
 
 

Veterinární informace k obchodování s živočišnými produkty  
 

Dovoz produktů živočišného původu se řídí zákonem č. 166/99 Sb. v plném znění, předpisy 
Evropských společenství, vyhláškou 373/2003 Sb. v platném znění.  
Podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. příjemce potravin z jiného členského státu EU v místě určení oznámí 
prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy nejpozději 24 hodin před 
příchodem potravin na místo určení: druh, množství, fyzikální stav potraviny (s výjimkou čerstvých 
ryb, produktů akvakultury, kolagenu a přírodních střev). 
 
Formulář ke stažení:  http://eagri.cz/public/app/svs_pub/formulare/ 

 
Produkty původem z členských zemí EU 

 musí pocházet z podniku, závodu nebo jiného zařízení, jenž je schválen a registrován, 
popřípadě registrován podle předpisů Evropského společenství a je pod státním dozorem; 

 jsou zdravotně nezávadné, ve všech fázích jejich výroby, při zpracování a uvádění do oběhu byly 
dodrženy povinnosti z hlediska ochrany zdraví lidí; 

 jsou označeny stanoveným způsobem – značkou zdravotní nezávadnosti, resp. identifikační 
značkou a provázeny průvodním dokladem, popřípadě vyžaduje-li se veterinární osvědčení, 
tímto osvědčením¨. 

 
Produkty ze třetích zemí  

 mohou vstoupit na území České republiky jen přes stanoviště veterinární hraniční kontroly ČR 
nebo jiného členského státu; 

 musí pocházet ze schváleného podniku k vývozům do EU a země; 

 každá zásilka živočišných produktů musí být na místo určení doprovázena stejnopisy 
příslušných veterinárních dokladů (veterinární osvědčení, společný vstupní veterinární doklad – 
SVVD); 

 podléhají kontrole v místě určení; 

 jsou-li předmětem dovozu živočišné produkty, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky 
stanoveny na úrovni Evropské unie, je dovozce nebo zástupce, popřípadě jiná osoba 
odpovědná za náklad povinna požádat předem Státní veterinární správu o sdělení dovozních 
podmínek. 

 
Vzory příslušných veterinárních dokladů jsou k dispozici na webových stránkách Státní veterinární 
správy ČR – www.svscr.cz - (vč. seznamů schválených zemí a podniků).  
Je žádoucí, aby doklady doprovázející zásilku byly nejen v jazykové verzi země původu, ale také 
země vstupu a země určení (české). 
 
Kontakt: 
MVDr. Hana Řezníčková 
vedoucí oddělení veterinární hygieny  
Brno – město 
KVS SVS pro Jihomoravský kraj 
Palackého tř. 174, 612 38 Brno 
Mobil: 721 210 257 
E-mail: h.reznickova.kvsb@svscr.cz 

27. 2.–2. 3. 2018 
Výstaviště Brno 
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