
 
 

 
 

Informace – Veterinární kontroly v TARIC od 1. 4. 2012 
 

 

 

Na základě požadavků členských států Evropská Komise – DG TAXUD (ředitelství pro cla a 

daně) zapracovala problematiku veterinárních kontrol a předkládání Společného 

veterinárního vstupního dokladu do TARIC na úrovni EU a to s platností od 1. 4. 2012. 

Do té doby je tato problematika zapracována pomocí odkazů – textová informace k daným 

podpoložkám KN.   

 

 

 

Právní předpisy EU vztahující se k problematice: 

 

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy 

veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly 

Společenství (dále jen „nařízení č. 136/2004“) 

 

Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní 

prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly 

těchto zvířat (dále jen „nařízení č. 282/2004“) 

 

Rozhodnutí Komise č. 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, 

na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS 

a 97/78/ES (dále jen „rozhodnutí č. 2007/275/ES) 

 

Obecné informace 

 

Nový typ opatření: 

Opatření 410 – Veterinární kontroly 

 

Již existující certifikáty: 

N853 – Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) v souladu s Nařízením (EC) č. 

136/2004, používaný při veterinární kontrole produktů  

C640 – Společný veterinární vstupní doklad (SVVD zvířata) v souladu s Nařízením (EC) 

č. 282/2004, používaný při veterinární kontrole živých zvířat  
 

Nové certifikáty (tzv. fiktivní – není to doklad, je to deklarování určité skutečnosti): 

Y930 – Deklarovaných produktů se netýká rozhodnutí Komise 2007/275/ES  

Y931 – Produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol podle čl. 6 odst. 

1 rozhodnutí Komise 2007/275/ES 

 

 

Princip zapracování 

 

Zboží, které podléhá, nebo by mohlo podléhat veterinární kontrole na vstupním místě do EU, 

je pro zapracování do TARICu rozděleno do 3 skupin: živá zvířata, produkty, na které se 

vztahuje veterinární kontrola a produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol 

podle čl. 6 odst. 1 rozhodnutí č. 2007/275/ES. 

 



 
 

 
 

ŽIVÁ ZVÍŘATA 

 

- nařízení č. 282/2004 

 

- certifikát C640: Společný veterinární vstupní doklad (SVVD zvířata) v souladu s 

Nařízením (EC) č. 282/2004, používaný při veterinární kontrole živých zvířat  
 

→ všechna živá, která se zařazují do dotčených podpoložek KN, podléhají veterinární 

kontrole (neexistuje žádná výjimka, žádný fiktivní certifikát pro deklarování 

skutečnosti, že zvíře veterinární kontrole nepodléhá) 

 

- vyloučené země z opatření: CH, LI, NO, FO, AD, SM (tyto země uplatňují předpisy 

EU pro veterinární kontroly pro živá zvířata již na vstupu na jejich území – kontroly 

provedeny na území těchto států, není třeba kontrolovat při vstupu do EU); IS 

(předpisy EU pro veterinární kontroly živých zvířat uplatňuje pouze na ryby, měkkýše, 

korýše a živočichy vodní akvakultury – Island vyloučen jen u kapitoly 03 a čísel HS 

1604 a 1605, u ostatních živých zvířat, jejich spermatu a embryí musí být C640 

předložen) 

 

- seznam podpoložek KN v části A přílohy I 

 

PRODUKTY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE VETERINÁRNÍ KONTROLA 

 

- nařízení č. 136/2004 

 

- certifikát N853: Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) v souladu s 

Nařízením (EC) č. 136/2004, používaný při veterinární kontrole produktů 
 

certifikát Y930: Deklarovaných produktů se netýká rozhodnutí Komise 

2007/275/ES 

2 možnosti: 

 

→ veterinární kontrola se vztahuje na všechny produkty, které se zařazují do dané 

podpoložky KN nebo TARIC kódu (N853 musí být uveden, není možnost uvést 

Y930) 

- seznam podpoložek KN a TARIC kódů v části B1 přílohy I 

 

→ veterinární kontrola se vztahuje jen na některé zboží, které se zařazuje do dané 

podpoložky KN nebo TARIC kódu, je třeba zkontrolovat v příloze I rozhodnutí č. 

2007/275/ES, zdali dovážené zboží veterinární kontrole podléhá – musí být předložen 

N853, nebo zdali nepodléhá – bude deklarován Y930 

 

- seznam podpoložek KN a TARIC kódů v části B2 přílohy I 

 

- vyloučené země z opatření: CH, LI, NO, FO, AD, SM, IS (tyto země uplatňují 

předpisy EU pro veterinární kontroly pro produkty již na vstupu na jejich území – 

kontroly provedeny na území těchto států, není třeba kontrolovat při vstupu do EU) 

 

 



 
 

 
 

PRODUKTY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ODCHYLKA Z VETERINÁRNÍCH 

KONTROL PODLE ČL. 6 ODST. 1 ROZHODNUTÍ Č. 2007/275/ES 
 

- tzv. směsné produkty či potraviny určené k lidské spotřebě, které neobsahují žádné 

masné výrobky v souladu s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí č. 2007/275/ES 

 

- certifikát N853: Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) v souladu s 

Nařízením (EC) č. 136/2004, používaný při veterinární kontrole produktů 

 

certifikát Y931: Produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol 

podle čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Komise 2007/275/ES 

 

