
Aktualizácia Marec/2021: ZMENA V HRANIČNÝCH KONTROLÁCH NA UK STRANE!!! 

SPS: 

• Požiadavky na predbežné oznámenie (pre-notifikáciu) týkajúce sa výrobkov živočíšneho pôvodu 
(POAO), určitých živočíšnych vedľajších produktov (ABP) a vysoko rizikových potravín iného ako 
živočíšneho pôvodu (HRFNAO) sa nebudú vyžadovať do 1. októbra 2021. Požiadavky na vývozné 
zdravotné osvedčenie (zdravotný certifikát=EHC) pre POAO a niektoré ABP vstúpia do platnosti v ten 
istý deň. 

• Fyzické kontroly SPS týkajúce sa POAO, určitých ABP a HRFNAO sa budú vyžadovať až 1. januára 
2022. V tom okamihu sa uskutočnia na hraničných kontrolných staniciach. 

• Fyzické kontroly SPS u vysoko rizikových rastlín sa budú od 1. januára 2022 vykonávať na hraničných 
kontrolných staniciach, a nie v mieste určenia, ako je to teraz. 

• Od 1. januára 2022 sa pre nízkorizikové rastliny a rastlinné výrobky budú vyžadovať požiadavky pred 
oznámením a kontroly dokladov vrátane fytosanitárnych certifikátov. 

• Od marca 2022 budú na HKS (hraničných kontrolných staniciach) prebiehať kontroly živých zvierat a 
rastlín a rastlinných produktov s nízkym rizikom. 

Na colnici:  

• Colné dovozné colné vyhlásenia budú naďalej potrebné, ale možnosť používať schému odloženého 
colného vyhlásenia vrátane podávania doplňujúcich colných vyhlásení do šiestich mesiacov po dovoze 
tovaru bola predĺžená do 1. januára 2022.  

• Vyhlásenia o bezpečnosti a zabezpečení pre dovoz sa nebudú vyžadovať do 1. januára 2022. 

 

BREXIT: vývoz a dovoz živých zvierat, živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov medzi 
Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1.1.2021 

V obchode so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi platia od 1. 1. 2021 nasledujúce zmeny: 

• Dovozy živých zvierat a produktov z Veľkej Británie podliehajú dovozným požiadavkám EU 
a úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach EU. Zásielky z EU, ktoré budú 
prechádzať cez Veľkú Britániu, budú tiež podliehať povinným kontrolám v mieste ich opätovného 
vstupu do EU. 

• Vývozy živých zvierat a produktov z EU do Veľkej Británie podliehajú britským dovozným 
opatreniam, ktoré sú zavedené postupne v troch fázach od 1. januára do 1. júla 2021. 

• V Severnom Írsku sa uplatňuje Protokol o Írsku a Severnom Írsku. Aby sa predišlo vzniku „tvrdej“ 
hranice na Írskom ostrove a aby sa ochránila integrita trhu EU, uplatňujú sa v Severnom Írsku 
veterinárne a rastlinolekárske pravidlá EU a na zvieratá a produkty prichádzajúce do Severného 
Írska z Veľkej Británie a iných tretích krajín sa vzťahujú pohraničné kontroly. 

Treba zdôrazniť, že je potrebné rozlišovať medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného 
Írska a Veľkou Britániou (Anglicko, Wales a Škótsko), pretože v Severnom Írsku by sa mali 
aj po 31. decembri 2020 uplatňovať sanitárne a fytosanitárne predpisy EU. 

Požiadavky pre dovoz z Veľkej Británie do EU od 1.1.2021 

Všeobecné pravidlá 

Veľká Británia sa od 1. januára 2021 stala pre EU treťou krajinou, preto zvieratá, živočíšne produkty 
a ostatné veterinárne produkty vstupujúce do EU z Veľkej Británie musia splňovať podmienky uplatňované 
na dovoz jednotlivých komodít z tretích krajín do EU. 



Znamená to, že zásielky podliehajú v mieste prvého vstupu do EU úradnej kontrole na hraničných 
kontrolných staniciach (HKS). Zoznam týchto kontrolných miest v jednotlivých členských štátoch EU, 
vrátane kontaktných údajov a špecifikácie kategórií tovaru, pre ktoré sú dané HKS určené, sa aktualizuje na 
webových stránkach Európskej komisie. 

Úradným kontrolám podliehajú všetky komodity uvedené na zozname v Nariadení 2019/2007 . Všeobecne 
sa jedná o zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, vedľajšie produkty živočíšneho 
pôvodu, odvodené produkty, seno, slama, a niektoré zmiešané produkty. 

Pre dovoz jednotlivých komodít z Veľkej Británie do EU sa používajú rovnaké veterinárne certifikáty ako 
pre ostatné tretie krajiny. 

Pre pohyb kontrolovaného tovaru z Veľkej Británie do EU by mal byť podľa dostupných informácii 
používaný systém TRACES (NT) v kombinácii s národným systémom používaným v Spojenom kráľovstve. 

Dovozcovia zodpovední za zásielky (tj. osoby, ktoré predkladajú kontrolovaný tovar ku kontrole na HKS) 
majú povinnosť vopred oznámiť fyzický príchod zásielky príslušnej HKS v mieste prvého vstupu do EU, 
a to najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príjazdom zásielky. Pokiaľ logistické obmedzenia bránia 
dodržať túto lehotu, je možné po dohode s príslušnou HKS uplatniť lehotu pre oznámenie s predstihom 
v dĺžke najmenej 4 hodiny pred očakávaným príchodom zásielky.  

Pravidlá prepravy živých zvierat od 1.1.2021- oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti, 
schválenie vozidla a pravidlá pre plán prepravy: 

• Oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení vozidla vydané vo VB 
od 1.1.2021 nebudú viac platné na území EU. Prepravcovia, ktorí vstupujú do EU alebo prechádzajú 
cez EU železničnou (vrátane Eurotunelu), cestnou, námornou alebo leteckou dopravou, budú musieť 
získať oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení vozidla od 
príslušných delegovaných orgánov v členskom štáte EU. Pre udelenie osvedčení v EU je dôležité 
byť zastúpený v členskom štáte EU a nie je možné byť držiteľom povolení vo viac ako jednom 
členskom štáte EU. 

