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Úřední věstník Evropské unie
PROTOKOL

o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
CHORVATSKÁ REPUBLIKA,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKO,
REPUBLIKA MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
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strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy Evropské unie“,
a
EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a
KOLUMBIJSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Kolumbie“,
PERUÁNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Peru“,

a
EKVÁDORSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Ekvádor“,

dále také jen „signatářské andské země“,
na straně druhé,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií

a Peru na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Bruselu dne 26. června 2012 a některá její ustanovení se
podle článku 330 uvedené dohody ode dne 1. března 2013 provádějí mezi Evropskou unií a Peru a ode dne 1. srpna
2013 mezi Evropskou unií a Kolumbií;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byla podepsána v Bruselu dne

9. prosince 2011 a vstoupila v platnost dne 1. července 2013;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE dodatkový protokol k dohodě s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(dále jen „dodatkový protokol“) byl podepsán Evropskou unií, Kolumbií a Peru v Bruselu dne 30. června 2015;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE článek 6 dohody stanoví, že se pro účely dohody rozumí „stranou“ Evropská unie nebo její

členské státy nebo Evropská unie a její členské státy v rámci svých příslušných oblastí pravomoci podle Smlouvy
o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „strana EU“) nebo každá ze signatářských andských
zemí;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE čl. 7 odst. 1 dohody stanoví, že se ustanovení dohody použijí na dvoustranné obchodní

a hospodářské vztahy mezi každou jednotlivou signatářskou andskou zemí na jedné straně a stranou EU na straně
druhé; nikoli však na obchodní a hospodářské vztahy mezi jednotlivými signatářskými andskými zeměmi;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE článek 329 dohody obsahuje ustanovení o přistoupení dalších členských států Andského

společenství k dohodě;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Evropská unie a Ekvádor dne 17. července 2014 uzavřely jednání;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Výboru pro obchod zřízenému dohodou bylo de 5. září 2014 oznámeno dokončení jednání

mezi Evropskou unií a Ekvádorem;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE přistoupení Ekvádoru k dohodě má nabýt účinnosti uzavřením protokolu o přistoupení;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE pro účely přistoupení Ekvádoru k dodatkovému protokolu by ustanovení dodatkového

protokolu měla být začleněna do ustanovení tohoto protokolu;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE znění tohoto protokolu bylo schváleno Výborem pro obchod zřízeným dohodou v souladu

s postupy a požadavky stanovenými v čl. 329 odst. 4 dohody;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE se strany proto dohodly, že budou přistoupení Ekvádoru k dohodě řešit prostřednictvím tohoto

protokolu,
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SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I
STRANY

Článek 1
Ekvádor se stává stranou dohody, včetně změn dohody stanovených v dodatkovém protokolu.

ODDÍL II
USTANOVENÍ DOHODY

Článek 2
Název, seznam signatářských andských zemí, 11. bod odůvodnění a články 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70,
78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 a 324 dohody
se mění v souladu s přílohou I tohoto protokolu.

ODDÍL III
HARMONOGRAMY ODSTRAŇOVÁNÍ CEL

Článek 3
1.

V oddíle B dodatku 1 přílohy I dohody se doplňuje znění obsažené v příloze II tohoto protokolu.

2.
V příloze I dohody se za „Harmonogram odstraňování cel strany EU na zboží pocházející z Peru“ vkládá znění
obsažené v příloze III tohoto protokolu.

Článek 4
1.

V dodatku 1 přílohy I dohody se doplňuje znění obsažené v příloze IV tohoto protokolu.

2.
V příloze I dohody se za „Harmonogram odstraňování cel Peru na zboží pocházející z Evropské unie“ doplňuje
znění obsažené v příloze V tohoto protokolu.

Článek 5
Název oddílu A dodatku 2 přílohy I dohody se nahrazuje tímto:
„KOLUMBIE A EKVÁDOR“.

ODDÍL IV
PRAVIDLA PŮVODU

Článek 6
Příloha II dohody se mění v souladu s přílohou VI tohoto protokolu.
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ODDÍL V
OCHRANNÁ OPATŘENÍ V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ

Článek 7
V příloze IV dohody se doplňuje znění obsažené v příloze VII tohoto protokolu.

ODDÍL VI
SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OPATŘENÍ

Článek 8
Dodatek 1 přílohy VI dohody se nahrazuje zněním obsaženým v příloze VIII tohoto protokolu.

Článek 9
V oddílech „A. Kontaktní místa“ a „B. Bezplatné internetové stránky“ dodatku 4 přílohy VI dohody se doplňují níže
uvedená kontaktní místa a internetové stránky:
A. Kontaktní místa
„Pro Ekvádor
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Doručovací adresa: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador
Tel.: +593 4 241 6042, +593 4 240 2304
E-mail: direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Doručovací adresa: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ecuador
Tel.: +593 2 292 1552, +593 2 226 3445
E-mail:
registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
medicamentos@controlsanitario.gob.ec

registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Doručovací adresa: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador
Tel.: +593 2 393 5460
E-mail: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec“;
B. Bezplatné internetové stránky
„Pro Ekvádor
www.agrocalidad.gob.ec/
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec“.

registro.
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ODDÍL VII
OBCHOD SLUŽBAMI, USAZOVÁNÍ A ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Článek 10
Oddíl B přílohy VII dohody se nahrazuje zněním obsaženým v příloze IX tohoto protokolu.

Článek 11
V příloze VII dohody se doplňuje znění obsažené v příloze X tohoto protokolu.

Článek 12
Oddíl B přílohy VIII dohody se nahrazuje zněním obsaženým v příloze XI tohoto protokolu.

Článek 13
V příloze VIII dohody se doplňuje znění obsažené v příloze XII tohoto protokolu.

Článek 14
Oddíl B dodatku 1 přílohy IX dohody se nahrazuje zněním obsaženým v příloze XIII tohoto protokolu.

