Zoznam
zakázaného
tovaru

Pre dovoz do USA

List of
prohibited
goods

For import into USA

Všeobecne zakázané položky

Generally prohibited items

• APO/BPO/DPO adresy.

• APO/BPO/DPO addresses.

• Zásielky na dobierku.

• C.O.D. parcels.

• Ľudské telá, ľudské orgány alebo časti tiel,

• Human bodies, human organs or body parts,

ľudské a zvieracie embryá alebo spopolnené

human and animal embryos, or cremated or

alebo spopolnené ľudské pozostatky.

cremated human remains.

• Výbušniny. (Výbušniny triedy 1.4 sú prijateľné

• Explosives. (Class 1.4 explosives are acceptable

na prepravu do Kanady, Nemecka, Francúzska,

for carriage to Canada, Germany, France, Japan,

Japonska, Spojených arabských emirátov

United Arab Emirates and United Kingdom.

a Spojeného kráľovstva. Poznámka: Spojené

Note: United Arab Emirates only allows Class

arabské emiráty povoľujú prepravu výbušnín

1.4 explosives to be shipped hold-for-pickup

triedy 1.4 len na počkanie do zariadenia FedEx

to the FedEx Express facility in Dubai.)

Express v Dubaji).
• Predmety pripomínajúce bombu, ručný granát

• Items resembling a bomb, hand grenade
or other explosive device, except as provided

alebo iné výbušné zariadenie, s výnimkou

in the Dangerous Goods section. This includes,

prípadov uvedených v časti Nebezpečný tovar.

but is not limited to, inert articles such as

Patria sem okrem iného inertné výrobky, ako sú

novelties, training aids and works of art.

novinky, výcvikové pomôcky a umelecké diela.
• Strelné zbrane, zbrane a ich časti (prijateľné
medzi USA a Portorikom).
• Zásobníky Bump Fire a iné aktivátory spúšte na
rýchlu streľbu.
• Ghost guns a iné strelné zbrane, ktoré
neobsahujú sériové číslo.
• Akékoľvek strelné zbrane alebo iné zbrane
vyrobené pomocou trojrozmerného
tlačiarenského stroja.
• 3-D tlačiarenské stroje určené alebo fungujúce
výlučne na výrobu strelných zbraní.
• Potraviny podliehajúce skaze a potraviny
a nápoje vyžadujúce chladenie alebo inú kontrolu
prostredia. Výnimka je možná len na základe

• Firearms, weapons, and their parts (acceptable
between the U.S. and Puerto Rico).
• Bump fire stocks and other rapid-fire trigger
activators.
• Ghost guns and other firearms that do not
contain a serial number.
• Any firearm or other weapon manufactured using
a three-dimensional printing machine.
• 3-D printing machines designed or operated
exclusively for the manufacture of firearms.
• Perishable foods and beverages requiring
refrigeration or other environmental control.
Exception is available by contract only. Contract
your FedEx Account manager for information.
• Live animals, including insects, except those

zmluvy. Informácie získate od svojho vedúceho

listed in the Live Animals section of the FedEx

účtu FedEx.

Service Guide (Call FedEx Animal Services

• Živé zvieratá vrátane hmyzu, s výnimkou
prípadov uvedených v časti Živé zvieratá

at 1.800.405.9052.)
• Animal carcasses, insects and pets. Taxidermy-

v Sprievodcovi službami FedEx. (Zavolajte na

finished hunting trophies or fully processed

oddelenie pre zvieratá spoločnosti FedEx

(dried) specimens of whole animals or parts of

na číslo 1 800 405 9052.)

animals are acceptable for shipment into the U.S.

• Uhynuté zvieratá, hmyz a domáce zvieratá.

• Plants and plant material, including cut flowers

Taxidermiou dokončené lovecké trofeje alebo

(cut flowers are acceptable to and from certain

kompletne spracované (vysušené) exempláre

markets including the Netherlands to the U.S.,

celých zvierat alebo ich častí sú prijateľné na

and the whole Latin America. Please contact

prepravu do USA.

your FedEx account manager for information.

