii. Obchodníci, kteří mají záměr vyvážet do Velké Británie, by měli využívat existující certifikaci jako návod pro to, co bude 
vyžadováno. Příslušným orgánem pro vydávání veterinárních vývozních osvědčení v ČR je SVS, vydání podrobnějších pravidel pro tato osvědčení však závisí na VB. 

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency/about/access-and-opening
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports


8. 
Produkty živočišného původu ze 
třetích zemí s transitem přes EU 

Pokud nebyly výrobky při vstupu do EU 
podrobeny plné kontrole: 
Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 

 Pokud byly výrobky při vstupu do EU 
podrobeny plné veterinární kontrole: 
Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 

Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

9. 

Vysoce rizikové potraviny a 
krmiva neživočišného původu 
dovezené do EU ze třetích zemí a 
vyvezené do UK 

  

Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde).   

10. 
Vysoce rizikové potraviny a 
krmiva neživočišného původu ze 
třetích zemí s transitem přes EU 

Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde).  

  

Dovozce musí oznámit dovoz zboží před 
jeho příjezdem do Import of Products, 
Animals, Food and Feed System (více zde). 
Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

11. 
Živá zvířata a rozmnožovací 
materiál 

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 
Pro přepravu živých zvířat z EU do VB, 

případně do Severního Irska přes VB, 

musí přepravci požádat příslušné 

britské úřady o vydání následujících 

dokladů: Povolení přepravce, 

osvědčení o schválení dopravního 

prostředku a osvědčení o způsobilosti 

řidiče 

  
Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

12. 
Živí vodní živočichové neurčení 
k přímé lidské spotřebě (např. 
akvarijní rybičky apod.)  

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 

  
Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports


Registrace u FHI (více zde). 

13. Koně a koňovití 

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 
Řidič převážející koňovité bude muset 
mít osvědčení o způsobilosti, osvědčení 
o schválení dopravního prostředku od 
Defra a povolení přepravce od APHA. V 
určitých případech bude muset 
koňovité doprovázet kniha jízd, která 
se bude muset předkládat APHA. 

  
Povinnost dovozu přes stanovené 
stanoviště hraniční kontroly (více zde). 

14. 

Prioritní rostliny a rostlinné 
produkty (např. rostliny určené k 
sadbě, některá semena, brambory 
určené k lidské spotřebě apod. 
Více zde.) 

Povinnost předložit Export Health 
Certificate1. 
Dovozce musí oznámit dovoz zboží 
před jeho příjezdem do Import of 
Products, Animals, Food and Feed 
System (více zde). 

  

  

15. 

Všechny regulované rostliny a 
rostlinné produkty – dovozce 
musí prověřit dle KN kódu, zda 
zboží bude podléhat kontrolám a 
požadavků (např. čerstvá listová a 
kořenová zelenina a některé 
čerstvé ovoce, některá semena 
apod. Více zde.) 

  

Povinnost předložit fytosanitární 
certifikát. 
Dovozce musí podat předběžné hlášení 
o dovozu (v závislosti na rizikovosti). 
Povinnost dovozce zaregistrovat se v IT 
systému pro regulované rostliny a 
rostlinné produkty (zatím VB 
nezprovoznila). 

Produkty budou podrobeny zvýšenému 
počtu identifikačních a fyzických kontrol. 

https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-live-fish-and-shellfish
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021


16. 
Ohrožené druhy rostlin a zvířat 
(CITES) a potraviny z těchto 
druhů 

Nemožnost odložit podání 
standardního dovozního celního 
prohlášení (více zde). 
Splnit všechny stávající požadavky vč. 
např. licenčních povinností. 
Předložit povolení CITES. 
Vstup do VB pouze na určených 
přechodech. 

  

  

17. 
Hnojiva na bázi dusičnanu 
amonného 

Nemožnost odložit podání 
standardního dovozního celního 
prohlášení (více zde). 
Splnit všechny stávající požadavky. 
Povinnost předložit certifikát odolnosti 
vůči výbuchu (na dovozy z EU se uplatní 
od 1. 1. 2023). 

  

  

18. Veterinární léčiva 

Žádné specifické požadavky pro 
veterinární léčiva z EU. 
Povinnost fyzicky předložit dovozní 
licenci kontrolovaných léčiv (jako 
dosud). 
Pokud k tomu nedojde, zboží bude 
podrobeno kontrole, dovozce může být 
pokutován atd. 

  

  

 

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