Článek 15
V dodatku 1 přílohy IX dohody se doplňuje znění obsažené v příloze XIV tohoto protokolu.

Článek 16
Oddíl B dodatku 2 přílohy IX dohody se nahrazuje zněním obsaženým v příloze XV tohoto protokolu.

Článek 17
V dodatku 2 přílohy IX dohody se doplňuje znění obsažené v příloze XVI tohoto protokolu.

Článek 18
V příloze X dohody se doplňuje toto informační místo pro Ekvádor:
„EKVÁDOR

Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ekvádor
e-mail: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec“.
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Článek 19

Znění obsažené v příloze XVII tohoto protokolu se vkládá za přílohu XI dohody jako příloha XIa.

ODDÍL VIII
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Článek 20
Oddíl B dodatku 1 přílohy XII dohody se nahrazuje zněním obsaženým v příloze XVIII tohoto protokolu.

Článek 21
V dodatku 1 přílohy XII dohody se doplňuje znění obsažené v příloze XIX tohoto protokolu.

Článek 22
V dodatku 2 přílohy XII dohody se doplňuje nový bod, který zní:
„4. Ekvádor
Portál pro veřejné zakázky Ekvádoru: http://www.compraspublicas.gob.ec“.

Článek 23
V dodatku 3 přílohy XII dohody se doplňuje nový bod, který zní:
„4. Ekvádor
Portál pro veřejné zakázky Ekvádoru: http://www.compraspublicas.gob.ec“.

ODDÍL IX
ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Článek 24
V dodatku 1 přílohy XIII dohody se doplňuje nové písmeno, které zní:
„d) Ekvádorská zeměpisná označení pro zemědělské produkty a potraviny, vína, lihoviny a aromatizovaná vína
Zeměpisné označení

Produkt

Cacao Arriba

Kakao“.
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Článek 25
V dodatku 2 přílohy XIII dohody se doplňuje nové písmeno, které zní:
„c) Ekvádorská zeměpisná označení pro jiné produkty než zemědělské produkty a potraviny, vína, lihoviny
a aromatizovaná vína

Zeměpisné označení

Popis produktu

Montecristi

Rukodělné výrobky – klobouk z vláken palmy to
quilla“.

ODDÍL X
SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

Článek 26
Společná prohlášení Ekvádoru a strany EU obsažená v příloze XX tohoto protokolu se vkládají za společné prohlášení
Kolumbie, Peru a strany EU.

ODDÍL XI
OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27
1.
Tento protokol uzavře strana EU a každá jednotlivá signatářská andská země v souladu se svými příslušnými
vnitřními postupy.
2.
Strana EU a každá jednotlivá signatářská andská země písemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů
nezbytných pro vstup tohoto protokolu v platnost všem ostatním stranám a depozitáři podle odstavce 5.
3.
Tento protokol vstupuje v platnost mezi stranou EU a každou jednotlivou signatářskou andskou zemí prvním
dnem měsíce následujícího po dni, kdy depozitář obdrží poslední oznámení uvedené v odstavci 2 v souvislosti se
stranou EU a uvedenou signatářskou andskou zemí.
4.
Bez ohledu na odstavec 3, strany se dohodly, že tento protokol může být prováděn prozatímně do dokončení
vnitřních postupů strany EU pro jeho vstup v platnost. Prozatímní provádění tohoto protokolu mezi stranou EU
a každou jednotlivou signatářskou andskou zemí začíná prvním dnem měsíce, který následuje po dni, kdy depozitář
obdrží:
a) oznámení strany EU o dokončení postupů nezbytných pro tento účel a
b) listinu o ratifikaci každé jednotlivé signatářské andské země v souladu s jejími postupy a platnými právními předpisy.
5.

Oznámení se zasílají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, jenž je depozitářem tohoto protokolu.

6.
Jestliže strany provádějí v souladu s odstavcem 4 některé ustanovení dohody ještě před vstupem tohoto protokolu
v platnost, považuje se každý odkaz v takovém ustanovení na den vstupu tohoto protokolu v platnost za odkaz na den,
od kterého se strany dohodly provádět dané ustanovení v souladu s odstavcem 4.
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Článek 28
Tento protokol je sepsán ve čtyřech vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském,
finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském,
polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění
mají stejnou platnost.
Článek 29
Tento protokol je nedílnou součástí dohody.
Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní a řádně zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/11

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku
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Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről
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Għar-Reppubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la República de Colombia

Por la República del Perú

Por la República del Ecuador
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PŘÍLOHA I

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé se
mění takto:
1) Název dohody se nahrazuje tímto:
„OBCHODNÍ DOHODA

mezi Evropskou Unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a ekvádorem na straně druhé“.
2) Seznam „signatářských andských zemí“ se nahrazuje tímto:
„KOLUMBIJSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Kolumbie“,
PERUÁNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Peru“,

