
ZMENY V DOVOZNÝCH KONTROLÁCH SPS TOVARU Z EÚ DO UK. 

 

Ministerstvo životného prostredia, potravín a vidieka UK  (DEFRA) vydalo vyhlásenie o zavedení 

plánovaných kontrol dovozu tovaru z EÚ od júla 2022. 

Celé vyhlásenie : Written statements - Written questions, answers and statements - UK Parliament 

 

V tomto roku sa nezavedú žiadne ďalšie kontroly tovaru z EÚ. 

Na jeseň plánujú zverejniť nový cieľový operačný model, ktorý stanoví nový režim hraničných 

dovozných kontrol a zameria sa na koniec roka 2023 ako revidovaný dátum zavedenia kontrolného 

režimu. 

Kontroly, ktoré už boli zavedené, zostanú zachované. 

Kontroly, ktoré sa mali zaviesť od júla 2022, sa teraz nezavedú: 

 Požiadavka na ďalšie sanitárne a fytosanitárne (SPS) kontroly dovozu z EÚ, ktorý je v 

súčasnosti na mieste určenia, sa presunie na hraničnú kontrolnú stanicu (BCP). 

 Požiadavka na ďalšiu zdravotnú certifikáciu a SPS kontroly pre dovoz do EÚ. 

 Zákazy a obmedzenia dovozu chladeného mäsa z EÚ. 

 

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-04-28/hcws796


Od 20. júna 2022 sa zmení predbežné oznámenie IPAFFS, ktoré prevádzky vykonajú pred príchodom ich zásielky do Veľkej 

Británie z EÚ. 

Od 1. januára 2022 sú prevádzky povinné vopred oznámiť úradom väčšinu zásielok živočíšnych produktov vstupujúcich do Veľkej Británie (GB) z Európskej 

únie (EÚ) najmenej štyri hodiny pred ich príchodom. Predbežné oznámenie sa vykonáva prostredníctvom systému dovozu produktov, zvierat, potravín a 

krmív (IPAFFS). 

Od 20. júna 2022 sa zmení predbežné oznámenie, ktoré prevádzky robia pred príchodom ich zásielky do Veľkej Británie z EÚ. Ako súčasť predbežného 

oznámenia IPAFFS budú prevádzky povinné vyplniť jednotný zdravotný vstupný dokument (CHED). Od 20. júna 2022 CHED nahradí dokument oznámenia o 

dovoze známy ako IMP. 

CHED musí byť podaný jeden pracovný deň pred príchodom zásielky do GB. Podniky môžu požiadať prístavné zdravotné úrady (PHA- Port Health Autorities) 

o výnimku na skrátenie času predbežného oznámenia z jedného pracovného dňa, ak prevádzkové alebo logistické obmedzenia bránia dodržaniu vyššie 

uvedeného časového rámca. V súlade s legislatívou sa to môže skrátiť na 24 až 4 hodiny a podniky to musia dohodnúť s PHA. 

Od 1. júla 2022, v súlade s požiadavkami na kontrolu dovozu, ak výrobky vyžadujú vývozné zdravotné osvedčenie (EHC), bude sa musieť pripojiť k CHED. 

Zavedenie predbežnej notifikácie CHED od 20. júna poskytne podnikateľom príležitosť oboznámiť sa s novým procesom. 

Nižšie uvádzame tabuľku polí, ktoré budete potrebovať na vyplnenie predbežného oznámenia/CHED. Úplná ukážka CHED bude k dispozícii na webinároch. 

  



Jednotný zdravotný vstupný doklad 

Polia na vyplnenie 

O zásielke 

Pôvod dovozu 

- Vyžaduje vaša zásielka kód regiónu (Á/N)? 

- Krajina odoslania 

- Spĺňa táto zásielka regulačné požiadavky? 

- Potrebujete poskytnúť podrobnosti o prepravcovi, áno/nie? 

- Pridajte referenčné číslo pre túto zásielku (voliteľné) 

 

Účel zásielky 

- Aký je účel zásielky? Používateľ si môže napríklad vybrať  

a) pre vnútorný trh a potom 

b) pre ľudskú spotrebu (vo vnútornom trh) 

 

Centrum upozornení 

- Popis tovaru 

- Tovar 

- Druh tovaru 

- Druh tovaru 

- Čistá hmotnosť (kg/jednotky) 

- Počet balení 

- Typ balíka (vybratý z rozbaľovacieho zoznamu). 

 

Pre ryby 

- Podrobnosti o úlovku 

- Číslo osvedčenia o úlovku 

- Hmotnosť (kg) 



Ďalšie podrobnosti 

- Celková hrubá hmotnosť 

- Teplota (t.j. chladené); povinné 

- Bude váš tovar dovážaný v prepravných kontajneroch 

• Číslo kontajnera 

• Číslo pečate 

• Úradná pečať 

Preprava na hraničnú kontrolnú stanicu 

- Čo je vstupná hraničná kontrolná stanica? 

- Dopravný prostriedok na HKS 

- Identifikácia; (t. j. číslo letu, názov plavidla alebo registrácia vozidla). 

- Odhadovaný dátum/čas príchodu na HKS 

 

Ďalšie pole sa môže objaviť v závislosti od odpovedí vrátane 

 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za náklad  

- Meno 

- E-mail 

- tel. číslo 

Nominované kontakty (voliteľné) (až 5) 

- Meno 

- E-mail 

- tel. číslo 

Dokumenty 

- Pripojte požadované dokumenty, t. j. vývozné zdravotné osvedčenie, obchodná atestácia atď. 