• Írsko ustanovuje uznávanie odbornej prípravy a hodnotenia vykonaného vo VB na účely udelenia 
vodičského a sprievodného osvedčenia o spôsobilosti 

• Oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení vozidla bude možné mať 
obe verzie- EU aj VB (pretože VB už nebude členským štátom EU) 

• Plán prepravy sa vyžaduje pri preprave dobytka, oviec, ošípaných, kôz a neregistrovaných koní na 
ceste dlhšej ako 8 hodín z VB do EU alebo inej 3. krajiny. Patrí sem preprava železničná (vrátane 
Eurotunelu), námorná, letecká a cestná. 

• Plán prepravy schválený  orgánmi VB nebudú akceptované v EU. Na cestovanie v EU bude potrebný 
samostatný plán prepravy schválený EU. Na pokrytie celej cesty sa budú vyžadovať plány prepravy 
schválene VB a EU. V prípade ciest pôvodom z NI sa obráťte na DAERA. 

• O plán cesty pre použitie v EU treba požiadať najmenej 2 pracovné dni pred cestou. Každý členský 
štát môže mať zavedené dodatočné časové rámce, preto je odporúčané sa poradiť s členským štátom, 
na ktorý podávate žiadosť 

https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2007&qid=1608110586306&from=EN
https://www.uksup.sk/TRACES-NT


• Po dokončení cesty je potrebné vrátiť plán cesty príslušným schvaľovacím orgánom do 30 dní od 
uskutočnenia cesty: 

-VB schválene plány cesty- APHA 

-NI schválené plány cesty- DAERA 

-EU schválené plány cesty- príslušný orgán v členskom štáte EU 

• Živé zvieratá vstupujúce do EU budú musieť prejsť cez HKS. Môže to znamenať, že aktuálne trasy 
už nebudú k dispozícii  a budete musieť naplánovať alternatívne trasy, ktoré  môžu trvať dlhšie. 
Bude potrebné zabezpečiť, aby plánované zastávky cesty a odpočinku boli v súlad s právnymi 
požiadavkami a aby boli zavedené pohotovostné plány pre možné narušenie. 

 

1. Živočíšne produkty ( Produkty živočíšneho pôvodu (POAO) a vedľajšie živočíšne produkty (VŽP)) 

Od 1. januára 2021 POAO a VŽP vyvážané z VB do EÚ budú podliehať dovozným kontrolám EÚ v súlade 
s tovarom vyvážaným z 3. krajín. 

- požiadavky : 

• k tovaru priložený vývozný zdravotný certifikát alebo iná oficiálna dokumentácia 
• predbežné oznámenie o dovoze do EÚ (prostredníctvom TRACES NT) predložené dovozcom 

najmenej 1 pracovný deň pred príchodom zásielky na HKS  
• vstup zásielky cez vhodnú HKS EÚ pre podrobenie sa kontrole dokumentov, fyzickej 

a identifikačnej kontrole 

-dovozcovia by mali kontrolovať CN kód ich výrobku uvedený v Nariadení 2019/2007  

-POAO musia byť, okrem určitých zložených produktov, odosielané do EÚ prostredníctvom príslušne 
schválenej prevádzkarne, ktorá bola EÚ uvedená na vývozne účely (prevádzkarne) 

- EÚ dovozca sa potrebuje registrovať do systému TRACES NT 

Pravidlá dovozu produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných produktov a odvedených produktov 
z vedľajších produktov živočíšneho pôvodu pre osobnú spotrebu z tretích krajín do EU upravuje 
nariadenie Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2019/2122. Tieto podmienky budú po novom platiť i pre 
cestujúcich prichádzajúcich z Veľkej Británie do EU.  Znamená to, že pre cestujúcich prichádzajúcich 
z Veľkej Británie budú platiť podmienky uplatňované pre tretie krajiny (str. 61).  Pre cestujúcich bude platiť 
hlavne, zákaz dovozu mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov v osobnej batožine pre 
osobnú spotrebu. Rovnako nebude možné, aby si fyzická osoba nechala poslať z Veľkej Británie malé 
množstvo týchto produktov pre osobnú spotrebu. 

2. Vysokorizikové potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu (HRFNAO) 

Väčšina potravín neživočíšneho pôvodu (FNAO) z VB bude môcť vstúpiť do EÚ cez ktorékoľvek miesto ak 
sa nepovažuje EÚ za ,,vysokorizikové“. 

V súčasnosti neexistuje HRFNAO pôvodom z VB, všetky HRFNAO dovážané do VB a následne vyvezené 
do EÚ budú podliehať dovozným kontrolám a požiadavkám EÚ v súlade s tovarom vyvážaným z 3. krajín. 

 -požiadavky: 

• predbežné oznámenie o dovoze prostredníctvom TRACES NT predložením najmenej 1 pracovný 
deň vopred 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2007&qid=1608110586306&from=EN
https://www.food.gov.uk/business-guidance/approved-food-establishments
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2122&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:321:FULL&from=SK


• vstup cez vhodnú HKS EÚ s cieľom dokumentárnej, fyzickej a identifikačnej kontroly 

3. Živé zvieratá a zárodočné produkty 

-netýka sa ohrozených druhov a druhov podliehajúcich CITES, koňovité zvieratá a živé vodné živočíchy 
určené pre akvakultúru a okrasné účely- tie majú samostatné požiadavky 

-požiadavky: 

• vývozný zdravotný certifikát 
• predbežné oznámenie o dovoze do EÚ prostredníctvom TRACES NT najmenej 1 pracovný deň 

vopred 
• vstup cez určitú HKS pre dokumentárnu, fyzickú a identifikačnú kontrolu 
• v závislosti od dĺžky cesty- denník cesty 

Značkovanie: viac tu 

- zvieratá vyvážané z VB budú mať nové značky s kódom krajiny GB ( s rovnakým individuálnym 
identifikačným číslom zvieraťa )( platí pre ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané).  

-U oviec, kôz a hovädzom dobytku táto značka bude buď ako 3. značka u zvierat, ktoré už majú dvojité 
britské značky, alebo u neznačených zvierat k dvojitému britskému značeniu s príponou GB. Jedna z týchto 
značiek musí byť elektronická. 