a
EKVÁDORSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Ekvádor“,

dále také jen „signatářské andské země“,
na straně druhé,“.
3) 11. bod odůvodnění se nahrazuje tímto:
„BEROUCE NA VĚDOMÍ rozdíly v úrovni hospodářského a sociálního rozvoje mezi andskými zeměmi navzájem
a mezi signatářskými andskými zeměmi a Evropskou unií a jejími členskými státy;“
4) V čl. 9 odst. 1 se slova „na území Kolumbie a na území Peru“ nahrazují slovy „na území Kolumbie, Peru
a Ekvádoru“.
5) V článku 11 se pátá odrážka nahrazuje tímto:
„— „osobou“ fyzická (3a) nebo právnická osoba.
(3a) V ekvádorském právu se „fyzická osoba“ („persona fisica“) označuje jako „persona natural“.“
6) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3. Zasedání Výboru pro obchod se konají střídavě v Bogotě, Bruselu, Limě a Quitu, nedohodnou-li se strany
jinak. Výboru pro obchod předsedají střídavě jednotlivé strany vždy po dobu jednoho roku.“
7) V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3. Výbor pro obchod může přezkoumat dopad této dohody na mikropodniky a malé a střední podniky
stran (4a), včetně veškerých výsledných výhod.
(4a) V případě Ekvádoru může tento přezkum zahrnovat dopad na Actores de la Economía Popular y Solidaria
(AEPYS) (subjekty lidové a solidární ekonomiky).“
8) V článku 30 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) Kolumbie a Ekvádor smějí uplatňovat Andský systém cenových pásem stanovený v rozhodnutí Andského
společenství 371 v platném znění nebo následné systémy pro zemědělské zboží zahrnuté do uvedeného
rozhodnutí;“.
9) Článek 41 se nahrazuje tímto:
„Článek 41
Vyšetřující orgány
Pro účely tohoto oddílu se „vyšetřujícím orgánem“ rozumí:
a) v případě Kolumbie Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu nebo jeho nástupce;
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b) v případě Peru Národní ústav obrany hospodářské soutěže a ochrany duševního vlastnictví nebo jeho nástupce;
c) v případě Ekvádoru Ministerstvo zahraničního obchodu nebo jeho nástupce a
d) v případě strany EU Evropská komise.“
10) Článek 46 se nahrazuje tímto:
„Článek 46
Vyšetřující orgán
Pro účely tohoto oddílu se „vyšetřujícím orgánem“ rozumí:
a) v případě Kolumbie Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu nebo jeho nástupce;
b) v případě Peru Národní ústav obrany hospodářské soutěže a ochrany duševního vlastnictví;
c) v případě Ekvádoru Ministerstvo zahraničního obchodu nebo jeho nástupce a
d) v případě strany EU Evropská komise.“
11) V článku 48 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Bez ohledu na oddíl 2 (Mnohostranná ochranná opatření), pokud se v důsledku koncesí podle této dohody
produkt pocházející z jedné strany dováží na území jiné strany v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech
nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, které představují nebo hrozí způsobit vážnou újmu
domácímu výrobnímu odvětví (9a) vyrábějícímu obdobné nebo přímo soutěžící produkty, může dovážející strana
přijmout vhodná opatření v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto oddílu.
(9a) Pro účely tohoto článku, pokud jde o Ekvádor, se za vážnou újmu nebo hrozbu vážné újmy domácímu
výrobnímu odvětví bude rovněž považovat vážná újma nebo hrozba vážné újmy ve vznikajícím odvětví.“
12) V článku 54 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Pokud konzultace podle odstavce 1 nevedou k dohodě o kompenzaci do 30 dnů od nabídky konzultace
a dovážející strana se rozhodne ochranné opatření prodloužit, může strana, na jejíž produkty se ochranné opatření
vztahuje, pozastavit uplatňování zásadně rovnocenných koncesí na obchod strany prodlužující opatření (10a).
(10a) Pokud jde o Ekvádor, kompenzace ve formě koncesí nebo pozastavení zásadně rovnocenných koncesí
proběhne až po třech letech uplatňování dvoustranného ochranného opatření.“
13) Článek 57 se nahrazuje tímto:
„Článek 57
Příslušný orgán
Pro účely tohoto oddílu se „příslušným orgánem“ rozumí:
a) v případě Kolumbie Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu nebo jeho nástupce;
b) v případě Peru Ministerstvo zahraničního obchodu a cestovního ruchu nebo jeho nástupce;
c) v případě Ekvádoru Ministerstvo zahraničního obchodu nebo jeho nástupce a
d) v případě strany EU Evropská komise.“
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14) Článek 70 se nahrazuje tímto:
„Článek 70
Provádění
1.

Ustanovení čl. 59 odst. 2 písm. f) a článku 60 se použijí pro Peru dva roky po vstupu této dohody v platnost.

2.
Ustanovení článku 60, s výjimkou předběžných rozhodnutí o celním zařazení, a článku 62 se použijí pro
Ekvádor dva roky po vstupu protokolu o přistoupení k této dohodě s ohledem na přistoupení Ekvádoru v platnost.“
15) V čl. 78 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) přijetí prohlášení dodavatele o shodě (11a);
(11a) Ekvádor uzná vlastní prohlášení dodavatele, že výrobek splňuje technické předpisy Evropské unie, za
dostatečný důkaz shody s ekvádorskými technickými předpisy. Tato forma uznání zůstane v platnosti, dokud se
strana EU a Ekvádor ve Výboru pro obchod nedohodnou na alternativě jejího nahrazení.“
16) V článku 113 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a.
V odvětvích, pro která jsou v příloze VII (Seznam závazků v oblasti usazování) pro Ekvádor stanoveny
závazky přístupu na trh, a při dodržení všech podmínek a požadavků v ní stanovených, poskytuje Ekvádor, pokud
jde o veškerá opatření ovlivňující usazování, provozovnám a investorům strany EU zacházení neméně příznivé, než
jaké poskytuje vlastním obdobným provozovnám a investorům.“
17) V článku 120 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a.
V odvětvích, pro která jsou v příloze VIII (Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb)
pro Ekvádor stanoveny závazky přístupu na trh, a při dodržení všech podmínek a požadavků v ní stanovených,
poskytuje Ekvádor, pokud jde o veškerá opatření ovlivňující přeshraniční poskytování služeb, službám a poskyto
vatelům služeb strany EU zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje vlastním obdobným službám a poskyto
vatelům služeb.“
18) V čl. 123 šesté odrážce se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) „odborníci“, jimiž se rozumí osoby, které zaměstnává právnická osoba a které mají neobvyklé znalosti
zásadního významu týkající se činnosti, výzkumného vybavení, techniky, vývoje, postupů nebo vedení
provozovny. Při hodnocení takových znalostí se přihlíží nejenom ke znalostem specifickým pro danou
provozovnu, ale také k tomu, zda má daná osoba vysokou kvalifikaci pro práci nebo živnost, která vyžaduje
specifické technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi (33a);
(33a) Strana EU uznává, že v Ekvádoru příslušnost k akreditované profesi není povinná.“
19) V čl. 124 odst. 1 se znění poznámky pod čarou (35) nahrazuje tímto:
„(35) V případě Kolumbie a Ekvádoru je maximální délka pobytu osob převedených v rámci společnosti dva roky,
přičemž ji lze o jeden rok prodloužit. V případě Peru může pracovní smlouva trvat až tři roky. Délka pobytu
osob převedených v rámci společnosti je však maximálně jeden rok, přičemž ji lze prodloužit, jsou-li
zachovány podmínky nutné k povolení tohoto převodu osob v rámci společnosti.“
20) V článku 126 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a.
Ekvádor a strana EU umožní poskytování služeb na svém území prostřednictvím přítomnosti fyzických
osob, smluvními poskytovateli služeb strany EU a Ekvádoru, s výhradou podmínek stanovených v odstavci 4 a v
dodatku 2 přílohy IX (Výhrady týkající se dočasné přítomnosti fyzických osob pro účely podnikání) pro každé
z těchto odvětví:
a) služby právního poradenství v oblasti mezinárodního práva veřejného a zahraničního práva; v případě strany
EU se právo Evropské unie nepovažuje za mezinárodní právo veřejné ani za zahraniční právo;
b) účetní služby a vedení účetnictví;
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c) služby architektů;
d) urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury;
e) inženýrské služby;
f)