- Schválená prevádzkareň pôvodu; vybraté z rozbaľovacieho zoznamu s nasledujúce možnosti filtrovania: krajina, názov, číslo schválenia, typ, 

stav (tam bude tiež možnosť pre „neuvedené v zozname“) 



Obchodníci 

- odosielateľ alebo vývozca, príjemca, dovozca a miesto určenia; 

povinné. 

Doprava 

Prepravca (iba ak ste predtým odpovedali áno na otázku prepravcu) 

- Vyberte jednu zo zoznamu adries. 

Preprava po hraničnej kontrolnej stanici 

(iba ak ste predtým odpovedali áno na otázku prepravcu) 

- Dopravný prostriedok na HKS 

- Identifikácia; (t. j. číslo letu, názov plavidla alebo registrácia vozidla) 

- Dátum/čas opustenia HKS 

Dokončenie oznámenia 

Adresa organizácie (vyberte adresu pre vašu organizáciu) 

Vyhlásenie a odovzdanie 



Webináre 

Pre pomoc s predbežným oznámením IPAFFS, CHED a upozorneniami na kontrolu zásielok, naplánovala kompetentná autorita Veľkej Británie 

sériu webinárov (v EN jazyku). Tieto stretnutia budú zahŕňať: 

• Zásady predbežného oznámenia a požiadavky Jednotného zdravotného vstupného dokumentu (CHED) 

• Kompletná ukážka, ako vyplniť Spoločný zdravotný vstupný doklad a informácie, ktoré potrebujete 

• Upozornenie na kontrolu zásielok od júla 2022 

• Príležitosť klásť otázky politiky a technickým expertom 

V komplexnej demonštrácii sa použije buď produkt živočíšneho pôvodu (POAO) alebo živočíšny vedľajší produkt (ABP). Tie sme špecifikovali 

v harmonograme na ďalšej strane. 

Ďalšie informácie 

• Ak sa chcete zúčastniť webinára, musíte sa zaregistrovať 

• Všetky webináre budú zaznamenané, aby sme zaistili, že presne zachytíme reláciu otázok a odpovedí 

• V čase registrácie môžete predložiť dve otázky týkajúce sa predbežného oznámenia, jednotného zdravotného vstupného dokladu alebo 

upozornenia na kontrolu zásielky. Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať prezentáciou webinára alebo reláciou Otázky a odpovede 

• Záznam webinára a balík snímok budú k dispozícii po webinári a budú odoslané e-mailom. Uistite sa, že ste zadali správnu e-mailovú adresu 

Tieto webináre boli navrhnuté pre britské podniky/obchodníkov a agentov, ktorí budú vypĺňať predbežné oznámenie o IPAFFS, budú 

zodpovední za vyplnenie CHED a následnú komunikáciu povolení vodičom. 

  



Harmonogram webinárov 

Ak si chcete rezervovať miesto, postupujte podľa nižšie uvedených odkazov: 

Dát Čas (UK) Názov Registračný Link 

04/05/2022 10.00-11.30am IPAFFS Pre-Notification, CHED (POAO) and Consignment Inspection Alert Register here 

05/05/2022 2.00-3.30pm IPAFFS Pre-Notification, CHED (ABP) and Consignment Inspection Alert Register here 

10/05/2022 10.00-11.30am IPAFFS Pre-Notification, CHED (POAO) and Consignment Inspection Alert Register here 

12/05/2022 10.00-11.30pm IPAFFS Pre-Notification, CHED (ABP) and Consignment Inspection Alert Register here 

16/05/2022 2.00-3.30pm IPAFFS Pre-Notification, CHED (POAO) and Consignment Inspection Alert Register here 

19/05/2022 2.00-3.00pm IPAFFS Pre-Notification, CHED (ABP) and Consignment Inspection Alert Register here 

23/05/2022 2.00-3.30pm IPAFFS Pre-Notification, CHED (POAO) and Consignment Inspection Alert Register here 

26/05/2022 10.00-11.30am IPAFFS Pre-Notification, CHED (ABP) and Consignment Inspection Alert Register here 

31/05/2022 10.00-11.30am IPAFFS Pre-Notification, CHED (POAO) and Consignment Inspection Alert Register here 

07/06/2022 10.00-11.30am IPAFFS Pre-Notification, CHED (POAO) and Consignment Inspection Alert Register here 

 

https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2CclJgPg67Fkq192dH2tUfPQ%2CJYgyxcJeakyQGW5OqlKjPQ%2C69AotaMiS0-hVMoLq8fjdQ?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2CinZe2-inU0iZ8CZqPIQlyQ%2C5XVM9SAqD0SooogqcAmnqw%2CclvMbbRu7kO1VEZMuymL6g?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2Cq9Od4ry9YEKaXa3v5GWBTw%2CN4llm4WKaU6dhIcgCNFUeg%2CTXTx9QnSXU2Howxqi7U64w?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2CKRcctJdzJk-ubEAOhtRx2A%2CBdA2mugzbkyWjbEKBWytqQ%2CTa4dn_XnwUuVvqKRroz3mg?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2C2vF1QyS0Zka6QwcYwXC7lg%2CU3oQxJOeNUuCMK3n38ZAdw%2CVBY4hQ90cUWtIkQMpaF8CA?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2Cdzcv6dug9EmA8y2UkgFtqg%2CwZSC_R16WkyT-rtJ9tKkTQ%2CuCxR4nKYvEmagI4TIz5b5Q?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2C24VJmnyBWEy3LkQmmU2U7w%2CiPiYCHbIC0SliN1pfHLWBQ%2Cwsi_4u8RM0a8TggWgRwEkw?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2Cv_qaMpsyQUiToTQs_KPaBg%2CR7BO4wovlEa4cH4cEA4L3Q%2C6wi79BBag0uYpwb6SY7JqA?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2C1GQ5eoSvFky8cL_Bx2WZ5Q%2CQ-2lSMwjDEiwOBWFTJSm2Q%2CUybqW6DbCkGHB2xezPIGXg?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102
https://teams.microsoft.com/registration/UCQKdycCYkyQx044U38RAg%2CuMJIF_SY4kKE0DQlR25Sfw%2ColIqT5hyaEa3AD8Ig01t3Q%2CMjZqM_hKbk6Ti_YWSeh18A%2CYQRrzNn3UUS6AP-oerMU-g%2C80A-OX06jUSlk7fhcTB-6g?mode=read&tenantId=770a2450-0227-4c62-90c7-4e38537f1102