- U hovädzom dobytku určenom na porážku budú mať tiež na zadných štvrtiach označenie mrazom v tvare 
,,L“. Od 1.1.2021 pri vývoze do EÚ nemusia byť sprevádzané pasmi. 

- U ošípaných táto značka bude buď ako ušná značka alebo ako tetovanie, na ktorom bude uvedené UK-GB, 
stádové značenie zvieraťa a individuálne ID číslo) 

4. Koňovité zvieratá 

Okrem kontrol, ktoré sa uplatňujú na dovoz živých zvierat, budú koňovité zvieratá VB  musieť pred dovozom 
do EÚ spĺňať samostatné požiadavky na testovanie krvi, pobyt a izoláciu. 

-požiadavky: 

• vývozný zdravotný certifikát 
• predbežné oznámenie o dovoze do EÚ prostredníctvom TRACES NT najmenej 1 pracovný deň 

vopred 
• vstup cez určitú HKS pre dokumentárnu, fyzickú a identifikačnú kontrolu 
• tovar musí byť podrobený krvným testom pred akýmkoľvek pohybom, čo je nevyhnutnou 

podmienkou pre zdravotný certifikát 

Krvné testovanie:  

-vzorku krvi môže odobrať ktorýkoľvek veterinárny lekár, ale analytická správa z príslušného laboratória 
musí byť schválená úradným veterinárnym lekárom v čase certifikácie zdravotného certifikátu 

-Testy: 

• infekčná anémia koní- do 90 dni pred cestou (kratšou ako 90 dní) pre dočasný vývoz pre kone 
registrované, na športové a súťažné účely. Alebo do 30 dní pred cestou na trvalý vývoz a všetky 
ďalšie dočasné vývozy 

• vírusová artritída koní- do 21 dní od vycestovania u nekastrovaných samcov starších ako 180 dní, 
pokiaľ nespĺňajú požiadavky na očkovanie 

- po testovaní budú môcť registrované koňovité zvieratá cestovať pomocou svojho existujúceho dokladu 
totožnosti (pasu) a vývozného zdravotného certifikátu (ktorý nahradí existujúci ITAHC alebo ekvivalent) 

https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-1-january-2021#identify-animals


- ak EÚ neuzná výpisy z plemenných kníh UK  do januára 2021, väčšina koní VB by sa považovala za 
neregistrované, a preto bude treba doklad o doplnkovom cestovnom ID vydanou APHA a podpísaný 
úradným veterinárnym lekárom so zdravotným certifikátom. 

Požiadavky na prepravcu: 

• osvedčenie o spôsobilosti 
• platné osvedčenie o schválení vozidla a oprávnenie prepravcu 
• denník cesty 

-podrobnejšie informácie 

5. Ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín podliehajúce CITES 

Od januára 2021 budú druhy, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 
a uvedene vo Wildlife Trade Reguations, predmetom nových vývozných požiadaviek. 

- bude sa vyžadovať, aby uvedené druhy, ich časti alebo deriváty: 

• boli sprevádzané platnou dokumentáciou CITES ( t.j. povolenie pre dovoz/vývoz pohraničným 
silám na schválenie pri výstupe z VB, ako tiež povolenie alebo oznámenie pre dovoz/vývoz ktoré 
bude skontrolované a schválene pri vstupe do EÚ) 

• aby opustili VB a vstupovali do EÚ cez vstupné/výstupné miesto určené CITES 

-Druhy, na ktoré sa vzťahuje CITES sú v EÚ uvedené v jednom zo štyroch príloh k Wildlife Trade 
Regultaion podľa stupňa ochrany, ktorý každý druh potrebuje.  

-podrobnejšie informácie o importe a exporte ohrozených druhov  

6. Neharmonizované komodity 

Pre dovoz niektorých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín nie sú na úrovni EU dovozné 
podmienky stanovené. V týchto prípadoch je nevyhnutné, aby dovozca alebo jeho zástupca, poprípade iná 
osoba zodpovedná za zásielku požiadala ŠVPS SR o stanovenie veterinárnych podmienok pre 
dovoz zvierat alebo živočíšnych produktov daného druhu z príslušnej tretej krajiny do Slovenskej republiky 
a to formou žiadosti „vzor žiadosti“ formát RTF ,alebo formát PDF ktorá bude odoslaná na e-mailovú 
adresu: ozvdv@svps.sk 

Povinnosť sa vzťahuje hlavne na tieto zvieratá a tovar: 

• terárijné zvieratá (napr. jaštery, hady, korytnačky, obojživelníky), 
• pavúky, škorpióny a iné bezstavovce, 
• hlodavce a hmyzožravce, 
• šelmy, 
• vtáky pre zoologické záhrady, 
• vzorky pre výskumné a vedecké účely a laboratórne analýzy. 

7. Živé vodné živočíchy pre akvakultúru a okrasné účely 

Patria sem živočíchy, ktorých vývoz je pre nasledujúce účely: 

• akvakultúra (vrátane živých mäkkýšov na čistenie (depuráciu) pred konzumáciou) 
• okrasný obchod 
• výskum 
• zarybnenie 
• na ďalšie spracovanie pred ľudskou spotrebou 

-tiež sem patria aj živé lastúrniky z chovov z iných vôd ako triedy A 

https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-specimens-through-uk-ports-and-airports-from-1-january-2021
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://www.gov.uk/guidance/cites-imports-and-exports
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/ziadost_dovoz_2014.rtf
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/ziadost_dovoz_2014.pdf
mailto:ozvdv@svps.sk


- požiadavky : 

• vývozný zdravotný certifikát ( vydáva FHI v Cefase alebo v Marine Scotland) 
• predbežné oznámenie o dovoze do EÚ prostredníctvom TRACES NT najmenej 1 pracovný deň 

vopred 
• vstup cez určitú HKS pre dokumentárnu, fyzickú a identifikačnú kontrolu 

8. Dodatočné požiadavky na produkty rybolovu a živé lastúrniky určené na ľudskú spotrebu 

-požiadavky: 

• vývozný zdravotný certifikát 
• predbežné oznámenie o dovoze prostredníctvom TRACES NT  
• vstup do EÚ cez určitú HKS 

-na vývoz väčšiny morských rýb a niektorých mäkkýšov (kôrovcov) bude potrebné pred príchodom tovaru 
zaslať overený certifikát o úlovku (catch certificate) a akúkoľvek ďalšiu príslušnú dokumentáciu o NNN 
rybolove. Certifikát o úlovku sa nevzťahuje na vývoz nelovených rýb (sladkovodné ryby a mäkkýše) 
a určitých morských druhov (mušle, srdcovky, ustrice, lastúry, rybí poter a larvy). 

