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Postup při získávání povolení k dovozu zvířat, výrobků živočišného původu, léčiv, 

krmiv a přísad do krmiv pro zvířata do Ruské federace 

 
Příkaz Ministerstva zemědělství Ruské federace č. 1 ze dne 9. ledna 2008 „ Schválení správního 

předpisu (Federální služby veterinárního a fytosanitárního dozoru Ruské federace) pro vydávání povolení 

k dovozu zvířat, výrobků živočišného původu, léčiv, krmiv, přísad do krmiv pro zvířata a výrobků 

podléhajících karanténě do Ruské federace (RF), dále povolení k vývozu z RF a rovněž tranzitu jejím 

územím“ tvoří právní skutečnost, na níž je založeno zahájení správního řízení k přijetí žádosti hlavním 

státním veterinárním inspektorem subjektu RF – (Rosselchoznadzor) o vydání povolení k dovozu zásilky 

podléhající dozoru (dále jako „žádost o dovoz“) do Ruské federace.  

Termín pro posouzení žádosti o dovoz a rozhodnutí o povolení dovozu zásilky podléhající dozoru 

do Ruské federace (dále jako „povolení dovozu“) nebo o odmítnutí výdeje povolení k dovozu nečiní více 

než 30 dnů. 

Dovoz zásilek podléhajících dozoru na území Ruské federace je prováděn z podniků (lodí) 

vyvážející země, které byly podrobeny kontrole státní veterinární služby Ruské federace a zařazeny 

do seznamu podniků, uskutečňujících vývoz do Ruské federace (Seznam podniků je umístěn na oficiální 

stránce Rosselchoznadzoru (www.fsvps.ru) a oddíle „Dovoz. Vývoz. Tranzit.“). 

V žádosti o dovoz musejí být uvedeny tyto údaje:  

1)  název, adresa sídla žadatele a číslo schválení výrobního podniku (CZ)  

2)  název zásilky podléhající dozoru a její kód (4 první znaky) v souladu s celním názvem zahraniční 

hospodářské činnosti (ruská zkratka: TN VED) Ruska;  

3)  množství zásilky podléhající dozoru a jeho měrné jednotky;  

4)  vyvážející země a místo původu zásilky podléhající dozoru;  

5)  předpokládané dopravní prostředky, které budou použity při dovozu zásilky podléhající dozoru;  

6) místa vstupu na státní hranici Ruské federace, v nichž má být uskutečněn dovoz na území Ruské 

federace a celní odbavení zásilek podléhajících dozoru;  

7) účel dovozu (u živých zvířat – plemenitba, odchov, prodej, poražení na maso; u krmiv a přísad 

do krmiv – druhy zvířat, pro něž jsou krmiva a přísady do krmiv aj. určeny);  

8)  místo určení na území Ruské federace s uvedením organizace.  

Organizace musejí být zařazeny do Seznamu podnikajících subjektů Ruské federace, které mají 

nezbytné podmínky pro skladování a/nebo zpracovávání zásilek (Seznam ruských organizací a osob, které se 

zabývají výrobou, zpracováváním a/nebo skladováním zboží podléhajícího dozoru státní veterinární služby, které je 

přepravováno z území jednoho členského státu Celní unie na území druhého členského státu Celní unie, je umístěn na oficiální 

stránce Rosselchoznadzoru (www.fsvps.ru) v oddíle „Celní unie“).  

9)  číslo povolení k dovozu zvířat, jejich částí a/nebo derivátů, na něž se vztahuje platnost Úmluvy 

o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin ze dne 3. března 1973 

(dále jako „CITES“), při dovozu živých zvířat, loveckých trofejí nebo jejich snadno rozpoznatelné 

části nebo derivátu, včetně těch, které podle dokumentů, etikety nebo značky nebo jiných příznaků 

jsou nebo mohou být částmi nebo deriváty zvířat ohrožených druhů a vztahuje se na ně platnost 

CITES; 

10) registrační číslo léčiva a přísady do krmiva, číslo série a doba platnosti údaje o státní registraci léčiv 

pro zvířata a přísad do krmiv (při dovozu léčiv pro zvířata a přísad do krmiv); 

11) složení (při dovozu krmiv a přísad do krmiv); 

12) výrobní organizace a země původu (u dovozu krmiv a přísad do krmiv a léčiv pro zvířata); 

13) pořadové číslo ve státním seznamu krmiv obsahujících geneticky modifikované organismy (dále jako 

GMO), číslo osvědčení o registraci krmiv obsahujících GMO (u dovozu krmiv a přísad do krmiv 

obsahujících GMO); 

14) oblasti lovu (sběru) produktů akvakultur (u produktů akvakultur a výrobků z nich);  
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15) další nezbytné údaje podle potřeby hlavního státního veterinárního inspektora Ruské federace.  

Žádost o dovoz musí být podepsáno hlavním státním veterinárním inspektorem Ruské federace (jeho 

zástupcem) subjektu, na jehož území má být zásilka podléhající dozoru dovezena.    

Žádost o dovoz může být zaslána Rosselchoznadzoru: 

- pоštou; 

- telegramem, potvrzeným stanoveným postupem operátorem spojů;  

- předložena na podatelně Rosselchoznadzoru.  

 

K žádosti o dovoz jsou přikládány tyto dokumenty:   

1)  při vývozu živých zvířat a genetického materiálu – kopie dokumentu o komisní kontrole hospodářství 

(chovatelských farem, zoologických zahrad, jiných míst), kam mají být umístěna (umístěna 

do karantény) dovezená živá zvířata a genetický materiál, potvrzená orgány výkonné moci subjektů 

Ruské federace;    

2)  při dovozu léčiv pro zvířata a přísad do krmiv – kopie potvrzení o státní registraci léčiva pro zvířata 

nebo přísady do krmiv;  

3)  při dovozu krmiv obsahujících GMO – kopii potvrzení o státní registraci krmiv obsahujících GMO.  

Povolení k dovozu je vydáváno v limitech oznámeného objemu na kalendářní rok.  

Povolení na příští rok je vystavováno od 1. prosince stávajícího roku.  

Při dovozu masných surovin do Ruské federace na základě povolení Ministerstva hospodářského 

rozvoje Ruské federace trvá správní úkon 5 dnů. 

Úřední osobou odpovědnou za provedení uvedeného správního úkonu je hlavní státní veterinární 

inspektor Ruské federace (náměstek vedoucího Rosselchoznadzoru).   

Výsledkem správního úkonu je výdej povolení k dovozu nebo odmítnutí výdeje povolení k dovozu 

vystavené v podobě dopisu nebo telefonogramu Rosselchoznadzoru (dále jako „dopis 

Rosselchoznadzoru“) podepsaného hlavním státním veterinárním inspektorem Ruské federace.  

 

Získání povolení k dovozu není vyžadováno: 

- u drobných domácích zvířat patřících občanům (ne více než 2 kusy);  

- u hotových výrobků ze surovin živočišného původu, které byly zpracovány továrním způsobem a byly 

vyrobeny v souladu s požadavky standardů a normativních předpisů. Tyto hotové výrobky ze surovin 

živočišného původu byly dováženy ze zemí, na něž není uvaleno žádné omezení a  jenž mají příznivou 

nákazovou situací u nákaz, které jsou zařazeny do seznamu OIE a jejichž hlášení je povinné.  

S dalšími údaji o vystavování povolení k dovozu hotových potravinářských výrobků a dalších druhů 

zásilek podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru na území Ruské federace se lze seznámit v oddíle 

„Informace pro účastníky zahraniční ekonomické činnosti“.  

 

 