 

 PRE-NOTIFIKÁCIE 

Predbežné oznámenia pre živočíšne produkty 

 

Od 1. júla 2022 sa zachováva súčasná legislatíva 

vyžadujúca predbežné oznámenie aspoň jeden 

pracovný deň pred dátumom príchodu zásielky.  

Prevádzky môžu požiadať Port Health Authorities (PHA) o výnimku na skrátenie času predbežného 

oznámenia z jedného pracovného dňa, ak prevádzkové alebo logistické obmedzenia bránia dodržaniu 

vyššie uvedeného časového rámca. V súlade s legislatívou sa to môže skrátiť na 24 hodín až 4 hodiny 

a prevádzky to musia dohodnúť s PHA.  

Od 1. júla 2022 budú konkrétne pre-notifikačné časy v súlade s legislatívou v kompetencii 

jednotlivých HKS. Ak chcete zistiť, aký bude čas predbežného oznámenia na hraničnom priechode, 

ktorý plánujete použiť na dovoz živočíšnych produktov od 1. júla 2022, obráťte sa na príslušnú HKS. 

Kontaktné údaje PHA možno nájsť na interaktívnej mape online MPG.  

Existujúca štvorhodinová výnimka pre predbežné oznámenie  na IPAFFS zostáva v platnosti do 30. 

júna 2022. 

  

https://www.bcpmap.co.uk/border-control-posts/


 EXPORTNÉ ZDRAVOTNÉ 

CERTIFIKÁTY 

 
Vzorové vývozné zdravotné certifikáty od júla 

2022  

 

Vzorové vývozné zdravotné certifikáty (EHC) pre 

dovoz živočíšnych produktov z EÚ do Veľkej Británie sú teraz k dispozícii na GOV.UK. 

Vzorové certifikáty pokrývajú všetky požiadavky na dovoz živočíšnych produktov vo Veľkej Británii, na 

Normanských ostrovoch a na ostrove Man. 

Príslušné orgány v členských štátoch EÚ by mali použiť príslušný vzor zdravotného osvedčenia ako vzor 

na vytvorenie vývozného zdravotného osvedčenia pre vývozcov. 

Vývozné zdravotné osvedčenie vydáva príslušný orgán v členskom štáte EÚ a je zodpovednosťou 

vývozcu zabezpečiť, aby mal pre zásielku certifikované EHC. 

Harmonogram postupného zavádzania EHC pre dovoz zvierat do EÚ-VB je: 

• Od 1. júla 2022 pre všetko mäso a mäsové výrobky a všetky zostávajúce regulované vedľajšie živočíšne 

produkty 

• Od 1. septembra 2022 pre všetky mliečne výrobky  

• Od 1. novembra 2022 pre všetky zostávajúce regulované produkty živočíšneho pôvodu vrátane 

zložených a rybích produktov 

 

Užitočné odkazy: 

Import Information Notes – technical information for official veterinarians  

How to complete an EHC – guidance for EU exporters 

  

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip/iin/index.htm
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain


 

 PRODUKTY ZIVOCÍŠNEHO 

PÔVODU 

 

 

 

1. VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY 

Vedľajšie živočíšne produkty (ABP) dovážané z EÚ do Veľkej Británie podliehajú clám a sanitárnym a 

fytosanitárnym (SPS) kontrolám, ktorých cieľom je chrániť biologickú bezpečnosť krajiny a 

predchádzať šíreniu chorôb. 

Predbežné oznámenie pre dovoz VŽP prostredníctvom systému dovozu produktov, zvierat, potravín a 

krmív (IPAFFS) sa stalo zákonnou požiadavkou od 1. januára 2022. 

Požiadavky predbežného oznámenia platné pre tovar z EÚ podliehajúci SPS kontrolám sa však v 

súčasnosti nevzťahujú na dovoz z Írska do Veľkej Británie. Pohyb tovaru z Írska do Veľkej Británie 

bude pokračovať na základe opatrení, ktoré v súčasnosti platia až do odvolania. 

Vysvetlenie vedľajších živočíšnych produktov ŽVP sú materiály živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú 

určené na ľudskú spotrebu. VŽP zahŕňajú okrem iného:  

• Krmivo pre zvieratá – založené na rybej múčke a spracovaných živočíšnych bielkovinách 

• Organické hnojivá a pomocné látky - hnoj, guáno, spracované OF/SI na báze spracovaných 

živočíšnych bielkovín 

• Technické produkty – krmivo pre domáce zvieratá, kože a kožky na kožu, vlnu, krv na výrobu 

diagnostických súprav 

VŽP môžu šíriť choroby zvierat (napr.: BSE a slintačka a krívačka) alebo chemické kontaminanty 

(napr.: dioxíny) a môžu byť nebezpečné pre zdravie zvierat a ľudí, ak sa nepoužívajú správne. Pravidlá 

VB budú upravovať ich pohyb, spracovanie a likvidáciu. 