→ veterinární kontrola se vztahuje jen na některé zboží, které se zařazuje do dané 

podpoložky KN, je třeba zkontrolovat, zdali se na zboží vztahuje odchylka v souladu 

s čl. 6, odst. 1 rozhodnutí č. 2007/275/ES – bude deklarován Y931, pokud se na zboží 

odchylka nevztahuje – musí být předložen N853 

 

- vyloučené země z opatření: CH, LI, NO, FO, AD, SM, IS (tyto země uplatňují 

předpisy EU pro veterinární kontroly pro produkty již na vstupu na jejich území – 

kontroly provedeny na území těchto států, není třeba kontrolovat při vstupu do EU) 

 

- seznam podpoložek KN a TARIC kódů v části C přílohy I 



 
 

 
 

Příloha I: 

 

Část A – seznam KN pro živá zvířata (certifikát C640) 

 

0101000000 

0102000000 

0103000000 

0104100000 

0104200000 

0105000000 

0106000000 

0301000000 

 

 

Část B1 – seznam KN a TARIC kódů pro produkty (certifikát N853) 

 

0201000000 

0202000000 

0203000000 

0204000000 

0205000000 

0206000000 

0207000000 

0208000000 

0209000000 

0210000000 

0302000000 

0303000000 

0304000000 

0305000000 

0306000000 

0307000000 

0308000000 

0401000000 

0402000000 

0403000000 

0404000000 

0405000000 

0406000000 

0407000000 

0408000000 

0409000000 

0410000000 

0502100000 

0504000000 

0506000000 

0507000000 

0511100000 

0511910000 

0511991000 

0511993100 

0511993900 

0511998500 

1212999510 

1213000010 

1214909020 

1501000000 

1502000000 

1503000000 

1504000000 

1506000000 

1516100000 

1517101000 

1517901000 

1518009500 

1521909100 

1521909900 

1522001000 

1601000000 

1602000000 

1604000000 

1605000000 

1702110000 

1901000000 

1902201000 

1902203000 

2105009100 

2105009900 

2202909100 

2202909500 

2202909900 

2301000000 

2309100000 

2309901000 

2309903100 

2309903300 

2309903500 

2309903900 

2309904100 

2309904300 

2309904900 

2309905100 

2309905300 

2309905900 

2309907000 

3001209000 

3001909100 

3001909800 

3002903000 

3002905010 

3002909010 

3502110000 

3502190000 



 
 

 
 

3502200000 

3503001000 

3826000000 

5101110000 

5101190000 

 

Část B2 – seznam KN a TARIC kódů pro produkty (certifikát N853 nebo Y930) 

 

0505000000 

0508000010 

0508000020 

0510000010 

0510000020 

1505000000 

1517109000 

1517909300 

1517909990 

1518009100 

1518009900 

1522003100 

1522003900 

1522009100 

1522009900 

1902209100 

1902209900 

1904901000 

1905320000 

2004109100 

2004109900 

2004901000 

2004903000 

2004905000 

2004909800 

2005000000 

2103909000 

2104000000 

2105001000 

2106100000 

2106909200 

2106909800 

2309909600 

2835250000 

2835260000 

2932990000 

3002101000 

3002109100 

3002109900 

3006920000 

3101000000 

3501101000 

3501105000 

3501109000 

3501900000 

3502900000 

3503008000 

3504001000 

3504009000 

3507100000 

3822000000 

3825100000 

3913900000 

3917101000 

4101201000 

4101203000 

4101205000 

4101208000 

4101501000 

4101503000 

4101505000 

4101509000 

4101900000 

4102100000 

4102210000 

4102290000 

4103200000 

4103300000 

4103900000 

4205009000 

4206000000 

4301000000 

5101210000 

5101290000 

5101300000 

5102000000 

5103000000 

6701000000 

9508100010 

9508900010 

9705000030 

 

 

Část C – seznam KN a TARIC kódů pro směsné produkty s odchylkou (certifikát N853 nebo 

Y931) 

 

1603000000 

1902110000 

1902301091 

1902301099 

1902309000 

1902409000 

1905903000 

1905905500 

1905906000 

1905909000 

2104000000 

2106100000 

2106909200 

2106909800 

 



 
 

 
 

Příloha II: Nově vzniklé TARIC kódy pro potřebu zapracování veterinárních kontrol 

 

0508000010 Prázdné ulity, lastury a krunýře pro použití v potravinách a použití jako 

surovina pro výrobu glukosaminu 

0508000020 ulity obsahující měkké tkáně a maso používané pro různé účely, na něž se 

vztahuje čl. 10 písm. k) bod i) nařízení (ES) č. 1069/2009 

0508000090 Ostatní 

0510000010 žluč, též sušená 

0510000020 žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě 

farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak 

prozatímně konzervované 

0510000090 Ostatní 

1212999510 Pyl 

1212999590 Ostatní 

1213000010 Sláma 

1213000090 Ostatní 

1214909020 Seno 

3002905010 Patogeny a kultury patogenů 

3002905090 Ostatní 

3002909010 Patogeny a kultury patogenů 

3002909090 Ostatní 

9508100010 s živými zvířaty 

9508100090 Ostatní 

9508900010 s živými zvířaty 

9508900090 Ostatní 

9705000030 Sbírky a sběratelské předměty zoologické, anatomické, historické, 

archeologické, paleontologické nebo etnografické hodnoty obsahující 

produkty živočišného původu 

 

 