-Priame vykladanie čerstvých rýb (ryby, ktoré prešli iba prvovýrobou- pitvanie, odstránenie hláv) 
z registrovaných plavidiel podľa hygienického nariadenia 2004/853, možno vyložiť do prístavu EÚ určeného 
podľa nariadenia NNN rybolovov namiesto HKS a nevyžadujú zdravotný certifikát. 

-Vykladanie rýb z mraziarenských, továrenských alebo chladiarenských plavidiel, ktoré prešli sekundárnym 
spracovaním (zmrazenie, zabalenie) bude treba pripojiť kapitánske osvedčenie podpísané kapitánom 
určeným APHA a predložené HKS na kontrolu. 

-Rybárske plavidlo registrované vo VB, ktoré chce vyložiť svoj úlovok priamo v prístave EÚ, musí tento 
prístav EÚ byť primárne určený pre výklad z 3. krajín a plavidlo musí o tom informovať príslušný orgán EÚ 
najmenej 4 hodiny vopred ak ide o čerstvé ryby, alebo 72 hodín pre mrazené ryby. 

 

Požiadavky pre vývoz z EU do Veľkej Británie od 1.1.2021 

Všeobecné pravidlá 

Pravidlá pre vývoz tovaru z EÚ do Veľkej Británie stanovuje britská vláda. 

Na ich webových stránkach sú uvedené podmienky pre dovozy živých zvierat a živočíšnych výrobkov z 
krajín EU do Veľkej Británie, ktoré platia od 1. januára 2021. 

Režim plánovaný pre dovozy a vývozy tovaru medzi Veľkou Britániou a EU od 1. januára 2021 je ďalej 
podrobne popísaný v materiály „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods“. 

Opatrenia, ktoré sa vťahujú na vývozy živých zvierat a živočíšnych produktov z EU do Veľkej Británie 
(veterinárne certifikáty, úradné kontroly, príjem cez určené hraničné kontrolné stanice) budú britské úrady 
zavádzať v troch fázach, od 1. januára 2021, 1. apríla 2021 a 1. júla 2021. Tieto opatrenia pre konkrétne 
komodity sú popísané nižšie. 

Britská vláda tiež začala postupne zverejňovať vývozné certifikáty, ktoré budú musieť sprevádzať zásielky 
živých zvierat a živočíšnych produktov vyvážené z EU do Veľkej Británie po 31. decembri 2020. V prípade 
záujmu o konkrétny certifikát je potrebné oficiálne požiadať ŠVPS SR pre zabezpečenie slovenskej 
mutácie certifikátu !!! 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_sk
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_sk
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021#import-from-an-eu-country-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021#import-from-an-eu-country-from-1-january-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain


V prvej fáze, od 1. januára 2021 budú musieť vývozné certifikáty sprevádzať vývozy živých zvierat, 
zárodočných produktov a ďalej produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú ochranné 
opatrenia (napr. z dôvodu výskytu AMO). Vysoko rizikové vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu budú 
naďalej sprevádzané obchodným dokladom DOCOM. 

Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System), ktorý pre každú oznámenú zásielku vygeneruje jedinečné číslo oznámenia 
(UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozca z VB oznámiť vývozcovi z EU a ten ho 
uvedie k sprievodnej obchodnej dokumentácii a k zdravotnému certifikátu. U vysoko rizikových vedľajších 
produktov živočíšneho pôvodu nemusí byť číslo UNN v dokumente DOCOM uvedené. 

Ďalej je treba zdôrazniť, že pre prepravu živých zvierat z EU do VB, prípade do Severného Írska cez VB, 
musia prepravcovia požiadať príslušné britské úrady o vydanie nasledujúcich dokladov: povolenie 
prepravcu, osvedčenie o schválení dopravného prostriedku a osvedčenie o spôsobilosti vodiča. Britské úrady 
už nebudú vo VB uznávať verzie týchto dokladov, ktoré boli vydané v krajinách EU. Verzie vydané v EU 
môžu byť naďalej používané v Severnom Írsku. 

Pravidlá prepravy živých zvierat od 1.1.2021- oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti, 
schválenie vozidla a pravidlá pre plán prepravy: 

• Oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení vozidla vydané členským 
štátom EU od 1.1.2021 nebudú viac platné na území VB. Prepravcovia, ktorí vstupujú do VB alebo 
prechádzajú cez VB železničnou (vrátane Eurotunelu), cestnou, námornou alebo leteckou dopravou, 
budú musieť získať oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení 
vozidla od príslušných delegovaných orgánov vo VB alebo NI (APHA e-mailom 
CITCarlisle@apha.gov.uk a DAERA https://www.daera-ni.gov.uk/contact). Pre udelenie osvedčení 
vo VB je dôležité byť zastúpený vo VB. 

• Držitelia oprávnenia prepravcu, osvedčenia o spôsobilosti a osvedčenia o schválení vozidla, ktoré 
vydal členský štát EU zostanú v platnosti na území NI v súlade s protokolom o Severnom Írsku 

• Oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení vozidla vydané v Írsku 
sa neuzná na používanie vo VB. Ale VB sa ustanovuje uznávanie odbornej prípravy a hodnotenia 
vykonaného v Írsku na účely udelenia vodičského a sprievodného osvedčenia o spôsobilosti vo VB. 

• Oprávnenie prepravcu, osvedčenie o spôsobilosti a osvedčenie o schválení vozidla bude možné mať 
obe verzie- EU aj VB (pretože VB už nebude členským štátom EU) 

• Plán prepravy sa vyžaduje pri preprave dobytka, oviec, ošípaných, kôz a neregistrovaných koní na 
ceste dlhšej ako 8 hodín z EU alebo 3. krajiny do VB. Patrí sem preprava železničná ( vrátane 
Eurotunelu), námorná, letecká a cestná. 