• Rastliny a rastlinný materiál vrátane rezaných
kvetov (rezané kvety sú prijateľné do a z určitých

• Lottery tickets and gambling devices which are
prohibited by law.

trhov vrátane Holandska do USA a celej Latinskej

• Money (coins, cash, currency, paper money

Ameriky. Informácie získate od svojho vedúceho

and negotiable instruments equivalent to cash

účtu FedEx).

such as certified stocks, bonds

• Loterijné lístky a hracie zariadenia, ak sú
zakázané zákonom.
• Peniaze (mince, hotovosť, obeživo, papierové

and treasury bills).
• Pornographic and/or obscene material.
• Parcels being processed within:

peniaze a prevoditeľné nástroje rovnocenné

a) Duty drawback claims, unless previously

s hotovosťou, ako sú potvrdené akcie, dlhopisy

arrangements are made.

a pokladničné poukážky).

b) Temporary Import Guarantee - acceptable

• Pornografický a/alebo obscénny materiál.

under the FedEx International Broker Select

• Zásielky spracúvané v rámci:

option, for initial import only.

a) Žiadosti o vrátenie cla, pokiaľ neboli vopred

c) U.S. State Department licenses.

prijaté opatrenia.

d) Carnets.

b) Dočasné dovozné zábezpeky - prijateľné

e) An export license from the U.S. Drug

v rámci možnosti FedEx International Broker `

Enforcement Administration.

Select, len pre počiatočný dovoz.

f) Letters of Credit. Shipments subject to letters

c) Licencie Ministerstva zahraničných vecí USA.

of credit are generally prohibited, except for

d) Karnety.

shipments subject to letters of credit that require

e) Povolenie na vývoz od amerického úradu

a „courier‘s endorsement“ as defined in Article

pre kontrolu liečiv (U.S. Drug Enforcement

25 of UCP 600, shipped using the FedEx

Administration).

Expanded Service International Air Waybill.

f) Akreditívy. Zásielky podliehajúce akreditívom

g) Parcels with registration certificate (CF4455).

sú vo všeobecnosti zakázané, s výnimkou

• Hazardous waste. This includes, but is not

zásielok podliehajúcich akreditívom, ktoré

limited to, used hypodermic needles or syringes

vyžadujú „potvrdenie kuriéra“, ako je definované

transported for sterilization, recycling, disposal

v článku 25 UCP 600, zasielaných s použitím

or for any other purpose, or other medical waste.

medzinárodného leteckého nákladného listu
FedEx Expanded Service.
g) Zásielky s registračným osvedčením
(CF4455).
• Nebezpečný odpad. Patria sem okrem iného

• Parcels that may cause damage or delay to
equipment, personnel or other shipments.
• Parcels that require us to obtain and special
license or permit to transport, import or export.
• Parcels or commodities whose transportation,

použité podkožné ihly alebo injekčné striekačky

importation or exportation is prohibited by any

prepravované na sterilizáciu, recykláciu,

law, statute or regulation.

likvidáciu alebo na akýkoľvek iný účel alebo iný
zdravotnícky odpad.
• Zásielky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie
alebo zdržanie zariadenia, personálu alebo iných

• Counterfeit goods, including, but not limited to,
trademarked goods are identical to
or substantially indistinguishable from
a registered trademark without the consent

zásielok.
• Zásielky, ktoré vyžadujú, aby sme získali
osobitnú licenciu alebo povolenie na prepravu,
dovoz alebo vývoz.
• Zásielky alebo komodity, ktorých prepravu, dovoz
alebo vývoz zakazuje akýkoľvek zákon, štatút
alebo nariadenie.
• Falšovaný tovar, okrem iného vrátane tovaru

or supervision of the owner of the registered
trademark (also commonly referred to as
„counterfeit goods“ or „knockoffs“).
• Tobacco and tobacco products, including but
not limited to cigarettes, cigars, loose tobacco,
smokeless tobacco, hookah or shisha.
• Marijuana, including marijuana intended for
recreational or medical use, and cannabidiol

pod ochrannou známkou, ktorý je identický

(CBD) and product containing and amount

alebo v podstate nerozoznateľný od registrovanej

of tetrahydrocannabinols (THC), and synthetic

ochrannej známky bez súhlasu alebo dohľadu

cannabinoids, hemp plants, hemp leaves, hemp

majiteľa registrovanej ochrannej známky

oil, hemp seed oil and CBD derived from hemp.