Zahrnuté sú všetky kategórie ABP 

Niektoré vysoko rizikové kategórie VŽP už podliehajú požiadavke obchodnej dokumentácie, 

zdravotných certifikátov a kontrol na mieste určenia.  

Od 1. júla 2022 však všetky VŽP, vrátane tých, ktoré sa považujú za nízkorizikové produkty, budú 

podliehať novým nariadeniam. 

Čo sa zmení od 1. júla 2022? 

Od 1. júla 2022 nadobudnú účinnosť nové nariadenia, ktoré znamenajú, že dovoz VŽP bude podliehať: 

• Exportný zdravotný certifikát (EHC) 

• Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

• Kontroly dokladov, totožnosti (ID) a fyzické kontroly 

 



Vysvetlené zmeny 

Vývozné zdravotné osvedčenie 

Vývozné zdravotné osvedčenie je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že vývozná zásielka spĺňa 

zdravotné požiadavky cieľovej krajiny. 

Toto vydáva príslušný orgán vo vyvážajúcej krajine vývozcovi z EÚ v angličtine. Originál dokument je 

priložený k zásielke a elektronická kópia je zaslaná dovozcovi, ktorý ju musí nahrať do IPAFFS. 

Vstup cez zriadené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

Od 1. júla 2022 musia všetky VŽP dovážané z EÚ do Veľkej Británie vstúpiť prostredníctvom 

zriadeného POE, kde je vybavená príslušná HKS na vykonávanie kontrol tohto tovaru. To platí aj vtedy, 

keď tovar nie je predmetom kontroly dokladov, totožnosti a fyzickej kontroly až neskôr v časovom 

rozvrhu. 

Nie všetky HKS sú vybavené na spracovanie dovozu VŽP, takže je zodpovednosťou 

dovážajúcich/vyvážajúcich strán zabezpečiť, aby ich VŽP smerovali cez vhodný HKS. Od dovozcov sa 

bude vyžadovať, aby oznámili príslušnej HKS príchod tovaru ako súčasť predbežného oznámenia o 

dovoze. 

Kontroly dokladov 

Kontrola dokladov je kontrola akýchkoľvek úradných osvedčení, atestácií a iných obchodných 

dokumentov. 

Zatiaľ čo 100 % dovozu bude podliehať kontrole dokladov na diaľku, v prípade kontroly na HKS musia 

byť produkty pripravené na ďalšie kontroly totožnosti (ID) a fyzické kontroly. 

Kontroly totožnosti (ID) a fyzické kontroly 

Kontrola totožnosti zahŕňa vizuálnu kontrolu zásielky s cieľom overiť jej obsah a označenie zodpovedá 

informáciám uvedeným v sprievodnej dokumentácii. 

Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu tovaru s cieľom overiť, či je v súlade s dovoznými požiadavkami SPS 

pre Spojené kráľovstvo. To zahŕňa, ak je to vhodné, kontroly balenia zásielky, dopravných prostriedkov 

a označovania. Môže sa vyžadovať odber vzoriek teploty, laboratórne testovanie alebo diagnostika. 

 

2. MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (VRÁTANE 

HYDINOVÉHO) 

Ako produkty živočíšneho pôvodu (POAO), čerstvé mäso a mäsové výrobky vrátane hydiny dovážané 

z EÚ do Veľkej Británie podliehajú clám a sanitárnym a fytosanitárnym (SPS) kontrolám, ktorých 

cieľom je chrániť biologickú bezpečnosť krajiny a predchádzať šíreniu chorôb. 

Predbežné oznámenie pre dovoz mäsa a mäsových výrobkov prostredníctvom systému dovozu 

produktov, zvierat, potravín a krmív (IPAFFS) sa stalo zákonnou požiadavkou od 1. januára 2022. 

Požiadavky predbežného oznámenia platné pre tovar z EÚ podliehajúci SPS kontrolám sa však v 

súčasnosti nevzťahujú na dovoz z Írska do Veľkej Británie. Pohyb tovaru z Írska do Veľkej Británie 

bude pokračovať na základe opatrení, ktoré v súčasnosti platia až do odvolania. 

Čo sa zmení od 1. júla 2022? 



Podľa fázovaného harmonogramu dovozných požiadaviek SPS budú od 1. júla 2022 na všetko mäso a 

mäsové výrobky dovážané do Veľkej Británie z EÚ, okrem predbežného oznámenia o IPAFFS, 

podliehať: 

• Exportný zdravotný certifikát (EHC) 

• Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (BCP) 

• Kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly 

Vysvetlené produkty 

POAO a kompozitné (zložené) produkty 

Produkty, ktoré obsahujú spracované POAO aj rastlinné produkty ako hlavnú zložku – nielen pridané 

na ochutenie alebo spracovanie – sa považujú za zložené produkty, nie POAO, a podľa harmonogramu 

postupného zavádzania nebudú podliehať novým dovozným kontrolám do 1. novembra 2022. 

Príklady zložených produktov zahŕňajú: 

• lasagne 

• bravčové koláče 

• feferónková pizza 

• smotanové likéry. 