• Plán prepravy schválený  orgánmi EU nebudú akceptované vo VB. Na cestovanie vo VB bude 
potrebný samostatný plán prepravy schválený VB (APHA). Na pokrytie celej cesty sa budú 
vyžadovať plány prepravy schválene VB a EU. 

• O plán cesty pre použitie vo VB treba požiadať APHA najmenej 2 pracovné dni pred cestou 

• Po dokončení cesty je potrebné vrátiť plán cesty príslušným schvaľovacím orgánom do 30 dní od 
uskutočnenia cesty: 



-VB schválene plány cesty- APHA 

-NI schválené plány cesty- DAERA 

-EU schválené plány cesty- príslušný orgán v členskom štáte EU 

 

1. Živé zvieratá a zárodočné produkty 

Fáza I. (od 1. 1. 2021) 
Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (Export Health Certificate) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System, viac tu1) 
Pre prepravu živých zvierat z EU do VB, prípadne do NI (Severného Írska) cez VB, musí prepravcovia 
požiadať príslušné britské úrady o vydanie nasledujúcich dokladov: Povolenie prepravcu, osvedčenie o 
schválení dopravného prostriedku a osvedčenie o spôsobilosti vodiča 
Fáza II. (od 1. 4. 2021) 
Bez zmien (pokračovanie fázy I.) 
Fáza III. (od 1. 7. 2021) 
Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu). 
 
2. Kone a koňovité 

Fáza I. (od 1. 1. 2021) 
Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (Export Health Certificate) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System, viac tu1) 

Vodič prevážajúci koňovité bude musieť mať osvedčenie o spôsobilosti, osvedčenie o schválení dopravného 
prostriedku od DEFRA a povolenie prepravcu od APHA. V určitých prípadoch bude musieť koňovité 
sprevádzať kniha jázd, ktorá sa bude musieť predkladať APHA. 
Fáza II. (od 1. 4. 2021):  
Bez zmien (pokračovanie fázy I.) 
Fáza III. (od 1. 7. 2021): 
Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu). 
 
3. Živé vodné živočíchy pre akvakultúru a okrasné účely (napr. akváriové rybičky a pod.) 

Fáza I. (od 1. 1. 2021) 
Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (Export Health Certificate) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System, viac tu1) 

Všetkých dovozcov musí schváliť Fish Health Inspectorate (FHI, viac tu). 
Fáza II. (od 1. 4. 2021)  
Bez zmien (pokračovanie fázy 1) 
Fáza III. (od 1. 7. 2021) 
Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu). 
 
4. Produkty živočíšneho pôvodu (POAO) 

Fáza I. (od 1. 1. 2021) 
Bez zmien 

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/guidance/import-or-export-live-fish-and-shellfish
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports


Fáza II. (od 1. 4. 2021)  
Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (EHC) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System, viac tu1) 

Fáza III. (od 1. 7. 2021) 
Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu). 
 
 
5. Produkty živočíšneho pôvodu (POAO) podliehajúce bezpečnostným opatreniam v UK (v súvislosti 
s nákazami zvierat a opatreniami proti ich šíreniu) viac tu 

Fáza I. (od 1. 1. 2021)  
Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (EHC) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System, viac tu1) 

Fáza II. (od 1. 4. 2021)  
Bez zmien (pokračovanie fázy I.) 
Fáza III. (od 1. 7. 2021) 
Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu). 
 
AKTUALIZÁCIA Február 2021: pre export produktov živočíšneho pôvodu (POAO) z EU do UK 

Od 1.1.2021- POAO podliehajúce bezpečnostným opatreniam 

• VB importér musí- vopred oznámiť príchod pomocou IPAFFS a poskytnúť vývozcovi z EU 
jedinečné číslo oznámenia (UNN) 

• EU exportér musí- pridať UNN do EHC (exportný zdravotný certifikát) a poskytnúť VB importérovi 
elektronickú kópiu EHC 

• VB importér musí- nahrať elektronickú kópiu EHC do IPAFFS 
• EU exportér musí- zabezpečiť, že originál EHC cestuje so zásielkou 
• Ochranné opatrenia- vo veľmi krátkom čase možno prijať opatrenia na zákaz alebo obmedzenie 

dovozu určitých výrobkov z určitých krajín po vypuknutí choroby alebo pri probléme verejného 
zdravia 

• Ostatné POAO-bez zmeny 

Od 1.4.2021- všetky POAO 

• VB importér musí- vykonať pre-notifikáciu všetkých POAO použitím IPAFFS 
• EU exportér musí- získať príslušné EHC a zabezpečiť aby EHC cestoval so zásielkou, a poskytol 

importérovi elektronickú kópiu EHC 
• VB importér musí- nahrať elektronickú kópiu EHC do IPAFFS 
• Kontrola dokumentov- môže byť na diaľku, mimo hraníc 
• Tovar-môže prísť do ktoréhokoľvek bodu vstupu 
• Pre POAO podliehajúcim bezpečnostným opatreniam – platia požiadavky zavedené od 1.1.2021 

Od 1.7.2021- všetky POAO 

• VB importér- pre-notifikácia všetkých POAO použitím IPAFFS 
• EU exportér musí- získať príslušné EHC a zabezpečiť aby EHC cestoval so zásielkou a poskytnúť 

elektronickú kópiu EHC importérovi VB 
• VB importér- nahrá elektronickú kópiu EHC do IPAFFS 
• Tovar musí-prísť do bodu vstupu cez vhodnú HKS, kde sú príslušné kontrolné zariadenia 
• ID a fyzické kontroly- zavedené a vykonávané na HKS 

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


Zložené produkty 

• Musia spĺňať postupne zavedené požiadavky pre POAO a tento tovar musí byť pre-notifikovaný 
a v súlade s EHC VB od 1.4.2021 (pokiaľ nie je inak oslobodený (výnimka)) 

• Tovar je oslobodený (výnimka): 

-obsahuje do 50% spracovaného živočíšneho produktu 

-neobsahuje mäsový produkt 

-spĺňa požiadavky v článku 6 Rozhodnutia 2007/275 

Tranzit EU pôvodu: 

