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Znak Ruské federace 

VLÁDA RUSKÉ FEDERACE 

NAŘÍZENÍ  

č. 625 ze dne 25. června 2015 

MOSKVA 

O vložení změn do nařízení Vlády Ruské federace č. 778 

ze dne 7. srpna 2014 

Vláda Ruské federace nařizuje:  

1.  Schválit uvedené změny, které jsou vloženy do nařízení Vlády Ruské federace č. 778 

ze dne 7. srpna 2014 „Prováděcí příkazy k Výnosu Prezidenta Ruské federace č. 560 

ze dne 6. srpna 2014 „O zavedení dílčích zvláštních ekonomických opatřeních 

pro zajištění bezpečnosti Ruské federace“ (Sbírka zákonů Ruské federace, 2014, č. 32, 

str. 4543; č. 34, str. 4685).  

2.  Toto nařízení nabývá platnosti v den oficiálního uveřejnění.  

Předseda Vlády Ruské federace                          D. Medveděv 

 

SCHVÁLENO 

nařízením Vlády Ruské federace 

č. 625 ze dne 25. června 2015 

 

ZMĚ N Y,  

které jsou vloženy do nařízení Vlády Ruské federace č. 778 ze dne 7. srpna 2014 

1. Název uvést v tomto znění: „Prováděcí příkazy k Výnosu Prezidenta Ruské federace 

č. 560 ze dne 6. srpna 2014 a č. 320 ze dne 24. června 2015“.  

2. Preambuli uvést v tomto znění: „K provedení Výnosů Prezidenta Ruské federace 

č. 560 ze dne 6. srpna 2014 „O zavedení dílčích zvláštních ekonomických opatřeních 

pro zajištění bezpečnosti Ruské federace“ a č. 320 ze dne 24. června 2015 

„O prodloužení platnosti dílčích zvláštních ekonomických opatřeních pro zajištění 

bezpečnosti Ruské federace“ Vláda Ruské federace n a ř i zu j e :“ 

3. V bodě 1 nahradit slova „na dobu jednoho roku“ slovy „do 5. srpna 2016 (včetně)“.  

4. Přílohu uvedeného nařízení uvést v tomto znění:  

„PŘÍLOHA 

 nařízení Vlády Ruské federace 

č. 778 ze dne 7. srpna 2014 

(ve znění nařízení 

 Vlády Ruské federace 

 č. 625 ze dne 25. června 2015) 
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SE ZN A M 

zemědělských výrobků, surovin a potravin, jejichž zeměmi původu jsou Spojené státy 

americké, státy Evropské unie, Kanada, Austrálie a Norské království a které je 

zakázáno dovážet do Ruské federace do 5. srpna 2016 (včetně) 

 

Kód TN VED EAES = Kód celního názvu zahraniční hospodářské činnosti Eurasijského 

hospodářského společenství 

 

Kód 

TN VED EAES 

Název výrobku *
,
 *** 

0201 Maso skotu čerstvé nebo chlazené 

0202 Maso skotu zamražené 

0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zamražené 

0207 Maso a vedlejší potravinářské produkty drůbeže uvedené 

v položce zboží 0105, čerstvé, chlazené nebo zamražené 

z 0210** Maso solené, v nálevu, sušené nebo uzené 

0301** Živé ryby (s výjimkou potěru lososa obecného (Salmo 

salar), pstruha potočního (Salmo trutta) a pstruha duhového 

(Oncorhynchus mykiss)  

0302, 0303, 0304, 

0305, 0306, 0307**, 

0308 

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí (s výjimkou 

vývojových stadií (larev) ústřic a slávek) 

z 0401**, 

z 0402**, 

z 0403**, 

z 0404**, 

z 0405**, 

             z 0406 

Mléko a mléčné výrobky (s výjimkou zvláštního mléka 

neobsahujícího laktózu a zvláštních mléčných výrobků 

neobsahujících laktózu pro dietetickou léčebnou 

a dietetickou preventivní výživu)  

0701 (s výjimkou 0701 

10 000 0) 

0702 00 000, 

0703 (s výjimkou 0703 

10 110 0),  

0704, 0705, 0706, 

0707 00, 0708, 

0709, 0710, 0711, 

0712 (s výjimkou 

0712 90 110 0), 

0713 (s výjimkou 0713 

10 100 0), 0714 

Zelenina, poživatelné okopaniny a hlíznaté rostliny 

(s výjimkou sadbových brambor, cibule sazečky, osiva 

kukuřice cukrové hybridní, osiva hrachu) 

0801, 0802, 0803, 

0804, 0805, 0806,  

0807, 0808, 0809, 

0810, 0811, 0813 

Ovoce a ořechy 

1601 00 Salámy a analogické výrobky z masa, vedlejších masných 

produktů nebo krve; hotové potravinářské výrobky vyrobené 

na jejich základě 

z 1901 90 110 0**, 

z 1901 90 910 0**, 

z 2106 90 920 0**, 

Potravinářské nebo hotové výrobky (s výjimkou biologicky 

aktivních přísad; vitamínových a minerálních komplexů; 

ochucovacích a aromatizujících přísad; koncentrátů bílkovin 
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z 2106 90 980 4**, 

z 2106 90 980 5**, 

z 2106 90 980 9** 

(živočišného a rostlinného původu) a jejich směsí; 

potravinářské vlákniny; potravinářských přísad (včetně 

komplexních)   

z 1901 90 990 0** Potravinářské a další hotové výrobky vyrobené 

podle sýrařských technologií a obsahující 1,5 hm. % nebo 

více mléčného tuku 

 
*       Pro účely používání tohoto seznamu je třeba se řídit výhradně kódem TN VED EAES, 

neboť název zboží je uveden pro usnadnění používání. 

**     Pro účely používání této položky je třeba se řídit jak kódem TN VED EAES, tak 

názvem zboží. 

***   S výjimkou zboží určeného k výživě dětí.“ 

 

 