integrované inženýrské služby;

g) lékařské (včetně služeb psychologů) a zubařské služby;
h) veterinární služby;
i)

počítačové a související služby;

j)

průzkum trhu a veřejného mínění;

k) poradenské služby v oblasti řízení;
l)

služby související s podnikovým poradenstvím;

m) designérské služby;
n) chemické inženýrství, farmacie a fotochemie;
o) služby v oblasti kosmetických technologií;
p) specializované technologické, inženýrské, marketingové a prodejní služby pro automobilové odvětví;
q) komerční služby v oblasti návrhářství a marketingu pro módní textilní, oděvní, obuvnický průmysl a doplňky; a
r) údržba a opravy zařízení včetně dopravních zařízení, zejména v kontextu smluv o službách po prodeji
a leasingu.“
21) V článku 127 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a.
Ekvádor a strana EU umožní poskytování služeb na svém území nezávislými odborníky strany EU
a Ekvádoru prostřednictvím přítomnosti fyzických osob, s výhradou podmínek stanovených v odstavci 4 a v
dodatku 2 přílohy IX (Výhrady týkající se dočasné přítomnosti fyzických osob pro účely podnikání), pro každé
z těchto odvětví:
a) služby právního poradenství v oblasti mezinárodního práva veřejného a zahraničního práva (v případě strany EU
se právo Evropské unie nepovažuje za mezinárodní právo veřejné ani za zahraniční právo);
b) služby architektů;
c) inženýrské služby;
d) integrované inženýrské služby;
e) počítačové a související služby;
f) průzkum trhu a veřejného mínění;
g) poradenské služby v oblasti řízení;
h) služby související s podnikovým poradenstvím; a
i) specializované technologické, inženýrské, marketingové a prodejní služby pro automobilové odvětví.“
22) V čl. 128 odst. 1 se znění poznámky pod čarou (39) nahrazuje tímto:
„(39) Činnosti vyjmenované pod písmeny c) a d) se použijí pouze mezi Kolumbií a stranou EU nebo Ekvádorem
a stranou EU.“
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23) V čl. 137 odst. 1 se znění poznámky pod čarou (41) nahrazuje tímto:
„(41) V Kolumbii je oficiální provozovatel nebo koncesionář poštovních služeb právnická osoba, jež dodává
univerzální poštovní služby v rámci koncesní smlouvy. Zbývající poštovní služby podléhají rychlému
licenčnímu řízení spravovanému ministerstvem informací a komunikačních technologií. V Peru je jmenovaný
poštovní subjekt právnickou osobou, jež má v rámci zákonem zaručené koncese a neexkluzivně povinnost
poskytovat poštovní služby v celé zemi. Ostatní poštovní služby podléhají povolovacímu režimu udílenému
ministerstvem dopravy a komunikací. V Ekvádoru poskytuje univerzální poštovní služby v celé zemi oficiální
provozovatel poštovních služeb na základě licence udělené podle zákona a neexkluzivně. Zbývající poštovní
služby podléhají režimu registrace povolení spravovanému Národní poštovní agenturou.“
24) Článek 139 se nahrazuje tímto:

„Článek 139
Oblast působnosti
Tento oddíl stanoví zásady předpisového rámce pro telekomunikační služby jiné než vysílání (43) v souladu s
kapitolami 2 (Usazování), 3 (Přeshraniční poskytování služeb) a 4 (Dočasná přítomnost fyzických osob za účelem
obchodu) (44) (45) (45a).
(43) „Vysíláním“ se rozumí nepřerušený řetězec vysílání vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových
programů široké veřejnosti, ale nezahrnuje spojení mezi provozovateli.
(44) Mezi stranou EU a Peru se tento oddíl použije pouze pro telekomunikační služby nabízené široké veřejnosti, jež
zahrnují přenosy informací poskytnutých spotřebitelem v reálném čase mezi dvěma nebo více místy bez
jakékoli změny mezi konečnými místy ve formě nebo v obsahu informací spotřebitele.
(45) Mezi stranou EU a Kolumbií se tento oddíl použije rovněž pro telekomunikační služby s přidanou hodnotou.
Pro upřesnění je třeba uvést, že pro účely tohoto oddílu a přílohy VII (Seznam závazků v oblasti usazování)
a přílohy VIII (Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb) se pro Kolumbii a stranu EU
„telekomunikačními službami s přidanou hodnotou“ rozumí telekomunikační služby, u nichž poskytovatelé
„přidávají hodnotu“ k informacím zákazníků zvětšením jejich formy nebo obsahu nebo jejich ukládáním či
vyhledáváním.
(45a) Mezi stranou EU a Ekvádorem se tento oddíl použije rovněž pro telekomunikační služby s přidanou hodnotou.
Pro upřesnění je třeba uvést, že pro účely tohoto oddílu a přílohy VII (Seznam závazků v oblasti usazování)
a přílohy VIII (Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb) se pro Ekvádor a stranu EU
„telekomunikačními službami s přidanou hodnotou“ rozumí telekomunikační služby, u nichž poskytovatelé
„přidávají hodnotu“ k informacím zákazníků zvětšením jejich formy nebo obsahu nebo jejich ukládáním či
vyhledáváním.“
25) V článku 142 se znění poznámky pod čarou (49) nahrazuje tímto:
„(49) Tento článek není součástí závazků přijímaných mezi stranou EU a Peru v rámci této dohody, aniž jsou
dotčeny vnitrostátní právní předpisy každé strany. Mezi Kolumbií a stranou EU a Ekvádorem a stranou EU se
tento článek použije pouze pro telekomunikační služby, jež zahrnují přenosy informací poskytnutých spotře
bitelem v reálném čase mezi dvěma nebo více místy bez jakékoli změny mezi konečnými místy ve formě
nebo v obsahu informací spotřebitele.“
26) V čl. 154 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
„Bez ohledu na ostatní ustanovení této hlavy nebo hlavy V (Běžné platby a pohyb kapitálu) může strana přijmout
nebo zachovat obezřetnostní opatření (52a), jako například:
(52a) Pojem „obezřetnostní opatření“ může zahrnovat zachování bezpečnosti, stability, integrity nebo finanční
odpovědnosti jednotlivých poskytovatelů finančních služeb.“
27) V čl. 167 odst. 1 písm. e) se znění poznámky pod čarou (35) nahrazuje tímto:
„(35) Pro upřesnění je třeba uvést, že v případě Peru a Ekvádoru provádění opatření, která mají zabránit peněžnímu
převodu prostřednictvím spravedlivého, nediskriminačního a v dobré víře vykonávaného uplatňování
peruánských a ekvádorských právních předpisů týkajících se:
a) úpadku, platební neschopnosti a ochrany práv věřitelů;
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b) vydávání, obchodování nebo podnikání s cennými papíry, termínovanými obchody (futures), opcemi nebo
deriváty;
c) trestných činů;
d) účetního výkaznictví nebo vedení záznamů o převodech v zájmu pomoci při prosazování práva nebo
pomoci finančním regulačním orgánům v případě potřeby; nebo
e) zajištění souladu se soudními nebo správními příkazy nebo rozsudky a nálezy v soudních nebo správních
řízeních;
není považováno za neslučitelné s touto hlavou a hlavou V (Běžné platby a pohyb kapitálu).“
28) Článek 170 se mění takto:
a) vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a.
V případě Ekvádoru, pokud za mimořádných okolností pohyb plateb a kapitálu způsobuje nebo hrozí
způsobit závažné potíže pro likviditu ekvádorského hospodářství, může Ekvádor na dobu nepřesahující jeden
rok přijmout ochranná opatření týkající se pohybu kapitálu. Tato ochranná opatření mohou být z oprávněných
důvodů zachována i po uplynutí uvedené doby, pokud bude třeba překonat mimořádné okolnosti, které vedly k
jejich uplatňování. V takovém případě Ekvádor ostatním stranám předem přednese důvody pro zachování
ochranných opatření.“;
b) odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:
„4. Opatření uvedená v odstavcích 1, 2 a 2a nesmějí být za žádných okolností využívána jako prostředek
obchodní ochrany nebo pro účely ochrany konkrétního výrobního odvětví.
5.
Strana, která přijímá nebo zachovává ochranná opatření podle odstavců 1, 2, 2a nebo 3, neprodleně
informuje ostatní strany o jejich významu a působnosti a co nejdříve předloží časový plán pro jejich odstranění.“
29) V článku 202 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
„2. Evropská unie a Kolumbie přistoupí k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných
známek přijatému dne 27. června 1989 v Madridu (dále jen „Madridský protokol“) do 10 let ode dne podpisu této
dohody. Peru a Ekvádor vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby k Madridskému protokolu přistoupily.
3.
Evropská unie a Peru vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby dosáhly souladu se Smlouvou
o známkovém právu přijatou dne 27. října 1994 v Ženevě (dále jen „Smlouva o známkovém právu“). Kolumbie
a Ekvádor vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby ke Smlouvě o známkovém právu přistoupily.“
30) Článek 231 se mění takto:
a) v odstavci 1 se znění poznámky pod čarou (72) nahrazuje tímto:
„(72) V případě Kolumbie a strany EU bude tato ochrana zahrnovat ochranu údajů týkajících se biologických
a biotechnologických produktů. V případě Peru a Ekvádoru je poskytována ochrana nezveřejněných
informací týkajících se takových produktů proti zveřejnění a způsobům, které jsou v rozporu s čestnou
komerční praxí, v souladu s článkem 39.2 dohody TRIPS, pokud tato oblast není upravena konkrétními
právními předpisy.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Strana, která povolení uvádět na trh farmaceutické přípravky nebo zemědělské chemické výrobky, které
obsahují nové chemické látky, podmiňuje předložením nezveřejněných výsledků zkoušek nebo jiných údajů
týkajících se bezpečnosti a účinnosti, poskytne v souladu s odstavcem 1 a s výhradou odstavce 4 dobu
výlučnosti v obvyklé délce pěti let ode dne souhlasu s uvedením na trh na území této strany u farmaceutických
přípravků a deseti let u zemědělských chemických výrobků; během této doby nesmí s výrobkem s využitím
těchto údajů obchodovat žádná třetí strana, nepředloží-li doklad o výslovném souhlasu držitele chráněných
informací nebo své vlastní výsledky zkoušek (72a).
(72a) Toto ustanovení se použije pro Ekvádor pět let po vstupu protokolu o přistoupení k této dohodě s ohledem
na přistoupení Ekvádoru v platnost.“

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/23

31) Článek 232 se nahrazuje tímto:

„Článek 232
Strany spolupracují v zájmu podpory a zajištění ochrany odrůd rostlin podle Mezinárodní úmluvy na ochranu
nových odrůd rostlin (dále jen „úmluva UPOV“), ve znění ze dne 19. března 1991 (72b), včetně fakultativní výjimky
z práva šlechtitele podle čl. 15 odst. 2 uvedené úmluvy.
(72b) V okamžiku podpisu protokolu o přistoupení k této dohodě s ohledem na přistoupení Ekvádoru je v Ekvádoru
v platnosti Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2. prosince 1961, ve znění ze dne
23. října 1978.“
32) V článku 258 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.