Požiadavky pre tranzit EU-VB-EU 

• Január 2021- POAO podliehajúce bezpečnostným opatreniam 
-pre-notifikácia v TRACES a ITAHC 
-tovar môže vstúpiť a opustiť VB cez akýkoľvek bod bez ID a fyzickej kontroly 
-vyžaduje sa potvrdenie, že zásielka opustila územie VB 

• Apríl 2021- všetky POAO 
-pre-notifikácia v IPAFFS a VB EHC 
-tovar môže vstúpiť a opustiť VB cez ktorýkoľvek bod bez ID a fyzickej kontroly 
-vyžaduje sa potvrdenie, že zásielka opustila územie VB 

Požiadavky pre tranzit EU-VB-RoW (RoW- zvyšok sveta) 

• Január 2021- POAO podliehajúce bezpečnostným opatreniam 
-pre-notifikácia v IPAFFS a VB EHC 
-tovar môže vstúpiť a opustiť VB cez ktorýkoľvek bod bez ID a fyzickej kontroly 

• Apríl 2021- všetky POAO 
-pre-notifikácia v IPAFFS a VB EHC 
-tovar môže vstúpiť a opustiť VB cez ktorýkoľvek bod bez ID a fyzickej kontroly 

Zákazy a obmedzenia 

• Na tovar dovážaný z EU sú zavedené obmedzenia v súlade s postupným prístupom ku kontrole 
dovozu 

• od 1.4.2021 budú na POAO aplikované v plnom rozsahu ako pre 3. krajinu 

 
6. Produkty živočíšneho pôvodu z tretích krajín s tranzitom cez EÚ 

Fáza I. (od 1. 1. 2021)  
Pokiaľ neboli výrobky pri vstupe do EÚ podrobené plnej kontrole:  
Zásielky musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (Export Health Certificate) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System, viac tu1) 

Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu).  
Fáza II. (od 1. 4. 2021)  
Bez zmien (pokračovanie fázy I.) 
Fáza III. (od 1. 7. 2021) 
Povinnosť dovozu cez určené hraničné kontrolné stanice (viac tu). 
 
7. Produkty rybolovu a živé lastúrniky určené na ľudskú spotrebu 

Fáza I. (od 1.1.2021) 

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/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports


Pre ryby ulovené na mori a niektoré mäkkýše bude musieť byť predložený certifikát o úlovku (catch 
cerificate) a akúkoľvek ďalšiu príslušnú dokumentáciu o NNN rybolove. Certifikát o úlovku sa nevzťahuje 
na produkty morskej akvakultúry, vývoz nelovených rýb (sladkovodné ryby a mäkkýše) a určitých morských 
druhov (mušle, srdcovky, ustrice, lastúry, rybí poter a larvy). 
Fáza II. (od 1.4.2021) 
Tovar musí sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (Export Health Certificate). 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príchodom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System), viac tu 
Fáza III. (od 1.7.2021) 
Povinnosť dovozu cez stanovené HKS (hraničné kontrolné stanice) viac tu.  
 
8. Vysoko-rizikové vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu neurčené pro ľudskú spotrebu (kategória 
1 a 2) Zoznam kategórií tu.  

Fáza I. (od 1.1.2021) 
Predbežné schválenie dovozu príslušným úradom UK (DEFRA/APHA) viac tu.  
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príjazdom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System) viac tu  
Produkty naďalej sprevádzané obchodným dokladom.  
Fáza II. (od 1.4.2021) 
Bez zmien ( pokračovanie fázy I.). 
Fáza III. (od 1.7.2021) 
Podľa druhu tovaru musí zásielky sprevádzať vývozný zdravotný certifikát (Export Health Certificate) alebo 
obchodný doklad.  
Pre tovar niektorých CN kódov platí povinnosť dovozu cez stanovené HKS (hraničné kontrolné stanice) 
 
9. Nízko-rizikové vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu neurčené pro ľudskú spotrebu. Zoznam 
kategórií tu.  

Fáza I. (od 1.1.2021) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz zásielky spracovaných živočíšnych proteínov (PAP) kategórie 3 pred 
jeho príchodom do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), viac tu 
Fáza II. (od 1.4.2021) 
Bez zmien ( pokračovanie fázy I.). 
Fáza III. (od 1.7.2021) 
Dovozca z VB musí oznámiť dovoz tovaru pred jeho príchodom do systému IPAFFS (Import of Products, 
Animals, Food and Feed System). Podľa druhu tovaru musí zásielky sprevádzať vývozný zdravotný certifikát 
(Export Health Certificate) alebo obchodný doklad. Pre tovar niektorých CN kódov platí povinnosť dovozu 
cez stanovené HKS ( Hraničné kontrolné stanice) 
 
AKTUALIZÁCIA Február 2021: 

10. Rastliny a rastlinné produkty  

Od 1.1.2021: 

• ´high-priority´ rastliny/rastlinné produkty- požadovaná pre-notifikácia a fytosanitárny certifikát 
• Kontroly dokumentov sa spracovávajú na diaľku 
• Fyzické kontroly pre ´high-priority´ rastliny a rastlinné produkty sa vykonávajú na registrovaných 

miestach dovozu alebo iných autorizovaných priestoroch 
• EU exportér musí požiadať o fytosanitárny certifikát relevantnú kompetentnú autoritu v krajine 

pôvodu 
• VB importér musí predložiť importné oznámenie pred príchodom spolu s fytosanitárnym 

certifikátom 
• Kontroly zabezpečujú: Plant Health and Seed Inspection (PHSI) z APHA, Forest Commission (FC) 

v Anglicku a Walese, a Scotish goverment v Škótsku 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_sk
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/government/organisations/animal-and-plant-health-agency/about/access-and-opening
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal
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


Od 1.4.2021: 

• Pre všetky regulované rastliny/rastlinné produkty bude požadovaný fytosanitárny certifikát (nie len 
pre ´high-priority´) 

• Výnimky sú: ananás, kiwi, kokosový orech, citrusy, kumkvát, horký pomaranč, kaki, durian, bavlna 
(bolls), kari listy, banán a banánovník (plantain), ďatle, passionfruit, guava 

Od 1.7.2021: 

• Zvýšené fyzické kontroly 
• ID a fyzické kontroly komodít sa budú vykonávať cez určené HKS/miesta vstupu (fyzické kontroly 

na miestach doručenia (PoD) nebudú viac povolené) 