(bežne označovaný aj ako „falošný tovar“

• Raw or undefined hemp plants, or their subparts

alebo „napodobeniny“).
• Tabak a tabakové výrobky, okrem iného vrátane
cigariet, cigár, sypaného tabaku, bezdymového
tabaku, vodnej fajky alebo šišy.
• Marihuana vrátane marihuany určenej na

(including, but not limited to, hemp stalks, hemp
leaves, hemp flowers and hemp seeds), except
as provided in 21 CFR1308.35.
• And substance that has not been approved
for a medical use by the U. S. Food and Drug

rekreačné alebo lekárske použitie a kanabidiol

Administration and has also been listed as

(CBD) a výrobok, ktorý obsahuje a množstvo

a drug or chemical of concern by the U.S. Drug

tetrahydrokanabinolov (THC), a syntetické

Enforcement Administration, including, but not

kanabinoidy, rastliny konope, listy konope,

limited to, kratom and Salvia divinorum.

konopný olej, olej zo semien konope a CBD
získaný z konope.
• Surové alebo nedefinované rastliny konope alebo
ich časti (vrátane, ale nie výlučne, stoniek
konope, listov konope, kvetov konope
a semien konope), okrem prípadov uvedených
v 21 CFR1308.35.
• A látka, ktorá nebola schválená na lekárske
použitie Úradom USA pre potraviny a liečivá

• Parcels with a declared value in excess of the
value allowed for a particular destination.
• Dangerous goods except as permitted under the
Dangerous Goods section.
• Packages that are wet, leaking or emit an odor
of any kind.
• Wildlife products that require FedEx export
clearance prior to export from the U.S.
• Parcels in bond that are destined to or collected

a zároveň bola zaradená do zoznamu drog

from a Foreign Trade Zone or bonded warehouse,

alebo chemických látok vzbudzujúcich obavy

unless the FedEx International Broker Select

Úradom USA pre kontrolu liečiv, okrem iného

option is selected for U.S. import shipments,

vrátane kratomu a Salvia divinorum.

or the FedEx International Controlled Export

• Zásielky s colne deklarovanou hodnotou
presahujúcou hodnotu povolenú pre konkrétne

service is selected for U.S. export shipments.
• Wet Ice (frozen water).

miesto určenia.
• Nebezpečný tovar s výnimkou prípadov
povolených v časti Nebezpečný tovar.

• Shipments originating from a country covered by
a military export control license.
• Electronic cigarettes.

• Balíky, ktoré sú mokré, netesné alebo vydávajú
akýkoľvek zápach.
• Výrobky z voľne žijúcich živočíchov, ktoré si

Other

pred vývozom z USA vyžadujú vývozné odbavenie
spoločnosťou FedEx.
• Zásielky v colnom režime, ktoré sú určené

• Switchblade Knives
• Subversive or treasonable activity

do zóny zahraničného obchodu alebo colného `

• Petroleum or petroleum products of Syrian origin

skladu alebo sú z nich vyberané, pokiaľ nie je

• Kinder Surprise Eggs (Easter Chocolate Eggs

pre dovozné zásielky z USA zvolená možnosť
FedEx International Broker Select alebo pre

with surprise)
• Soil (a) - Soil is prohibited unless the U.S.

vývozné zásielky z USA zvolená možnosť FedEx

importer has a USDA import permit and a copy

lnternational Controlled Export service.

of the permit accompanies the shipment. Soil

• Mokrý ľad (zmrazená voda).
• Zásielky pochádzajúce z krajiny, na ktorú sa
vzťahuje licencia na kontrolu vojenského vývozu.
• Elektronické cigarety.

is prohibited from transiting through the US.
• Shipments requiring entry and inland type
transportation through U.S. Customs, except for
shipments pre-approved by FedEx.
• Shipments requiring duty-free entry under vessel
repair or warehouse provisions.

Iné

• Products imported in violation of Copyright,
Trademark and/or Patent laws.