Produkty, ktoré nemôžete importovať 

Od 1. júla 2022 nebudete môcť z EÚ do Veľkej Británie dovážať nasledujúci zakázaný a obmedzený 

tovar: 

• chladené mleté mäso (hovädzie, bravčové, jahňacie, baranie a kozie mäso) 

• chladené alebo mrazené mleté hydinové mäso 

• mechanicky oddelené mäso z ošípaných, hydiny, raticovej zveri alebo pernatej zveri 

• netriedené vajcia 

• chladené mäsové prípravky. 

Príklady mäsových prípravkov zahŕňajú: 

o surové klobásy 

o hamburgery alebo mäsové guľky 

o korenený steak alebo kuracie mäso 

o surové alebo čiastočne uvarené ochutené kuracie prúžky a kuracie nugetky. 

Vysvetlené zmeny 

Exportný zdravotný certifikát (EHC) 

Exportný zdravotný certifikát (EHC) je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že mäso a mäsové 

výrobky spĺňajú zdravotné požiadavky cieľovej krajiny. 

Toto vydáva príslušný orgán vo vyvážajúcej krajine vývozcovi z EÚ v angličtine. Originál dokumentu 

je priložený k zásielke a elektronická kópia je zaslaná dovozcovi, ktorý ju musí nahrať do IPAFFS. 

Vstup cez zriadené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 



Od 1. júla 2022 musí všetko mäso a mäsové výrobky dovážané z EÚ do Veľkej Británie vstúpiť 

prostredníctvom zavedeného POE, kde je vybavená príslušná HKS na vykonávanie kontrol tohto tovaru. 

To platí aj vtedy, keď tovar nie je predmetom kontroly dokladov, totožnosti a fyzickej kontroly až neskôr 

v harmonograme. 

Nie všetky HKS sú vybavené na spracovanie dovozu všetkých komodít, takže je zodpovednosťou 

dovážajúcich/vyvážajúcich strán zabezpečiť, aby ich tovar smeroval cez vhodnú HKS. Dovozcovia sú 

povinní oznámiť príslušnej HKS príchod tovaru v rámci procesu predbežného oznámenia o dovoze. 

Kontroly dokladov 

Kontrola dokladov je kontrola akýchkoľvek úradných osvedčení, atestácií a iných obchodných 

dokumentov. 

Zatiaľ čo 100 % dovozu bude podliehať kontrole dokladov na diaľku, v prípade kontroly na HKS musia 

byť výrobky pripravené na ďalšie kontroly totožnosti a fyzické kontroly. 

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly 

Kontrola totožnosti zahŕňa vizuálnu kontrolu zásielky s cieľom overiť jej obsah a označenie zodpovedá 

informáciám uvedeným v sprievodnej dokumentácii. 

Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu tovaru s cieľom overiť, či je v súlade s dovoznými požiadavkami SPS 

pre Spojené kráľovstvo. To zahŕňa, ak je to vhodné, kontroly balenia zásielky, dopravných prostriedkov 

a označovania. Môže sa vyžadovať odber vzoriek teploty, laboratórne testovanie alebo diagnostika.  

 

3. MLIEČNE VÝROBKY (VRÁTANE MLIEKA, 

MLIEČNYCH PRODUKTOV A SYRA) 

Ako produkty živočíšneho pôvodu (POAO), mliečne výrobky, ako je mlieko, mliečne produkty a syry 

dovážané z EÚ do Veľkej Británie, podliehajú clám a sanitárnym a fytosanitárnym (SPS) kontrolám, 

ktorých cieľom je chrániť biologickú bezpečnosť krajiny a zabrániť šíreniu choroby. 

Predbežné oznámenie pre dovoz mliečnych výrobkov prostredníctvom systému dovozu produktov, 

zvierat, potravín a krmív (IPAFFS) sa stalo zákonnou požiadavkou od 1. januára 2022. 

Požiadavky predbežného oznámenia platné pre tovar z EÚ podliehajúci SPS kontrolám sa však v 

súčasnosti nevzťahujú na dovoz z Írska do Veľkej Británie. Pohyb tovaru z Írska do Veľkej Británie 

bude pokračovať na základe opatrení, ktoré v súčasnosti platia až do odvolania. 

Čo sa zmení od 1. júla 2022? 

Podľa časového harmonogramu pre dovozné požiadavky SPS budú od 1. júla 2022 všetky mliečne 

výrobky dovážané do Veľkej Británie z EÚ okrem predbežného oznámenia o IPAFFS vyžadovať: 

• Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (BCP) 

 

V nadväznosti na to sa v harmonograme etapizácie ďalej uvádza, že od 1. septembra 2022 bude 

dovoz mliečnych výrobkov podliehať: 

• Exportný zdravotný certifikát 

• Kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly 



Vysvetlené zmeny 

Exportný zdravotný certifikát 

Vývozné zdravotné osvedčenie je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že mliečne výrobky spĺňajú 

zdravotné požiadavky cieľovej krajiny. 

Toto vydáva príslušný orgán vo vyvážajúcej krajine vývozcovi z EÚ v angličtine. Originál dokumentu 

je priložený k zásielke a elektronická kópia je zaslaná dovozcovi, ktorý ju musí nahrať do IPAFFS. 

Vstup cez zriadené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

Od 1. júla 2022 musia všetky mliečne výrobky dovážané z EÚ do Veľkej Británie vstúpiť 

prostredníctvom zriadeného POE, kde je vybavená príslušná HKS na vykonávanie kontrol tohto tovaru. 