Miesta doručenia (PoD) 

• Medzi 1.1.-1.7.2021- tovar klasifikovaný ako ´high-priority´bude kontrolovaný na mieste doručenia 
(PoD), ktorými sú obchodné priestory nachádzajúce sa vo vnútrozemí mimo hraníc 

• Po registrácii PoD relevantným inšpektorátom (APHA,SASA,FC), bude možné vybrať počas pre-
notifikačného procesu danú PoD za účelom upozornenia VB inšpektora, kde prebehne inšpekcia 
tovaru 

• Fyzické kontroly sa budú vykonávať v PoD na základe rizika, ktorý je špecifický pre ciele VB 
v oblasti biologickej bezpečnosti 

• APHA: zásielky bude možné kontrolovať na registrovaných PoD 7 dní v týždni 7:00-19:00 
-cieľom APHA bude kontrolovať zásielku do 4 pracovných hodín od času poskytnutom na 
kontroly dovozcom v rámci ich pre-notifikácie 
-APHA poskytne flexibilný prístup k spravovaniu požiadaviek (napr. mimo pracovných 
hodín a mechanizmami automatického schvaľovania) 

• Foresty Commission (FC): zásielky bude možné kontrolovať Po-Pia, 9:00-17:00 
-FC sa zameria na to, aby podnikom do 3 dní od pre-notifikácie uviedli, či bol ich tovar 
vybraný na kontrolu 

Poplatky 

• Inšpekčné poplatky pre rastliny a rastlinné produkty dovážané z EU sa odkladajú v Anglicku 
a Walese do 1.4.2021 s cieľom pomôcť podnikom prispôsobiť sa novému dovoznému režimu 

• Neexistujú žiadne priame náklady na registráciu PoD. Môžu sa však stanoviť náklady, aby sa 
zabezpečilo, že PoD spĺňa minimálne požiadavky. 

IT systém 

• Pri dovoze rastlín a rastlinných produktov do VB od 1.1.2021, ktoré sú na zozname ´high-priority´, 
dovozcovia sa musia registrovať v PEACH systéme a Goverment Gateway (akcia dovozcu) 

• Ak je už zaregistrovaný, dovozcovia môžu použiť PEACH systém pre vytvorenie pre-notifikácie 
a sledovať pokrok zásielky 

• Pre-notifikácia tovaru na príslušnom IT systéme bude potrebná pred príchodom: 
- 4 hodiny pre dovoz leteckou alebo roll-on roll-off port (trajekty) 
- 1 pracovný deň pre iný transport 

• PEACH systém sa začiatkom roka zmení na novu IT službu. Dovtedy, dovozcovia môžu pokračovať 
s používaním PEACH systému pre tvorenie pre-notifikácii. Dovozcovia budú kontaktovaný pre 
registráciu do novej služby pred jej zmenou. 

• Ďalšie usmernenia pre registráciu a používanie novej služby budú poskytnuté čoskoro 

Fytosanitárne certifikáty (PCs) 

• Od 1.4.2021- všetok regulovaný tovar bude vyžadovať PCs pri vstupe do VB a bude pokračovať 
rovnakým procesom ako pre tovar dovážaný z 3. krajiny 

• Pre každú zásielky sa vyžaduje PCs od fytosanitárnej autority vo krajine pôvodu 



• PCs je vyhlásenie od fytosanitárnej autority že zásielka: 
- Bola oficiálne skontrolovaná 
- Spĺňa požiadavky pre vstup do VB 
- Je bez škodcov a chorôb 

• Vstup do VB: 
-Všetky regulované rastliny a rastlinné produkty dovezené z EU musia byť sprevádzané PCs a môže 

sa skontrolovať pri vstupe do VB 
 - v súlade s požiadavkami na oznámenie dovozu sa môže orgánu VB predložiť naskenovaná kópia 
PCs za predpokladu, že originál PCs sa predloží príslušnému orgánu do 3 dní od doručenia zásielky do 
VB 

VB vnútorný presun- Rastlinný pas 

• Dovozy z EU, ktoré práve prišli do VB s EU rastlinným pasom, budú aj tak potrebovať PCs od 
1.1.2021 

• UK Rastlinný pas bude používaný pre pohyb vo VB od 1.1.2021 
• Obsah a formát pasov bude odlišný medzi UK a EU pasmi 
• EU pas sa už nebude uznávať ako úradný štítok vo VB, staré EU pasové štítky však zostanú 

v platnosti, ak boli v obehu pred 1.1.2021 
• UK pas sa môže priložiť v  členskom štáte EU počas prvých 6 mesiacov v roku 2021, za 

predpokladu, že formát a prílohy sú správne. V júni bude tento stav prehodnotený. 
• Prevádzkovateľ z EU však môže legálne vydať UK pas podľa pravidiel týkajúcich sa zdravia rastlín 

vo VB 

CITES 

• Obchodníci by mali kontrolovať akúkoľvek potencionálnu požiadavku pre CITES vyhľadávaním 
na Species+ 

• UK bude akceptovať spoločné PCs CITES použitých namiesto vývozných povolení CITES 
• Vstupným bodom do UK musí byť určený pre CITES. Na systémoch CDS/CHIEF alebo PEACH 

je potrebné urobiť obvyklé vyhlásenia o zdraví rastlín a CITES 
• Obchodníci by mali vyhlásiť, že zásielka obsahuje CITES na účely colného odbavenia. Prístavy 

budú mať označenie pre priamych vývozcov/dovozcov pre pohraničné úrady, kde sa uskutočňuje 
kontrola CITES 

• Kópia originálu CITES-fytosanitárneho certifikátu musí cestovať so zásielkou, aby ju pohraničné 
jednotky UK schválili. Originál certifikátu si ponechajú pohraničné jednotky a odošlú ho priamo 
APHA. 