Pro účely této hlavy se rozumí:

— „právními předpisy o hospodářské soutěži“:
a) za stranu EU články 101, 102 a 106 Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení Rady (ES) č. 139/2004
ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků a jejich prováděcí předpisy a změny;
b) za Kolumbii, Ekvádor a Peru:
i) vnitrostátní právní předpisy týkající se hospodářské soutěže (76a) přijaté nebo zachované v souladu s
článkem 260 a jejich prováděcí předpisy a změny; a/nebo
ii) právní předpisy Andského společenství platné v Kolumbii, Ekvádoru a Peru a jejich prováděcí předpisy
a změny;
— „orgánem na ochranu hospodářské soutěže“ a „orgány na ochranu hospodářské soutěže“::
a) za EU Evropská komise a
b) za Kolumbii, Ekvádor a Peru jejich příslušné vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže.
(76a) V případě Ekvádoru se jedná o článek 336 Constitución de la Republica del Ecuador (ekvádorské ústavy), který
stanoví povinnost státu zajistit transparentnost a účinnost trhů a posílit hospodářskou soutěž, a Ley Orgánica
de Regulación y Control del Poder de Mercado (zákon o regulaci a kontrole tržních sil).“
33) V článku 278 se znění poznámky pod čarou (81) nahrazuje tímto:
„(81) Peru a Ekvádor tento článek vykládají na základě zásady 15 Deklarace o životním prostředí a rozvoji z Rio de
Janeira.“
34) Článek 304 se mění takto:
a) v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:
„Výbor pro obchod na svém prvním zasedání sestaví seznam 30 osob, které jsou ochotny a schopny zastávat
funkci rozhodců.“;
b) v odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:
„Výbor pro obchod dále sestaví další seznamy 15 osob, které mají odborné znalosti v oborech, na něž se
vztahuje tato dohoda.“
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35) V čl. 324 odst. 2 se písmena d) a e) nahrazují tímto:
„d) posílení obchodních a institucionálních kapacit v této oblasti s ohledem na provádění této dohody (88a) a její co
nejlepší využití a
e) řešení potřeb spolupráce stanovených v jiných částech této dohody (88b).
(88a) Ekvádor zdůrazňuje, že tyto iniciativy by měly přispět také k posílení výrobních kapacit a k udržitelnému
hospodářskému rozvoji stran.
(88b) V této souvislosti Ekvádor zdůrazňuje, že je důležité zohlednit rovněž projekty týkající se hlavy III kapitoly 4
této dohody.“
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PŘÍLOHA II
„PODODDÍL 3
HARMONOGRAM ODSTRAŇOVÁNÍ CEL STRANY EU NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z EKVÁDORU

1. Základní celní sazba a fázová kategorie k určení prozatímní celní sazby v každé fázi snížení jsou uvedeny pro každou
celní položku v harmonogramu odstraňování cel strany EU obsaženém v tomto pododdíle (dále jen „harmonogram“).
2. Za účelem odstranění cel se prozatímní celní sazby zaokrouhlí dolů alespoň na nejbližší desetinu procentního bodu,
nebo je-li celní sazba vyjádřena v měnových jednotkách, alespoň na nejbližší desetinu eura.
3. Pro účely tohoto pododdílu se „rokem jedna“ rozumí rok, kdy tato dohoda vstoupí v platnost podle svého
článku 330 (Vstup v platnost).
4. Pro účely tohoto pododdílu každé roční snížení, počínaje rokem dva nabývá, účinnosti k 1. lednu příslušného roku.
5. Jestliže vstup této dohody v platnost připadne na den po 1. lednu a před 31. prosincem stejného kalendářního roku,
stanoví se množství v rámci kvót pro zbytek uvedeného kalendářního roku na poměrném základě.

A. Odstraňování cel
Není-li v harmonogramu stanoveno jinak, použijí se při odstraňování cel strany EU podle článku 22 (Odstraňování cel)
hlavy III (Obchod zbožím) této dohody tyto kategorie:
a) cla na zboží pocházející z Ekvádoru (dále jen „původní zboží“) odpovídající celním položkám fázové kategorie (dále
jen „kategorie“) „0“ harmonogramu se zcela odstraňují a takové zboží bude zcela beze cla ode dne vstupu této
dohody v platnost;
b) cla na původní zboží odpovídající celním položkám kategorie „3“ harmonogramu se odstraní ve čtyřech shodných
ročních fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost, a takové zboží bude zcela beze cla od
1. ledna roku čtyři;
c) cla na původní zboží odpovídající celním položkám kategorie „5“ harmonogramu se odstraní v šesti shodných
ročních fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost, a takové zboží bude zcela beze cla od
1. ledna roku šest;
d) cla na původní zboží odpovídající celním položkám kategorie „7“ harmonogramu se odstraní v osmi shodných
ročních fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost, a takové zboží bude zcela beze cla od
1. ledna roku osm;
e) cla na původní zboží odpovídající celním položkám kategorie „10“ harmonogramu se odstraní v jedenácti shodných
ročních fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost, a takové zboží bude zcela beze cla od
1. ledna roku jedenáct;
f)