To platí aj vtedy, keď tovar nie je predmetom kontroly dokladov, totožnosti a fyzickej kontroly až neskôr 

v harmonograme. 

Nie všetky HKS sú vybavené na spracovanie dovozu všetkých komodít, takže je zodpovednosťou 

dovážajúcich/vyvážajúcich strán zabezpečiť, aby ich tovar smeroval cez vhodný BCP. Dovozcovia sú 

povinní oznámiť príslušnej HKS príchod tovaru v rámci procesu predbežného oznámenia o dovoze. 

Kontroly dokladov 

Kontrola dokladov je kontrola akýchkoľvek úradných osvedčení, atestácií a iných obchodných 

dokumentov. 

Zatiaľ čo 100 % dovozu bude podliehať kontrole dokladov na diaľku, v prípade kontroly na HKS musia 

byť produkty pripravené na ďalšie kontroly totožnosti a fyzické kontroly. 

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly 

Kontrola totožnosti zahŕňa vizuálnu kontrolu zásielky s cieľom overiť jej obsah a označenie zodpovedá 

informáciám uvedeným v sprievodnej dokumentácii. 

Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu tovaru s cieľom overiť, či je v súlade s dovoznými požiadavkami SPS 

pre Spojené kráľovstvo. To zahŕňa, ak je to vhodné, kontroly balenia zásielky, dopravných prostriedkov 

a označovania. Môže sa vyžadovať odber vzoriek teploty, laboratórne testovanie alebo diagnostika.  

 

4. ZLOŽENÉ VÝROBKY 

Keďže potraviny obsahujúce spracované produkty živočíšneho pôvodu (POAO), ako aj produkty 

rastlinného pôvodu, zložené produkty, ako je pizza s feferónkami alebo hotové jedlá lasagne, dovážané 

z EÚ do Veľkej Británie, podliehajú clám a sanitárnym a fytosanitárnym (SPS) kontrolám ktoré sa snažia 

chrániť biologickú bezpečnosť národa a zabrániť šíreniu chorôb. 

Predbežné oznámenie pre dovoz zložených výrobkov prostredníctvom systému dovozu produktov, 

zvierat, potravín a krmív (IPAFFS) sa stalo zákonnou požiadavkou od 1. januára 2022. 

Požiadavky predbežného oznámenia platné pre tovar EÚ podliehajúci SPS kontrolám sa v súčasnosti 

nevzťahujú na dovoz z Írska do Veľkej Británie. Pohyb tovaru z Írska do Veľkej Británie bude 

pokračovať na základe opatrení, ktoré v súčasnosti platia až do odvolania. 

Čo sa zmení od 1. júla 2022? 

Podľa časového harmonogramu pre dovozné požiadavky SPS budú od 1. júla 2022 všetky zložené 

výrobky dovážané do Veľkej Británie z EÚ okrem predbežného oznámenia o IPAFFS vyžadovať: 



• Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

V nadväznosti na harmonogram znamená, že od 1. novembra 2022 bude dovoz zložených 

produktov podliehať: 

• Exportný zdravotný certifikát 

• Kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly 

Vysvetlené zmeny 

Vstup cez zriadené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

Od 1. júla 2022 musia všetky zložené produkty dovážané z EÚ do Veľkej Británie vstúpiť 

prostredníctvom zriadeného POE, kde je vybavená príslušná HKS na vykonávanie kontrol tohto tovaru. 

To platí aj vtedy, keď tovar nie je predmetom kontroly dokladov, totožnosti a fyzickej kontroly až neskôr 

v harmonograme. 

Nie všetky HKS sú vybavené na spracovanie dovozu všetkých komodít, takže je zodpovednosťou 

dovážajúcich/vyvážajúcich strán zabezpečiť, aby ich tovar smeroval cez vhodnú HKS. Dovozcovia sú 

povinní oznámiť príslušnej HKS príchod tovaru v rámci procesu predbežného oznámenia o dovoze. 

Exportný zdravotný certifikát 

Vývozné zdravotné osvedčenie je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že mliečne výrobky spĺňajú 

zdravotné požiadavky cieľovej krajiny. 

Toto vydáva príslušný orgán vo vyvážajúcej krajine vývozcovi z EÚ v angličtine. Originál dokumentu 

je priložený k zásielke a elektronická kópia je zaslaná dovozcovi, ktorý ju musí nahrať do IPAFFS. 

Kontroly dokladov 

Po príchode na HKS musia byť zložené produkty pripravené na kontrolu dokladov, totožnosti a fyzickú 

kontrolu. Zdravotné úrady v prístavoch, ktoré prevádzkujú hraničné priechody pred 1. júlom 2022, 

nebudú účtovať žiadne poplatky. Od 1. novembra 2022, keď sa zavedú úplné kontroly zložených 

produktov, však budú môcť vyberať poplatky. Štruktúra týchto poplatkov a platieb bude včas oznámená. 

Kontrola dokladov je kontrola akýchkoľvek úradných osvedčení, atestácií a iných obchodných 

dokumentov. 

Zatiaľ čo 100 % dovozu bude podliehať kontrole dokladov na diaľku, v prípade kontroly na HKS musia 

byť produkty pripravené na ďalšie kontroly totožnosti a fyzické kontroly. 

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly 

Kontrola totožnosti zahŕňa vizuálnu kontrolu zásielky s cieľom overiť jej obsah a označenie zodpovedá 

informáciám uvedeným v sprievodnej dokumentácii. 

Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu tovaru s cieľom overiť, či je v súlade s dovoznými požiadavkami SPS 

pre Spojené kráľovstvo. To zahŕňa, ak je to vhodné, kontroly balenia zásielky, dopravných prostriedkov 

a označovania. Môže sa vyžadovať odber vzoriek teploty, laboratórne testovanie alebo diagnostika. 

Definície zložených výrobkov 

Zložené produkty sú potraviny na ľudskú spotrebu, ktoré obsahujú spracované produkty živočíšneho 

pôvodu (POAO) a produkty rastlinného pôvodu. Rastlinné zložky musia byť kľúčovou súčasťou 

produktu (t. j. nielen kvôli chuti). Ak je prítomný nejaký surový (nespracovaný) živočíšny materiál, 

nejde o zložený výrobok.  



Výnimky z kontrol SPS 

Niektoré tovary sú oslobodené od dane, ak: 

• Obsahujú menej ako 50 % spracovaných živočíšnych produktov 

• Neobsahujú žiadne mäsové výrobky 

• A spĺňať požiadavky v článku 6 rozhodnutia 2007/275 

• Alebo sú uvedené v prílohe II zloženého dovozného informačného oznámenia (IIN) a spĺňajú 

požiadavky článku 6.2 

Od 1. júla 2022 bude musieť byť k oslobodeným výrobkom aj naďalej priložený obchodný doklad a 

označené v angličtine tak, aby dokument a označenie spolu poskytovali informácie o povahe, množstve 

a počte balení výrobku, výrobcovi, krajine pôvodu a prísad, aby sa preukázalo, že spĺňa podmienky na 

udelenie výnimky. 

 

5. RYBY A PRODUKTY RYBOLOVU 

Dovážané produkty živočíšneho pôvodu (POAO), ktoré zahŕňajú ryby a produkty rybolovu 

z EÚ do Veľkej Británie podliehajú clám aj sanitárnym a fytosanitárnym opatreniam 

(SPS) kontroly, ktorých cieľom je chrániť biologickú bezpečnosť krajiny a zabrániť šíreniu 

choroby. 

Predbežné oznámenie pre dovoz rýb a produktov rybolovu prostredníctvom systému dovozu 

produktov, zvierat, potravín a krmív (IPAFFS) sa stalo zákonnou požiadavkou od 1. januára 2022. 

Čo sa zmení od 1. júla 2022? 
Podľa harmonogramu pre dovozné požiadavky SPS od 1. júla 2022 všetky ryby 

a produktov rybolovu dovážaných do Veľkej Británie z EÚ bude okrem predbežného oznámenia dňa 

IPAFFS, vyžadujú: 

• Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

 

Ryby ulovené v mori na plavidlách registrovaných v EÚ dovezené ako priame vykládky v 

vhodne určené prístavy Spojeného kráľovstva sú oslobodené od tejto požiadavky. 

 

V nadväznosti na harmonogram znamená, že od 1. novembra 2022 bude dovoz 

Rýb, rybích výrobkov a produktov rybolovu podliehať: 

• Vývozné zdravotné osvedčenie 

• Kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly 

 

Vysvetlené zmeny 

Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom 

(HKS) 

Od 1. júla 2022 musia všetky zložené produkty dovážané z EÚ do Veľkej Británie vstúpiť 

prostredníctvom zriadeného POE, kde je vybavená príslušná HKS na vykonávanie kontrol tohto tovaru. 

To platí aj vtedy, keď tovar nie je predmetom kontroly dokladov, totožnosti a fyzickej kontroly až neskôr 

v harmonograme. 



Nie všetky HKS sú vybavené na spracovanie dovozu všetkých komodít, takže je zodpovednosťou 

dovážajúcich/vyvážajúcich strán zabezpečiť, aby ich tovar smeroval cez vhodnú HKS. Dovozcovia sú 

povinní oznámiť príslušnej HKS príchod tovaru v rámci procesu predbežného oznámenia o dovoze. 

Existuje však výnimka z dovoznej požiadavky HKS pre ryby, ktoré sa dovážajú na priame vykládky. 

V takýchto prípadoch rybárske plavidlá registrované v EÚ, ktoré majú v úmysle vyložiť svoj úlovok 

priamo do Veľkej Británie, tak musia urobiť prostredníctvom vhodne určeného prístavu v súlade s 

pravidlami nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu (NNN) a dohovorom Komisie pre 

rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC). . 

Plavidlá musia tiež najmenej štyri hodiny vopred orgánom Spojeného kráľovstva poskytnúť čerstvé ryby 

(v opačnom prípade 72 hodín) a predložiť: 

• Predbežný oznamovací dokument 

• Vyhlásenie pred vykládkou 

• Overené osvedčenie o úlovku pre ryby, ktoré sa vykladajú 

• Požadované formuláre štátnej prístavnej kontroly NEAFC. 

 

 

6. VYSOKORIZIKOVÉ POTRAVINY A KRMIVÁ 

NEŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU (HRFNAO) 
 

V súčasnosti sa do Spojeného kráľovstva nedovážajú žiadne vysokorizikové potraviny a krmivá 

neživočíšneho pôvodu (HRFNAO) s pôvodom z EÚ, avšak od 1. júla 2022 sa takéto výrobky dovážané 

do EÚ z tretích krajín a následne sa vyvážajú do GB bude podliehať novým kontrolám dovozu. Dovozné 

kontroly EÚ sa už nebudú vzťahovať na tovar, ktorý sa potom vyváža do Veľkej Británie. 