11. Vývozy neharmonizovaných živočíchov ako sú plazy, obojživelníky ( s výnimkou mlokov) 
a bezstavovcov 

Pravidlá pre dovozy neharmonizovaných živočíchov ako sú plazy, obojživelníky (s výnimkou mlokov) 
a bezstavovcov (s výnimkou včiel, mäkkýšov a kôrovcov) do Veľkej Británie sú uvedené na webových 
stránkach britskej vlády. 
Tieto dovozy musí: 

• dovozca vopred oznámiť do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) 
jeden pracovný deň pred príjazdom zásielky na miesto vstupu, 

• byť sprevádzané príslušnými obchodnými dokladmi – vrátane faktúry a zoznamu tovaru s uvedením 
informácií o druhoch živočíchov, počtu živočíchov, zariadeniach pôvodu a zariadeniach určenia, 

• byť sprevádzané prehlásením vývozcu, že živočíchy sú „spôsobilé k presunu“ pre komerčnú 
prepravu. 
 

1) Systém IPAFFS pre každú oznámenú zásielku vygeneruje jedinečné číslo oznámenia (UNN). Toto UNN 
musí dovozca z VB oznámiť vývozcovi z EU a ten ho uvedie na sprievodnú obchodnú dokumentáciu alebo 
vývozný zdravotný certifikát.  

https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#import-from-an-eu-country-from-1-april-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#import-from-an-eu-country-from-1-april-2021


 

Pravidlá pre obchod medzi EU a Severným Írskom, vrátane tranzitu cez Veľkú Britániu 

Severné Írsko zostane aj po 31. 12. 2020 súčasťou veterinárnej a rastlinolekárskej oblasti EU. Predpisy EU 
pre vnútrospoločenský pohyb tovaru medzi Severným Írskom a EU preto zostávajú v platnosti. 

Platí to rovnako pre presun produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných produktov a odvodených produktov 
z vedľajších produktov živočíšneho pôvodu pre osobnú spotrebu. Presun týchto produktov zo Severného 
Írska do EU nepodlieha obmedzeniam, riadi sa pravidlami platnými pre presun medzi členskými štátmi EU.   

Pre tranzit zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú ochranné 
opatrenia, a vysoko rizikových vedľajších produktov živočíšneho pôvodu z EU cez Veľkú Britániu do 
Severného Írska/Írska a naopak (tzv. landbridge) by podľa oznámenia Európskej komisie mali do 1. júla 2021 
platiť nasledujúce pravidlá: 

• Pre sledovanie tohoto tranzitu sa bude používať systém TRACES, do ktorého budú mať britské 
úrady pre tieto účely prístup. Zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré 
sa vťahujú ochranné opatrenia, budú sprevádzané TRACES certifikátom pre intrakomunitárny 
obchod, vysoko rizikové vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu budú sprevádzané obchodným 
dokladom DOCOM. 

• Pre tranzit vyššie uvedených komodít nebudú požadované zdravotné certifikáty pre dovoz do Veľkej 
Británie, ani žiadne iné dokumenty. 

Pre tranzit ostatných produktov živočíšneho pôvodu budú od 1. apríla 2021 požadované certifikáty pre dovoz 
do Veľkej Británie a zásielky budú podliehať prenotifikácii v systéme IPAFFS.  

 

Pravidlá pre trojstranný obchod (EU => VB => EU alebo tretia krajina) 

V súčasnej dobe sú na centrálnej úrovni medzi EU a Spojeným kráľovstvom diskutované pravidlá, za akých 
bude možné realizovať tzv. trojstranný obchod (pravidlá pre pohyb tovaru z EU do Veľkej Británie a odtiaľ 
späť do EU prípadne tretích krajín). 

Je diskutované, aké dokumenty majú sprevádzať produkty dovážené na územie Veľkej Británie z EU, pokiaľ 
sa u týchto produktov predpokladá po ich uskladnení či spracovaní vo Veľkej Británii ich neskorší spätný 
dovoz do EU (či iných krajín mimo EU). 

Podľa informácii od Európskej komisie, je na zodpovednosti vývozcu z EU spojiť sa s dovozcom z Veľkej 
Británie a touto cestou sa informovať,  aké dokumenty (napr. obchodné doklady) budú úradní veterinárni 
lekári z Veľkej Británie požadovať k vyplneniu vývozných certifikátov z Veľkej Británie do EU (alebo do 
tretích krajín). 

UK KONTAKTNÉ ÚDAJE / HELPLINES- DOVOZ A VÝVOZ: 

• General DEFRA Helpline (General areas of the Department for Environment, Food & Rural Affairs): 
Telephone +44 03459 33 55 77 (UK only); +44 20 7238 6951 (from outside the UK), Monday to Friday 
8:30am to 5pm (UK time); defra.helpline@defra.gov.uk 

• APHA Service Desk (Animal and Plant Health Agency): APHAServiceDesk@apha.gov.uk 
Queries on the Import of Products, Animals, Food and Feed system (IPAFFS), Animal Health & 

mailto:defra.helpline@defra.gov.uk
mailto:APHAServiceDesk@apha.gov.uk


Welfare Management and Enforcement system (AMES), Trade Control and Expert System (TRACES) 
and Sam (for submitting TB test results) 

• APHA/Imports of live animals: exports@apha.gov.uk 

• Pet travel: Pet Travel Scheme helpline: 0370 241 1710 (Monday to Friday, 8:30am to 
5pm), pettravel@apha.gov.uk 

• Other APHA contact points here 

• PEACH enquiries helpdesk (Procedure for Electronic Application for Certificates from the 
Horticultural Marketing Inspectorate): http://ehmipeach.defra.gov.uk/; Technical support for PEACH 
system peachenquiries@rpa.gov.uk 

• Plant Health Service: Guidance on plant health regulations including imports and 
export planthealth.info@apha.gov.uk 

• Wood, wood products and isolated bark import and export and associated plant health 
requirements: plant.health@forestrycommission.gov.uk  

 

mailto:exports@apha.gov.uk
mailto:pettravel@apha.gov.uk
https://urldefense.com/v3/__http:/apha.defra.gov.uk/vet-gateway/contact/index.htm__%3b%21%21DOxrgLBm%21VbuNI_RRPAo0wYqhFYlMsKi91xwE2NeJrvkPR487YP07VE65eb7ygMdkQGbiqQQWtUN2urc$
http://ehmipeach.defra.gov.uk/
mailto:peachenquiries@rpa.gov.uk
mailto:planthealth.info@apha.gov.uk
mailto:plant.health@forestrycommission.gov.uk