• Výhybné nože
• Podvratná alebo vlastizradná činnosť
• Ropa alebo ropné produkty sýrskeho pôvodu
• Kinder Surprise Eggs (veľkonočné čokoládové
vajíčka s prekvapením)
• Pôda (a) - Pôda je zakázaná s výnimkou
prípadov, keď má dovozca z USA dovozné

• Goods produced by convict, forced
or indentured labor.
• Craft wood items from China that contain
wooden logs, limbs, branches twigs or twigs with
a diameter greater than 1 centimeter and with
the bark intact.
• Birds, poultry and unprocessed bird/poultry from

povolenie USDA a kópia tohto povolenia je

regions where the HSNJ Avian Influenza has

priložená k zásielke. Tranzit zeminy cez USA

been reported.

je zakázaný.
• Zásielky, ktoré si vyžadujú vstup a typ
vnútrozemskej prepravy cez colné územie USA,

• Wildlife commodities that require from Fish and
Wildlife before export from the US.
• African Elephant Ivory is prohibited except for

okrem zásielok vopred schválených

certain manufactured items processed ivory

spoločnosťou FedEx.

that was legally obtained and removed from

• Zásielky vyžadujúce bezcolný vstup podľa

the wild prior to February 26, 1976, if the

ustanovenia o opravách plavidiel alebo lodných

commodity contains less than 200 grams

skladoch.

of ivory and meet the following conditions: items

• Výrobky dovezené v rozpore so zákonmi

that are part of a domestic move, heirloom,

o autorských právach, ochranných známkach

or traveling exhibit, bona fide law enforcement

a/alebo patentoch.

and scientific specimens, musical instruments,

• Tovar vyrobený odsúdenou, nútenou
alebo nádenníckou prácou.
• Remeselné výrobky z dreva z Číny,

pieces of furniture, and firearms.
• Items requiring inspection/release al specialized
U.S. Department of Agriculture Plant Protection

ktoré obsahujú drevené polená, konáre, vetvy

and Quarantine facility (for propagative plant

alebo vetvičky s priemerom väčším ako

material, CITES regulated plant products, insects,

1 centimeter a s neporušenou kôrou.

etc.), or at a Food Safety and Inspection Service

• Vtáky, hydina a nespracované vtáky/ hydina
z regiónov, kde bola hlásená vtáčia chrípka
HSNJ.
• Komodity z voľne žijúcich živočíchov,
ktoré si pred vývozom z USA vyžadujú povolenie
od organizácie Fish and Wildlife.
• Slonia kosť afrických slonov je zakázaná
s výnimkou určitých vyrobených predmetov
so spracovanou slonovinou, ktorá bola legálne
získaná a odobratá z voľnej prírody pred
26. februárom 1976, ak komodita obsahuje
menej ako 200 gramov slonoviny a spĺňa
tieto podmienky: predmety, ktoré sú súčasťou
domáceho sťahovania, dedičstva alebo putovnej
výstavy, orgány činné v trestnom konaní
a vedecké exempláre v dobrej viere, hudobné
nástroje, kusy nábytku a strelné zbrane.
• Predmety, ktoré si vyžadujú kontrolu/vypustenie
al špecializované zariadenie na ochranu rastlín
a karanténu Ministerstva poľnohospodárstva
USA (v prípade množiteľského rastlinného
materiálu, produktov z rastlín regulovaných
CITES, hmyzu atď.) alebo v zariadení Food Safety
and Inspection Service (v prípade mäsa, hydiny
a vaječných produktov).

facility (for meat, poultry and egg products).
• Cannabis products such as cosmetics, clothing,
food, etc. that contains Tetrahydrocannabinols
(THC)
• Shipments requiring export registration to be
performed by FedEx (items sent for repair
and return will be subject to full duties and taxes
if proper procedures are not followed).
• All pipes related to the use of illegal drugs, such
as „smoking pipes“ used as drug paraphernalia.