 

HRFNAO vysvetlenie  

Existujú kontroly HRFNAO, ktoré zahŕňajú niektoré produkty rybolovu z farmových chovov, orechy, 

koreniny a obilniny z určitých krajín, s cieľom chrániť verejné zdravie a znížiť vplyv rezíduí pesticídov, 

salmonely, prírodných toxínov, ako sú aflatoxíny a dokonca aj cézium-137, ktoré sa môžu vyskytnúť v 

potravinách, ako sú huby po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle. 

 

Čo sa zmení od 1. júla 2022? 
Od 1. júla 2022 budú HRFNAO, ktoré boli uvedené na trh EÚ z krajín mimo EÚ a následne vyvezené 

do Veľkej Británie, podliehať novým dovozným požiadavkám pri dovoze do Veľkej Británie. HRFNAO 

bude podliehať: 

• Vstup cez stanovené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (HKS) 

• Kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly 

 

Vysvetlené zmeny 

Predbežné oznámenie pre dovoz HRFNAO prostredníctvom systému dovozu produktov, zvierat, 

potravín a krmív (IPAFFS) sa stalo zákonnou požiadavkou od 1. januára 2022. 

Ďalšie zmeny nadobudnú účinnosť od 1. júla 2022 pre, takže kontroly dovozu budú vyžadovať aj: 

 

Vstup cez zriadené miesto vstupu (POE) s príslušným hraničným kontrolným stanovišťom (BCP) 

Od 1. júla 2022 musia všetky HRFNAO dovážané z EÚ do Veľkej Británie vstúpiť prostredníctvom 

zavedeného POE tam, kde je príslušná HKS vybavená na vykonávanie kontrol tohto tovaru. To platí aj 



vtedy, keď tovar nepodlieha dokladovým, identifikačným a fyzickým kontrolám až neskôr v 

harmonograme. 

Nie všetky BCP sú vybavené na spracovanie dovozu všetkých komodít, takže je zodpovednosťou 

dovážajúcich/vyvážajúcich strán zabezpečiť, aby ich tovar smeroval cez vhodný BCP. Dovozcovia sú 

povinní oznámiť príslušnej HKS príchod tovaru v rámci procesu predbežného oznámenia o dovoze. 

 

Kontroly dokladov 

Kontrola dokladov je kontrola akýchkoľvek úradných osvedčení, atestácií a iných obchodných 

dokumentov. 

Zatiaľ čo 100 % dovozu bude podliehať kontrole dokladov na diaľku, v prípade kontroly na BCP musia 

byť produkty pripravené na ďalšie kontroly totožnosti a fyzické kontroly. 

 

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly 

Kontrola totožnosti zahŕňa vizuálnu kontrolu zásielky s cieľom overiť jej obsah a označenie zodpovedá 

informáciám uvedeným v sprievodnej dokumentácii. 

Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu tovaru s cieľom overiť, či je v súlade s dovoznými požiadavkami SPS 

pre Spojené kráľovstvo. To zahŕňa, ak je to vhodné, kontroly balenia zásielky, dopravných prostriedkov 

a označovania. Môže sa vyžadovať odber vzoriek teploty, laboratórne testovanie alebo diagnostika. 

 

 

Kde sa dozviete viac 
Viac informácií o zmenách požiadaviek na dovoz od 1. júla 2022 nájdete v The Border with the 

European Union. 

 

Užitočné odkazy 

 
Current list of BCPs and commodities accepted  

Imports/Exports GOV.UK guidance  

Importing food and drink page  

Transiting goods  

GB model EHCs  

Guidance on completing GB model EHCs  

Import Information Notes (IINs) - used by vets at BCPs  

EU – GB Imports Microsite  

Animal imports fact sheets 

Current list of GB restricted foodstuffs 

Designated IUU ports permitting direct landings 

Importing fish to the UK 

Composite decision trees 

Importing composite products 

List of ABP subject to controls 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041528/2021_December_BordersOPModel.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041528/2021_December_BordersOPModel.pdf
https://www.bcpmap.co.uk/border-control-posts/
https://www.gov.uk/government/collections/guidance-on-importing-and-exporting-live-animals-or-animal-products
https://www.gov.uk/guidance/webinars-for-importers-of-food-and-drink-products-from-the-eu-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain#eu-to-gb-to-eu-transits-from-january-2021
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain
http://apha.defra.gov.uk/official-vets/Guidance/bip/iin/index.htm
https://www.dropbox.com/scl/fi/nkg4nltxghurtqp9oncp3/Importing-Live-Animals-and-Animal-Products-from-the-European-Union-into-Great-Britain.paper?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/nkg4nltxghurtqp9oncp3/Importing-Live-Animals-and-Animal-Products-from-the-European-Union-into-Great-Britain.paper?dl=0&rlkey=xe77te92f6adbnez96b4h26s8#:uid=938467740283877869585475&h2=How-changes-to-SPS-controls-in
https://www.food.gov.uk/business-guidance/foodstuffs-with-gb-import-restrictions
https://www.gov.uk/government/publications/designated-ports/1-designated-ports-for-direct-landings-by-foreign-vessels-into-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk#imports-from-the-eu-eea-and-efta-countries
https://www.dropbox.com/scl/fi/nkg4nltxghurtqp9oncp3/Importing-Live-Animals-and-Animal-Products-from-the-European-Union-into-Great-Britain.paper?dl=0&rlkey=xe77te92f6adbnez96b4h26s8#:uid=927900483541766127792812&h2=Composite-Products
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#exempt-products
https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/annex/I


 


