
Jak poznat, na které zboží se vztahuje i certifikát CHED? 

Certifikátů CHED je několik druhů podle typu zboží. Produkty s CHED jsou zboží, na které se vztahují zvláštní 

zesílené kontroly z různých důvodů. Seznamy těchto produktů vyplývají z prováděcí legislativy k nařízení o 

úředních kontrolách. Nevyčerpávající seznam těchto produktů najdete v uvedených přílohách nařízení v tabulce:  

Seznam produktů podléhající zesíleným 

kontrolám na stanovišti hraniční 

kontroly (certifikát CHED)  

Kategorie zboží  Kontakty pro více informací 

Příloha nařízení (EU) 2021/632:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1618988914337&

uri=CELEX%3A32021R0632 

 

Seznam zvířat, produktů 

živočišného původu, 

zárodečné produkty a 

vedlejší produkty živ. původu 

a další směsné produkty.   

 

Certifikáty CHED-A se týkají všech živých zvířat a ostatní produkty mají CHED-

P. Pozor je třeba dát na tzv. směsné produkty, kde nemusí být hned zřejmé, 

zda se jich CHED týká nebo ne.   

Informace k dovozům potravin živ. původu najdete zde: 

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/  

V případě dotazů se obraťte na  

Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu do/z třetích zemí 

int@svscr.cz   

tel. +420 227 010 182 

Část A přílohy XI nařízení (EU) 2019/2072  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R

2072-20211216  

Seznam rostlin, rostlinných 

produktů a dalších předmětů  

CHED-PP 

V kompetenci ÚKZÚZ 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/kontakty/  

Příloha XII nařízení (EU) 2019/2072 

Přílohy I a II nařízení (EU) 2019/1793 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R

1793-20220106  

Potraviny a krmiva 

neživočišného původu 

z některých zemí 

V případě biopotravin jde nejčastěji o CHED-D (nařízení v šedé části tabulky), 

které je v kompetenci SZPI, detailní informace k dovozním certifikátům 

najdete zde: https://www.szpi.gov.cz/clanek/dovoz-ze-tretich-zemi.aspx,  

v případě dotazů, se obraťte, prosím na Inspektorát SZPI v Praze: 

https://eagri.cz/public/web/szpi/kontakty/organizacni-

struktura/100027338.html      
Rozhodnutí Komise (ES) 884/2011, 

příloha I https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011

D0884-20130704  

Seznam produktů – týká se 

rýžových produktů z Číny, 

kvůli nepovolenému použití 

GMO rýže. 

Nařízení Komise (EU) 2016/6 příloha II 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R

0679-20160504 

 

Potraviny a krmiva z oblasti 

jaderné elektrárny 

Fukushima. 

Nařízení Komise (EU) 2020/1158 Příloha 

II https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202

0.257.01.0001.01.ENG    

Produkty podcházející 

z oblasti jaderné elektrárny 

v Černobylu.  

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1618988914337&uri=CELEX%3A32021R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1618988914337&uri=CELEX%3A32021R0632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1618988914337&uri=CELEX%3A32021R0632
https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/
mailto:int@svscr.cz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20211216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20211216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20211216
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/kontakty/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20220106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20220106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20220106
https://www.szpi.gov.cz/clanek/dovoz-ze-tretich-zemi.aspx
https://eagri.cz/public/web/szpi/kontakty/organizacni-struktura/100027338.html
https://eagri.cz/public/web/szpi/kontakty/organizacni-struktura/100027338.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0884-20130704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0884-20130704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0884-20130704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0884-20130704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.ENG


 

K Tabulce: Je třeba sledovat případnou poslední konsolidovanou verzi nařízení:  

 

Zmíněná nařízení i provádění zesílených kontrol v souvislosti s certifikáty CHED jsou v kompetenci SZPI, SVS a 

ÚKZÚZ, na které se, prosím, obracejte v případě dotazů spojených právě s CHED 

Jak poznat správné stanoviště hraniční kontroly, které vyplnit do pole 10. COI? 

Stanoviště hraniční kontroly, kde bude schváleno COI, se u zboží s CHED vybírá zpravidla to samé, kde se vyřizuje 

CHED. V TRACES je poznáte tak, podle kódu BCP/XXXXX a kompetence COI, COI extract a organic/ekologická 

produkce. Viz obrázek. (Údaj v poli 10. lze případně dodatečně změnit, např. na SHK v přístavu, problém je, když 

si potřebu změny uvědomíte, až když je zboží v ČR).  

 

Obrázek 1. Stanoviště hraniční kontroly 

V případě zboží s COI bez CHED lze v kolonce 10. vybrat i celní úřady s rolí „Jednotka místního orgánu“ a 

kompetencemi „Ekologická produkce„ a „Point of release of free circulation“. 

https://www.szpi.gov.cz/
https://www.svscr.cz/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal


 

Obrázek 2. Místo propuštění do volného oběhu 

Pro vyhledávání profilů SHK a Point of release for free circualtion pro info (jindy než při zadávání v poli 10. 

COI) postupujte podle Actors  Orgány a pak pro SHK zadejte „role Stanoviště hraniční kontroly“ a 

Competence „Ekologická produkce“, pro „Místo propuštění do volného oběhu“ zadejte „role Jednotka 

místního orgánu“ a rovněž Competence „Ekologická produkce“. 

 

 

Na závěr stručně shrnutí: 

  

 

Dovážíte zboží bio, 
kterého se netýkají 
další certifikáty 
CHED  
 

Postup se nemění. COI může být schváleno 
a COI podepsáno na libovolném místě 
propuštění do volného oběhu, které se 
uvádí v kolonce 10. COI. (Obrázek 2.) 

+  

 

Dovážíte-li 
bioprodukty s COI, 
u kterých je 
zároveň povinnost 
některého z  
certifikátů CHED 
pozemní nebo 
lodní dopravou 
 

V kolonce 10. COI Stanoviště hraniční 
kontroly/místo propuštění do volného 
oběhu se vybírá Stanoviště hraniční 
kontroly s kompetencí pro kontroly bio 
(Obrázek 1.). Toto SHK má být v místě, kde 
zboží poprvé vstoupí do EU - zpravidla 
stejné SHK, kde se vyřizuje certifikát CHED, 
nikoliv Celní úřad jakožto Point of release 
of free circulation v ČR. Na celním úřadě v 
ČR je stále možné vyřídit celní prohlášení, 
přičemž CÚ pouze zkontroluje, že schválené 
COI existuje. 

+
 

Dovážíte-li 
bioprodukty s COI 
+ některý CHED 
letecky přes Praha 
Ruzyně 
 

Takový postup již není možný (v ČR zatím 
nemáme SHK schválené pro kontroly bio), 
toto zboží lze do ČR letecky dopravit přes 
jiná letiště v EU, případně pozemní 
dopravou dle předchozího bodu. 

 

 

 