• Konopné výrobky, ako je kozmetika, oblečenie,

For import into Turkey

potraviny atď., ktoré obsahujú
tetrahydrokanabinoly (THC)
• Zásielky vyžadujúce registráciu vývozu,
ktoré má vykonať spoločnosť FedEx (položky
zasielané na opravu a vrátenie budú podliehať
plnému clu a daniam, ak sa nedodržia správne
postupy).
• Všetky fajky súvisiace s užívaním nezákonných

• Generally Prohibited Items (same as for the USA)
• Knives
• Hemp products such as cosmetics, clothing,
food, etc. that contain THC
• Food and beverages, especially alcoholic
beverages
• Coffee, tea

drog, ako sú „fajky na fajčenie“ používané ako

• Colognes and perfumes

drogové príslušenstvo.

• Computer parts and computer software
• Cosmetics in any form (liquid, cream, powder,
etc.)
• Dangerous goods as defined by IATA

Pre dovoz do Turecka

(International Air Transport Association)
• Ivory

• Všeobecne zakázané položky (rovnaké ako platia
pre USA)
• Nože
• Konopné výrobky ako je kozmetika, odevy,
potraviny, atď., ktoré obsahujú THC
• Potraviny a nápoje, obzvlášť alkoholické nápoje

• Medical/dental supplies and equipment
• Mobile phones (accepted only by companies
with an import licence)
• Tobacco and tobacco leaf
• Articles imported in violation of copyright,
trademark and/or patent laws

• Káva, čaj

• Goods produced by forced labour or prisoners

• Kolínske vody a parfumy

• Crafted wooden articles from China that contain

• Počítačové súčiastky a počítačový software

wooden elements or twigs larger than 1 cm

• Kozmetika v akejkoľvek forme (tekutá, krémová,

in diameter

prášková, atď.)
• Nebezpečný tovar podľa definície IATA
(Medzinárodná asociácia leteckej dopravy)
• Slonovinová kosť
• Lekárske/zubné potreby a vybavenie
• Mobilné telefóny (prijímané iba spoločnosťami
s dovoznou licenciou)
• Tabak a tabakové listy
• Články importované v rozpore so zákonmi
o autorských právach, ochranných známkach
a/alebo patentoch

• Tovar vyrobený nútenou prácou či väzňami

For import into Israel

• Remeselné drevené predmety z Číny, ktoré
obsahujú drevené prvky či vetvičky o priemere

• Generally Prohibited Items (same as for the USA)

väčšom než 1 cm

• Knives
• Food and beverages, especially alcoholic
beverages

Pre dovoz do Izraela

• Collector coins
• Fabrics and tissue samples

• Všeobecne zakázané položky (rovnaké ako platia
pre USA)

• Jewellery
• Medical/dental supplies and equipment

• Nože

• Metals, precious stones

• Potraviny a nápoje, obzvlášť alkoholické nápoje

• Mobile phones and modems

• Zberateľské mince

• Telecommunications equipment

• Tkaniny a vzorky tkanív

• Plant products

• Šperky

• Radar equipment

• Lekárske/zubné potreby a vybavenie

• Radioactive substances

• Kovy, drahé kamene

• Seeds

• Mobilné telefóny a modemy

• Spare parts for ships

• Telekomunikačné zariadenia

• Footwear

• Rastlinné produkty

• Tobacco

• Radarové vybavenie
• Rádioaktívne látky
• Semená
• Náhradné diely pre lode

For import into the territory of the
Russian Federation

• Obuv
• Tabak

• Printed and audiovisual material inciting
extremist and terrorist activities or public
advocacy of terrorism, of a pornographic nature,

Pre dovoz na územie
Ruskej federácie

produced or disseminated in contravention of
the requirements of the legislation of the
Customs Union countries of the European

• Tlačené a audiovizuálne materiály podnecujúce

Economic Community on elections and

extrémistické a teroristické aktivity alebo

referendums, aimed at promoting Nazi

verejné obhajovanie terorizmu, pornografickej

paraphernalia or symbols or attributes and

povahy, vyrobené alebo šírené v rozpore

symbols similar to Nazi attributes or symbols to

s požiadavkami právnych predpisov zeme colnej

an extent that may lead to confusion. Containing

únie Európskeho hospodárskeho spoločenstva

information which may harm the political or

na voľbách a referendách, zamerané na

economic interests of the Russian Federation,

propagáciu nacistického príslušenstva alebo

their state security , health and morals of their

symboliky alebo atribútov a symbolov podobných

citizens.

nacistickým atribútom alebo symbolov do

• Any type of weapons (parts thereof), cartridges

miery, ktorá môže viesť k zámene. Obsahujúce

for them (parts thereof), similar in design to

informácie, ktoré môžu poškodiť politické alebo

civilian and service weapons products.

hospodárske záujmy Ruskej federácie , ich

• Hazardous waste.