cla na původní zboží odpovídající celním položkám kategorie „–“ harmonogramu zůstávají ve výši základní sazby;
toto zboží je vyloučeno z odstraňování nebo snižování cel;

g) cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „0+EP“ harmonogramu se odstraní ke dni
vstupu této dohody v platnost; liberalizace se vztahuje pouze na valorické clo; specifické clo spojené s režimem
vstupní ceny platným pro toto původní zboží, jak je stanoveno v oddíle A dodatku 2 této přílohy, se zachovává;
h) cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „0/5+EP“ harmonogramu se odstraní i) pro
období od 1. května do 31. října ke dni vstupu této dohody v platnost a ii) pro období od 1. listopadu do 30. dubna
k 1. lednu roku šest v šesti shodných ročních fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost,
přičemž liberalizace se vztahuje pouze na valorické clo; specifické clo spojené s režimem vstupní ceny platným pro
toto původní zboží, jak je stanoveno v oddíle A dodatku 2 této přílohy, se zachovává;
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i)

u celních položek fázové kategorie „AV0“ harmonogramu se valorická část cla odstraňuje ke dni vstupu této dohody
v platnost;

j)

u celních položek fázové kategorie „AV0-3“ harmonogramu se valorická část cla odstraňuje ke dni vstupu této
dohody v platnost; specifická část cla se odstraní ve čtyřech shodných fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu
této dohody v platnost, a takové zboží bude následně zcela beze cla;

k) u celních položek fázové kategorie „AV0-5“ harmonogramu se valorická část cla odstraňuje ke dni vstupu této
dohody v platnost; specifická část cla se odstraní v šesti shodných fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této
dohody v platnost, a takové zboží bude následně zcela beze cla;
l)

u celních položek fázové kategorie „AV0-7“ harmonogramu se valorická část cla odstraňuje ke dni vstupu této
dohody v platnost; specifická část cla se odstraní v osmi shodných fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu
této dohody v platnost, a takové zboží bude následně zcela beze cla;

m) na původní zboží odpovídající celním položkám kategorie „SP1“ harmonogramu se použije toto preferenční clo:
Preferenční clo
(EUR/t)

Spouštěcí objem dovozu
(tuny)

Od 1. ledna do 31. prosince 2014

118

1 566 772

Od 1. ledna do 31. prosince 2015

111

1 645 111

Od 1. ledna do 31. prosince 2016

104

1 723 449

Od 1. ledna do 31. prosince 2017

97

1 801 788

Od 1. ledna do 31. prosince 2018

90

1 880 127

Od 1. ledna do 31. prosince 2019

83

1 957 500

Od 1. ledna 2020

75

Nepoužije se

Rok

Preferenční cla uvedená v tabulce se použijí ode dne vstupu této dohody v platnost; cla nelze zpětně snižovat.
V roce 2019 strana EU a Ekvádor přezkoumají zlepšení liberalizace cel na zboží zahrnuté ve fázové kategorii „SP1“.
Doložka o stabilizaci vychází z těchto prvků:
i)

je stanoven spouštěcí objem dovozu pro dovoz původního zboží odpovídajícího celním položkám fázové
kategorie „SP1“ na každý rok během přechodného období, jak uvádí třetí sloupec tabulky výše;

ii) jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu, může strana EU
dočasně pozastavit preferenční cla použitelná během téhož roku na období ne delší než tři měsíce a nepřesahující
konec odpovídajícího kalendářního roku;
iii) v případě, že strana EU pozastaví uvedené preferenční clo, použije přinejmenším základní sazbu nebo clo podle
doložky nejvyšších výhod (dále jen „DNV“) platné ke dni přijetí tohoto opatření;
iv) v případě, že strana EU použije opatření uvedená v bodech ii) a iii), okamžitě zahájí konzultace s Ekvádorem v
zájmu analýzy a zhodnocení situace na základě dostupných faktických údajů;
v) opatření uvedená v bodech ii) a iii) lze použít jen v průběhu přechodného období, které končí dne 31. prosince
2019;
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n) zboží pocházející z Ekvádoru odpovídající celním položkám kategorií „GC“, „MM“, „MZ“, „RI“, „MC“, „RM“, „SC1“,
„SC2“, „SR“ a „SP“ se liberalizuje v rámci celních kvót za podmínek stanovených v bodě B tohoto pododdílu.
B. Celní kvóty pro specifické zboží
Následující celní koncese se použijí každoročně ode dne vstupu této dohody v platnost na dovoz původního zboží do
strany EU.
Strana EU umožní bezcelní dovoz těchto množství a zboží:
a) celkového množství 500 metrických tun zboží uvedeného v kategorii „GC“;
b) celkového množství 100 metrických tun zboží uvedeného v kategorii „MM“;
c) celkového množství 37 000 metrických tun, s každoročním nárůstem o 1 110 metrických tun, zboží uvedeného v
kategorii „MZ“;
d) celkového množství 5 000 metrických tun zboží uvedeného v kategorii „RI“ (1);
e) celkového množství 3 000 metrických tun zboží uvedeného v kategorii „MC“;
f) celkového množství 250 hl ekvivalentu čistého alkoholu s každoročním nárůstem o 10 hl, zboží uvedeného v
kategorii „RM“;
g) celkového množství 400 metrických tun zboží uvedeného v kategorii „SC1“;
h) celkového množství 300 metrických tun zboží uvedeného v kategorii „SC2“;
i) celkového množství 15 000 metrických tun, s každoročním nárůstem o 450 metrických tun, zboží uvedeného v
kategorii „SR“ (surový cukr a panela);
j) celkového množství 10 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem surového cukru, s každoročním nárůstem
o 150 metrických tun, zboží uvedeného v kategorii „SP“ (surový cukr standardní jakosti s výtěžností 92 % bílého
cukru).
HARMONOGRAM ODSTRAŇOVÁNÍ CEL STRANY EU
OBECNÉ POZNÁMKY

