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Zrušení licenční povinnosti od 1. října 2017 pro dovoz ovoce 

a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny 

V Praze dne 15. srpna 2017 

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/12371, které vstoupilo v platnost 6. srpna 

2016, ruší ode dne 1. října 2017 licenční povinnost pro dovoz ovoce a zeleniny a výrobků 

z ovoce a zeleniny. Zrušení licenční povinnosti se týká produktů následujících kódů kombinované 

nomenklatury:  

0703 20 00 –  česnek, čerstvý nebo chlazený  

ex 0703 90 00 –  jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená  

ex 0710 80 95 –  česnek a Allium ampeloprasum (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený  

ex 0710 90 00 –  zeleninové směsi obsahující česnek a/nebo Allium ampeloprasum (též 

vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené  

ex 0711 90 80 –  česnek a Allium ampeloprasum prozatímně konzervovaný, avšak v tomto 

stavu nezpůsobilý k přímému požívání  

ex 0711 90 90 –  zeleninové směsi obsahující česnek a/nebo Allium ampeloprasum, 

prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému 

požívání  

ex 0712 90 90 –  sušený česnek a Allium ampeloprasum a směsi sušené zeleniny obsahující 

česnek a/nebo Allium ampeloprasum, též rozřezané na kousky nebo plátky, 

rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované.  

 

Dovozy výše uvedených produktů se od 1. října 2017 uskutečňují již bez předkládání dovozní 

licence. Pro dovozy, u nichž bylo přijato celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do 

volného oběhu do 30. září 2017 včetně, platí podmínky stanovené nařízením Komise (ES) č. 

376/20082. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí 
jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) 
č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) 
č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008, v platném znění.  
 
2 Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí   
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Kontakt: 

Mgr. Irena Hrčková 

Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk 

Tel. + 420 724 153 600 

E-mail: licence@szif.cz  
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