štátnu bezpečnosť , zdravie a morálku občanov.

• Special technical means  designed to receive

• Akýkoľvek typ zbraní (ich časti), náboje k nim
(ich časti), konštrukčne podobné civilným
a produktom služobných zbraní.
• Nebezpečný odpad.
• Zvláštne technické prostriedky určené k tajnému
prijímaniu informácií.
• Jedovaté látky, ktoré nie sú prekurzory
omamných a psychotropných látok.
• Narkotiká, psychotropné látky a ich prekurzory,
vrátane liečivých prípravkov.

information secretly.
• Toxic substances which are not precursors of
narcotic drugs and psychotropic substances.
• Narcotic drugs, psychotropic substances and
their precursors, including medicinal
preparations.
• Organs and/or human tissues, blood and its
components.
• Plants of any kind and condition, seeds of plants.
• Live animals, except bees, leeches, silkworms.

• Orgány a (alebo) ľudské tkanivá, krv a jej zložky.

• Substances that deplete the ozone layer.

• Rastliny v akomkoľvek druhu a stave,

• Plant protection products listed in Annexes A

semená rastlín.
• Živé zvieratá s výnimkou včiel, pijavíc,
priadky morušovej.
• Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.
• Prípravky na ochranu rastlín uvedené v prílohách

and B of the Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants of 22 May 2001.
• Extraction (harvesting) tools for aquatic
biological resources.
• Finished fishing nets made by machine or by

A a B Štokholmského dohovoru o perzistentných

hand from synthetic nylon or other polyamide

organických znečisťujúcich látkach zo

monofilaments with a thread diameter of less

dňa 22. mája 2001.

than 0,5 mm and a mesh size of less than

• Nástroje extrakcie (odlovu) vodných
biologických zdrojov.

100 mm (mesh construction pitch size less
than 50 mm).

• Hotové rybárske siete vyrobené strojným alebo

• Finished fishing nets made by machine or by

ručným spôsobom zo syntetických nylonových

hand from other synthetic monofilaments of

alebo iných polyamidových monofilov

a yarn diameter of less than 0,5 mm and a mesh

s priemerom nití menších než 0,5 mm

size of less than 100 mm (a construction step

a veľkosťou ok menej než 100 mm (veľkosť

size of less than 50 mm).

konštrukčného kroku ok menej než 50 mm).
• Hotové rybárske siete vyrobené strojným

• Electric fishing gear and equipment consisting
of an electrical signal generator with attached

alebo ručným spôsobom z iných syntetických

wires and a battery(s) which together perform

monofilamentov s priemerom nití menších než

the function of sampling (capturing) aquatic

0,5 mm a veľkosťou ok menej než 100 mm

biological resources by means of an electric

(veľkosť konštrukčného kroku ok  menej

current.

než 50 mm).
• Elektrické rybolovné zariadenia a zariadenia
pozostávajúce z generátoru elektrického

• Alcoholic products, ethyl alcohol, beer, wine.
• Any kind of tobacco products and smoking
mixtures.

signálu s pripojenými vodičmi a akumulátorom

• Radioactive materials.

(batérií), ktoré spoločne vykonávajú funkciu

• Cultural values.

odberu (zachytenie) vodných biologických

• Goods subject to rapid degradation.

zdrojov pomocou elektrického prúdu.

• Precious stones of any kind and condition,

• Alkoholické výrobky, etylalkohol, pivo, víno.
• Akýkoľvek druh tabakových výrobkov
a fajčiarskych zmesí.
• Rádioaktívne materiály.
• Kultúrne hodnoty.
• Tovar vystavený rýchlej degradácii.
• Drahokamy akéhokoľvek druhu a stavu, prírodné
diamanty, okrem šperkov.

natural diamonds, except jewellery.

