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Oznámení o otevření nových celních kvót Unie pro dovoz 

čerstvého, chlazeného a zmrazeného hovězího, telecího 

a vepřového masa pocházejícího z Kanady. 

V Praze dne 22. září 2017 

Dne 20. září bylo v Úředním věstníku EU publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 

ze dne 19. září 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí 

a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích 

nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013. 

Uvedené nařízení obsahuje pravidla pro nové dovozní kvóty a informace o změnách ve stávajících 

nařízeních. Níže uvedená tabulka obsahuje informace o nově otevřených kvótách.  

Dovoz hovězího, telecího a vepřového masa původem z Kanady 

Nařízení Komise (EU) 2017/1585 
KN kódy 
Celní sazba 

Množstevní objem kvót 

Údaje jsou uvedeny v příloze I pod touto tabulkou 

Čísla celních kvót 09.4280 – čerstvé a chlazené hovězí maso (kromě masa z bizonů) 

09.4281 – zmrazené a jiné maso (kromě masa z bizonů) 
09.4282 – vepřové maso 

Objem kvót Veškeré množství se uvádí v ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla dle 
přílohy II nařízení 2017/1585 (uvedeno v příloze II pod touto tabulkou) 

Dovozní rok Trvá od 1. 1. do 31. 12. a je rozdělen na čtyři podobdobí. 

Termín pro podání 
žádosti o licenci 

1. - 7. listopadu pro 1. podobdobí (leden – březen) 
1. - 7. února pro 2. podobdobí (duben – červen) 

1. - 7. května pro 3. podobdobí (červenec – září) 
1. - 7. srpna pro 1. podobdobí (říjen – prosinec) 
Pokud není množství vyčerpáno v měsíci, kdy se standardně podávají žádosti, 
lze podat žádost během prvních sedmi dnů dvou následujících měsíců (dále 
označeno jako „dodatečný termín“). 
Žádosti se nepodávají v prosinci. 

Termín pro podání 
žádosti o licenci v roce 

2017 

1. - 7. října 2017 pro podobdobí říjen – prosinec 2017 
Žádosti se podívají maximálně na množství, které je k dispozici pro rok 2017 

(uvedeno v příloze I) 

Množství, na které lze 
podat žádost 

Maximálně o množství, které je k dispozici pro danou kvótu a dané podobdobí. 
Na každé podobdobí připadá 25% množství roční kvóty. 
Veškeré množství se uvádí v ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla dle 
přílohy II nařízení 2017/1585 (uvedeno v příloze pod touto tabulkou) 

Poznámky v žádosti 
 

Pole 7: uvést zemi vývozu či nechat pole prázdné a zaškrtnout „NE“ 
Pole 8: uvést zemi původu „Kanada“ a zaškrtnout „ANO“ 
Pole 17 a 18: uvést množství číselně a slovy v kilogramech 
Pole 20: „Prováděcí nařízení (EU) 2017/1585; pořadové číslo kvóty“ 
_______________________________________________________ 
Každá žádost o licenci se může vztahovat pouze na jedno číslo kvóty.  

Žádost se může vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém 
případě se všechny KN kódy uvedou v kolonce 16 a jejich popis v kolonce 15 
žádosti o licenci i v licenci. 

Další doklady k žádosti Důkaz o dovozu produktů KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91 během 
12měsíčního období, které bezprostředně předchází podání žádosti  

Tento důkaz předkládá žadatel spolu s první žádostí v daném celním kvótovém 
období, a to prostřednictvím dovozních JSD. 
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Žadatel, který žádá o licenci v dodatečném termínu, předloží buď výše uvedené 
celní doklady nebo prokáže, že je provozovatel potravinářského podniku se 
zařízením schváleným dle čl. 4 nařízení č. 853/2004. 

Tolerance množství 5 % 

Výše záruky 6,5 EUR/100 kg – dovoz vepřového masa 
9,5 EUR/100 kg - dovoz hovězího masa 

Poznámka Komise může vydat koeficient krácení  

Propuštění do volného 
oběhu 

Propuštění do volného oběhu je podmíněno předložením prohlášení o původu. 
Prohlášení se předkládá na faktuře či jiném obchodním dokumentu, který 

původní produkt popisuje dostatečně podrobně, aby bylo možné jej 
identifikovat. Další informace o prohlášení jsou uvedeny v článku 9 nařízení 
2017/1585). 

Termín vystavení 

licence 

Licence se vydávají od 23. dne měsíce, v němž byly žádosti podány, do konce 

tohoto měsíce. 

Délka platnosti licence 5 měsíců ode dne skutečného vydání včetně dne vydání nebo od začátku dílčího 
období, pro které je licence vydána, podle toho, co nastane později. Platnost 
končí nejpozději 31. 12.  

Vrácení licence a 
uvolnění jistoty 

Do 45 dnů po vypršení platnosti licence 
Držitel může vrátit 30 % nevyužitého množství v době platnosti licence, 

nejpozději však do 31. 8. daného dovozního roku. V tomto případě se mu uvolní 
60% jistoty. 

Převod práv Práva vyplývající z licencí nelze převádět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje: 

Bc. Eva Schoříková 

Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk 

Tel: + 420 703 197 137 

E-mail: eva.schorikova@szif.cz 

 

Obecná e-mailová adresa oddělení: licence@szif.cz 
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