
PRÍLOHA I. 

JEDNOTNÝ VSTUPNÝ DOKLAD (JVD) 

 



 



 



 

 

Všeobecne: 

Pokyny k Jednotnému vstupnému dokladu 

Jednotný vstupný doklad vyplňte veľkými písmenami. Poznámky sa 

vzťahujú k príslušnému číslu kolónky. 

Časť I 
Túto časť vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho alebo 

potravinárskeho podniku alebo ich zástupca, pokiaľ nie je uvedené 

inak. 

Kolónka 1.1. 
Odosielateľ: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby 

(prevádzkovateľ krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku), ktorá 

zásielku odosiela. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu 

elektronickej pošty. 

Kolónka 1.2. 

Informácie týkajúce sa referenčného čísla JVD poskytujú príslušné orgány 

určeného miesta vstupu (UMV). Prevádzkovateľ krmivárskeho alebo 

potravinárskeho podniku uvedie určené miesto vstupu, na ktoré je zásielka 

doručená. 

Kolónka 1.3. 

Príjemca: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby 

(prevádzkovateľ krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku), ktorej je 

zásielka určená. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu 

elektronickej pošty. 

Kolónka 1.4. 

Osoba zodpovedná za zásielku: osoba (prevádzkovateľ krmivárskeho alebo 

potravinárskeho podniku alebo ich zástupca, alebo osoba vykonávajúca 

vyhlásenie v ich mene), ktorá je zodpovedná za zásielku pri jej predložení 

na UMV a ktorá v mene dovozcu vykonáva potrebné vyhlásenia pred 

príslušnými orgánmi na UMV. Doplňte meno a úplnú adresu. Odporúča sa 

uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty. 

Kolónka 1.5. 

Krajina pôvodu: tretia krajina, z ktorej komodita pochádza, v ktorej bola 

dopestovaná, zozbieraná alebo vyrobená. 

Kolónka 1.6. 

Krajina odoslania: tretia krajina, v ktorej bola zásielka naložená na dopravný 

prostriedok na účely konečnej prepravy do Únie. 

Kolónka 1.7. 
Dovozca: meno a úplná adresa. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo 

alebo adresu elektronickej pošty. 

Kolónka 1.8. 

Miesto určenia: adresa dodania v Únii. Odporúča sa uviesť telefónne a 

faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty. 

Kolónka 1.9. 

Príchod do určeného miesta vstupu: uveďte predpokladaný dátum príchodu 

zásielky na určené miesto vstupu. 

Kolónka 1.10. 

Doklady: doplňte dátum vydania a číslo prípadných úradných dokladov 

priložených k zásielke. 

Kolónka 1.11. 

Uveďte všetky údaje o privážajúcom dopravnom prostriedku: v prípade 

lietadiel číslo letu, v prípade plavidla názov lode, v prípade cestných vozidiel 

poznávaciu značku a v prípade potreby aj číslo prípojného vozidla, v prípade 

železničnej prepravy označenie vlaku a číslo vagónu. 

Odkazy na doklady: číslo leteckého nákladného listu, nákladného listu alebo 

obchodné číslo v prípade železničného vagónu alebo auta. 

Kolónka 1.12. Opis komodity: uveďte prosím podrobný opis komodity (v prípade krmív aj 

druh). 
 



 

 

Kolónka 1.13. Kód komodity: použite kód na identifikáciu komodity podľa prílohy I 

(vrátane podpoložky TARIC, ak existuje). 

Kolónka 1.14. 

Hrubá hmotnosť: celková hmotnosť v kg. Rozumie sa ňou súhrnná 

hmotnosť výrobkov a ich bezprostredného balenia so všetkými obalmi, nie 

však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia. 

Čistá hmotnosť: hmotnosť vlastného výrobku bez obalu v kg. Rozumie sa 

ňou hmotnosť samotných výrobkov bez ich bezprostredného balenia alebo 

akýchkoľvek obalov. 

Kolónka 1.15. Počet balení. 

Kolónka 1.16. Teplota: označte vhodnú prepravnú/skladovaciu teplotu. 

Kolónka 1.17. Druh balení: uveďte druh balenia výrobkov. 

Kolónka 1.18. 

Komodita určená na: označte príslušnú kolónku v závislosti od toho, či je 

komodita určená na ľudskú spotrebu bez predchádzajúceho triedenia alebo 

iného fyzického ošetrenia (v tomto prípade označte „ľudskú spotrebu“), 

alebo je určená na ľudskú spotrebu po takom ošetrení (v tomto prípade 

označte „ďalšie spracovanie“), alebo je určená na použitie ako „krmivá“ (v 

tomto prípade označte „krmivá“). 

Kolónka 1.19. 

V prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov. 

Kolónka 1.20. 

Presun na kontrolné miesto: počas prechodného obdobia stanoveného v 

článku 19 ods. 1 označí určené miesto vstupu túto kolónku v záujme 

umožnenia ďalšieho presunu na iné kontrolné miesto. 

Kolónka 1.21. Neuplatňuje sa. 

Kolónka 1.22. 

Na dovoz: táto kolónka sa označí v prípade, že zásielka je určená na dovoz 

do Únie (článok 8). 

Kolónka 1.23. Neuplatňuje sa. 

