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Základní informace

■Nová registrační povinnost vychází z vyhlášky General Administration of Customs 
of China (GACC) č. 248: Regulations of the People's Republic of China on the 
Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food

■ Implementace od 1. ledna 2022 – veškeré importované potraviny a nápoje musí
být zaregistrovány u GACC

■ Povinné registrace se vztahují na výrobce, zpracovatele a skladovatele potravin

– sklady o pokojové teplotě bez dalších úprav produktů se registrovat nemusí

– obchodníci vyvážející cizí produkty se registrovat nemusí, výrobní závod však
ano



Druhy registrací

■ Dva druhy registrací v závislosti na míře rizikovosti produktu:

1. Registrace na doporučení příslušných dozorových orgánů

2. Samoregistrace

■ Požadovaný druh registrace pro daný produkt je možno dohledat na základě odpovídajícího
čínského HS kódu v registračním systému na cifer.singlewindow.cn

■ V obou případech je registrace považována za dokončenou až po přidělení registračního čísla

■ Registrační číslo se vztahuje na produktovou kategorii, vyváží-li podnik do Číny produkty 
různých kategorií, je potřeba je zaregistrovat všechny pod rozdílnými čísly 

■ Registrovat se musí i jednotlivé výrobní závody (i pokud vyrábí stejný produkt)

■ Každá firma může mít v registračním systému pouze jeden účet



Registrace na doporučení

■ Pro 18 rizikových kategorií: maso a masné produkty; produkty
akvakultury; mléčné produkty; ptačí hnízda; střívka; produkty včelařství; 
vejce a vaječné produkty; jedlé oleje a tuky; plněné těstoviny a pečivo; 
obilniny; mlýnské obilné výrobky a slad; čerstvá a sušená zelenina a 
sušené fazole; koření; ořechy a semena; sušené ovoce; nepražené kávové
boby a kakaové boby; potraviny pro zvláštní výživu a funkční potraviny

■ Pro registraci je nutné oslovit příslušný dozorový orgán (SZPI, SVS, 
ÚKZÚZ), který firmě vytvoří účet v registračním systému

■ Podmínkou registrace pro některou z 18 kategorií je vyhodnocení systému
potravinové bezpečnosti vývozní země GACC



Samoregistrace

■ Pro nízkorizikové produkty mimo 18 kategorií

■ Registrace přes cifer.singlewindow.cn

■ Firma si sama vytváří účet, vyplňuje žádost o registraci a odesílá ji
k vyhodnocení GACC

■ Registrace může být provedena zastupujícím subjektem (agentem),
musí předložit pověřovací dopis



Samoregistrace v Single Window



1. Vytvoření účtu

■ otevřete stránku
https://cifer.singlewindow.cn

(doporučený OS Windows 7 
nebo 10, prohlížeč Chrome 
50 a vyšší verze)

■ zvolte “Create an account”



■ vpravo nahoře se přepíná mezi čínštinou a 
angličtinou

■ pole označená hvězdičkou jsou povinná

■ Username - libovolné, nemusí být jméno firmy

■ Located Country - CZE-捷克

■ Located Country Register Number - identifikační
číslo přidělené českými dozorovými orgány, 
případně jiné identifikační číslo (DIČ), musí být
vyplněno

■ Workplace - jméno firmy

■ kontaktní údaje - osoba spravující účet

■ dokončit kliknutím na “Register now”



■ návrat na cifer.singlewindow.cn

■ zadat zvolené přihlašovací jméno
a heslo

■ přepsat dynamický kód

■ pro přihlášení kliknout na “Sign in” 



Úvodní stránka



2. Určení typu registrace

■ dohledání informace, zda-li produkt vyžaduje
registraci na doporučení či samoregistraci

■ z levého menu vybrat “Product type query”



• vyhledat produkt na základě čínského HS kódu, případně prvních 6-ti číslic evropského HS kódu a najít odpovídající
čínský HS kód

• výsledky vyhledávání jsou doposud pouze v čínštině, možnost využít strojového překladu stránky
• typ registrace určuje poslední sloupec “Officialy recommended registration”:

1. Yes - nutnost registrace na doporučení dozorových orgánů
2. No - samoregistrace



3. Vyplnění žádosti o registraci

■ z levého menu vybrat “Application for register”



• Vybrat odpovídající kategorii pro samoregistraci



■ kliknutím na kategorii se objeví její podkategorie

■ vybrat odpovídající podkategorii



• Vyplnění základních informací



■stát, registrační číslo přidělené domácími dozorovými orgány a název firmy se vyplní automaticky

■šedě zbarvená pole není možné upravovat

■Plant establishment time - zahájení produkce

■Name of the registration approval competent authority - jméno příslušného dozorového orgánu (nepovinné)





■ Licensed production 
certificate - doklad
o povolení produkce
potravin v ČR 
– nemá-li firma

zvláštní doklad od 
dozorových orgánů, 
je možné nahrát
výpis z obchodního
rejstříku

– lze nahrát i více
souborů



•kliknout “+Add” pro vyplnění informací o produktu



■ Production type - zvolit výrobní, zpracovatelský či
skladovací závod

– lze zvolit více možností

■ Specific products for export to China - typ výrobku (beer, 
wine,...)

■HS/CIQ code - zvolit odpovídající HS kód z rozbalovacího
menu, vybrat CIQ kód

■ Product brand - značka výrobku

■ výrobní kapacita v tunách za rok

■ přiložit fotku produktu (je možná nahrát i více fotek)

Postup se dá opakovat pro další 
produkty





■ doplnit exportní historii kliknutím na “+Add”

• objeví se vyskakovací okno, kde je nutné vybrat dříve zadaný produkt a vyplnit informace o 
jeho exportní historii za poslední dva roky



■ jsou-li vyplněny všechny nezbytné informace v záložce “Basic information”, klikněte na “Next page”



• vyplnění informací o produkci



Suroviny (nepovinné)

■ vyplnit kliknutím na “+Add”

• stačí vyplnit přibližné poměry
surovin

• opakovat proces pro přidání
dalších surovin a surovin pro jiné
produkty



Production correspondence (nepovinné)

■ možnost doplnit informace např. o dodavatelích surovin



■ vyplnit informace o zdroji vody, postupy využité pro zpracování produktu (možnost doplnit 
přílohou) a informace o počtu zaměstnanců

■ po vyplnění všech povinných informací kliknout na “Next page”



■ kliknutím na odkaz stáhnete deklaraci v čínštině, nutné vyplnit, podepsat a naskenované nahrát do 
systému

Deklarace



Anglický překlad deklarace



Informace o nahraných přílohách

■ ověřit, jestli jsou nahrány všechny požadované přílohy

■ kliknout na “Preview”



Poslední kontrola

■ jsou-li zadané informace správné a úplné, kliknout na “Submit” pro odeslání žádosti GACC



4. Zjištění stavu žádosti

■ schválení či další změny stavu žádosti je nutné sledovat 
přímo v systému; firma nebude o registraci informována 
žádnou jinou cestou

■ v levém bočním menu kliknout na “Integrated query” a 
následně na “Application form query”



• možnost sledovat stav všech svých žádostí či je 
vyhledávat na základě vybraných parametrů



■ v případě schválení žádosti GACC se ve sloupci “Registration number in China” objeví registrační 
číslo

■ pokud je ve sloupci “Application status” uvedeno “Enterprise temporary storage”, nebyla žádost 
odeslána

■ kliknutím na “Examine” je možné si žádost prohlédnout

■ GACC může žádost schválit, vrátit k doplnění či zamítnout



Označování produktů

■ u produktů vyrobených po 1. lednu 2022 musí být čínské registrační číslo či registrační číslo 
přidělené českými orgány uvedeno na vnějším (transportním) a vnitřním (nejmenším 
prodejním) balení

■ zboží vyrobené před tímto datem nemusí číslo nést, i když do Číny dorazí až po 1. lednu

■ v případě značení funkčních potravin a potravin pro zvláštní výživu je nutné se řídit vyhláškou 
GACC č. 249 “Measures of the People's Republic of China for the Administration of Import and 
Export Food Safety” - značení v čínštině musí být natisknuto přímo na etiketu nejmenší 
prodejní jednotky, nemůže být nalepeno 



Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Ondřej Plaček

Zemědělský diplomat v Číně

Telefon: +86 10 8532 9506

Email: Ondrej_Placek@mzv.cz, Ondrej.Placek@mze.cz