Kolónka 1.24. Označte príslušný dopravný prostriedok. 

Časť II Tento oddiel vypĺňa príslušný orgán. 

Kolónka II. 1. Uveďte rovnaké referenčné číslo ako v kolónke 1.2. 

Kolónka II.2. V prípade potreby vyplnia colné orgány. 

Kolónka II.3. Dokladová kontrola: vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok. 

Kolónka II.4. 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu uvedie, či bola zásielka vybraná na 

fyzické kontroly, ktoré možno počas prechodného obdobia stanoveného v 

článku 19 ods. 1 vykonať na inom kontrolnom mieste. 

Kolónka II.5. 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu uvedie, na ktoré kontrolné miesto 

môže byť zásielka počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 

ods. 1 prepravená po uspokojivej dokladovej kontrole, aby sa mohli 

vykonať identifikačné a fyzické kontroly. 
 



 

 

Kolónka II.6. 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu uvedie aj to, či je zásielka podľa 

článku 8 povolená na ďalšiu prepravu. Ďalšia preprava môže byť povolená 

len vtedy, ak sa na určenom mieste vstupu vykonali identifikačné kontroly 

s uspokojivými výsledkami. Kolónka II. 11 sa preto vypĺňa v momente, 

keď je povolená ďalšia preprava, zatiaľ čo kolónka 11.12 sa vypĺňa, keď 

sú k dispozícii výsledky laboratórnych skúšok. 

Jasne uveďte opatrenie, ktoré sa má prijať v prípade zamietnutia zásielky 

z dôvodu neuspokojivého výsledku dokladových kontrol. Adresa 

zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, 

„transformácie“ a „použitia na iný účel“ sa musí uviesť v kolónke II.7. 

Kolónka II.7. 

Podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) 

v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola 

zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, 

„zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“. 

Kolónka II.8. 

Tu umiestnite odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu určeného 

miesta vstupu. 

Kolónka II.9. 

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu určeného miesta 

vstupu. 

Kolónka II.10. Neuplatňuje sa. 

Kolónka 11.11. 

Tu uvedie príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo - počas 

prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 - príslušný orgán 

kontrolného miesta výsledky identifikačných kontrol. 

Kolónka 11.12. 

Tu uvedie príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo - počas 

prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 - príslušný orgán 

kontrolného miesta výsledky identifikačných kontrol. 

Kolónka 11.13. 

Tu uvedie príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo - počas 

prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 - príslušný orgán 

kontrolného miesta výsledky laboratórnej skúšky. V tejto kolónke uveďte 

kategóriu látky alebo pato- génu, ktorých prítomnosť sa zisťovala 

laboratórnou skúškou. 

Kolónka 11.14. 
Táto kolónka sa používa v prípade všetkých zásielok, ktoré sa majú 

prepustiť do voľného obehu v Únii. 

Kolónka 11.15. Neuplatňuje sa. 

Kolónka 11.16. 

Jasne uveďte opatrenie, ktoré sa má prijať v prípade zamietnutia zásielky 

z dôvodu neuspokojivého výsledku identifikačných alebo fýzických 

kontrol. Adresa zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, 

„zničenia“, „transformácie“ a „použitia na iný účel“ sa musí uviesť v 

kolónke 11.18. 

Kolónka 11.17. 

Dôvody zamietnutia: v prípade potreby doplňte relevantné informácie. 

Označte príslušnú kolónku. 

Kolónka 11.18. 

Podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) 

v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola 

zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, 

„zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“. 
 



 

 

 

 

Kolónka 11.19. Táto kolónka sa použije v prípade, že pri otvorení kontajnera dôjde k 

zničeniu pôvodnej plomby pripojenej k zásielke. Musí sa viesť súhrnný 

zoznam všetkých plomb, ktoré boli na tento účel použité. 

Kolónka 11.20. 

Tu umiestnite odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu určeného 

miesta vstupu alebo - počas prechodného obdobia stanoveného v článku 

19 ods. 1 - príslušného orgánu kontrolného miesta. 

Kolónka 11.21. 

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu určeného miesta 

vstupu alebo - počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 

1 - príslušného orgánu kontrolného miesta. 

Časť III Tento oddiel vypĺňa príslušný orgán. 

Kolónka III. 1. 

Údaje o spätnom odoslaní: príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo 

- počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 - príslušný 

orgán kontrolného miesta uvedie použité dopravné prostriedky, ich 

identifikáciu, krajinu určenia a dátum spätného odoslania hneď, ako sú 

tieto údaje známe. 
Kolónka III.2. 

Ďalší postup: uveďte miestnu jednotku príslušného orgánu, ktorá má 

prípadne vykonávať dohľad v prípade „zničenia“ alebo „transformácie“ 

zásielky alebo jej „použitia na iný účel“. Tento príslušný orgán podá v tejto 

kolónke správu o príchode zásielky a jej zhode. 

Kolónka III.3. 

V prípade „spätného odoslania“ podpis zodpovedného úradníka 

príslušného orgánu určeného miesta vstupu alebo - počas prechodného 

obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 - zodpovedného úradníka 

kontrolného miesta. V prípade „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia 

na iný účel“ podpis zodpovedného úradníka miestneho príslušného orgánu. 
 