Vztah ke kombinované nomenklatuře (dále jen „KN“) Evropské unie: Položky tohoto harmonogramu jsou obecně
vyjádřeny jako v KN a jejich výklad, včetně výkladu obsahu podpoložek, se řídí obecnými poznámkami KN
a poznámkami k jejím jednotlivým třídám a kapitolám. Položky tohoto harmonogramu, které jsou shodné s odpovída
jícími položkami KN, mají stejný význam jako odpovídající položky KN.
(1) Pět let po vstupu této dohody v platnost přezkoumají strana EU a Ekvádor v případě tohoto produktu možnost
zlepšení přístupu na trh.“
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PŘÍLOHA III
„HARMONOGRAM ODSTRAŇOVÁNÍ CEL STRANY EU NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z EKVÁDORU

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

0101 10 10

Plemenní čistokrevní koně

bez

0

0101 10 90

Plemenní čistokrevní osli

7,7

0

0101 90 11

Koně na porážku

bez

0

0101 90 19

Živí koně (kromě plemenných čistokrevných koní a koní na porážku)

11,5

0

0101 90 30

Živí osli (kromě plemenných čistokrevných oslů)

7,7

0

0101 90 90

Živé muly a mezci

10,9

0

0102 10 10

Plemenné čistokrevné jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

bez

0

0102 10 30

Plemenné čistokrevné krávy (kromě jalovic)

bez

0

0102 10 90

Plemenní čistokrevní tuři (kromě jalovic a krav)

bez

0

0102 90 05

Živí domácí tuři o hmotnosti ≤ 80 kg (kromě plemenných čistokrev
ných zvířat)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 21

Domácí tuři o hmotnosti > 80 kg a ≤ 160 kg, na porážku

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 29

Živí domácí tuři o hmotnosti > 80 kg a ≤ 160 kg (kromě zvířat na po
rážku a plemenných čistokrevných zvířat)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 41

Domácí tuři o hmotnosti > 160 kg a ≤ 300 kg, na porážku

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 49

Živí domácí tuři o hmotnosti > 160 kg a ≤ 300 kg (kromě zvířat na
porážku a plemenných čistokrevných zvířat)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 51

Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) o hmotnosti > 300 kg,
na porážku

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 59

Živé jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) o hmotnosti
> 300 kg, (kromě zvířat na porážku a plemenných čistokrevných zví
řat)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 61

Krávy (samice skotu) o hmotnosti > 300 kg, na porážku (kromě jalo
vic)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 69

Živé krávy (samice skotu) o hmotnosti > 300 kg, (kromě zvířat na po
rážku, jalovic a plemenných čistokrevných zvířat)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0
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KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

0102 90 71

Živí domácí tuři o hmotnosti > 300 kg, na porážku (kromě jalovic
a krav)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 79

Živí domácí tuři o hmotnosti > 300 kg, (kromě zvířat na porážku, jalo
vic, krav a plemenných čistokrevných zvířat)

10,2 + 93,1
€/100 kg/net

0

0102 90 90

Živí tuři, jiní než domácí (kromě plemenných čistokrevných turů)

bez

0

0103 10 00

Plemenná čistokrevná prasata

bez

0

0103 91 10

Domácí prasata, o hmotnosti < 50 kg (kromě plemenných čistokrev
ných prasat)

41,2 €/100 kg/net

0

0103 91 90

Živá prasata, jiná než domácí, o hmotnosti < 50 kg

bez

0

0103 92 11

Živé domácí prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti ≥
160 kg (kromě plemenných čistokrevných prasnic)

35,1 €/100 kg/net

0

0103 92 19

Živá domácí prasata, o hmotnosti ≥ 50 kg (kromě prasnic, které se ale
spoň jednou oprasily, o hmotnosti ≥ 160 kg a plemenných čistokrev
ných prasat

41,2 €/100 kg/net

0

0103 92 90

Živá prasata, jiná než domácí, o hmotnosti ≥ 50 kg

bez

0

0104 10 10

Plemenné čistokrevné ovce

bez

0

0104 10 30

Živá jehňata (ovce do stáří jednoho roku) (kromě plemenných čisto
krevných zvířat)

80,5 €/100 kg/net

0

0104 10 80

Živé ovce (kromě jehňat a plemenných čistokrevných zvířat)

80,5 €/100 kg/net

0

0104 20 10

Plemenné čistokrevné kozy

3,2

0

0104 20 90

Živé kozy (kromě plemenných čistokrevných koz)

80,5 €/100 kg/net

0

0105 11 11

Samičí kuřata chovná a reprodukční kura domácího (Gallus domesticus)
pro snášení vajec, o hmotnosti ≤ 185 g

52 €/1 000 p/st

0

0105 11 19

Samičí kuřata chovná a reprodukční kura domácího (Gallus domesticus)
o hmotnosti ≤ 185 g (jiná než pro snášení vajec)

52 €/1 000 p/st

0

0105 11 91

Nosnice kura domácího (Gallus domesticus) o hmotnosti ≤ 185 g (jiné
než samičí kuřata chovná a reprodukční)

52 €/1 000 p/st

0

0105 11 99

Živí kohouti a slepice kura domácího (Gallus domesticus) o hmotnosti ≤
185 g (jiné než krocani a krůty, perličky, samičí kuřata chovná a repro
dukční a nosnice)

52 €/1 000 p/st

0
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Základní sazba

Kategorie

0105 12 00

Živí domácí krocani a krůty, o hmotnosti ≤ 185 g

152 €/1 000 p/st

0

0105 19 20

Živé domácí husy, o hmotnosti ≤ 185 g

152 €/1 000 p/st

0

0105 19 90

Živé domácí kachny a perličky, o hmotnosti ≤ 185 g

52 €/1 000 p/st

0

0105 94 00

Živí kohouti a slepice kura domácího (Gallus domesticus), o hmotnosti
> 185

20,9 €/100 kg/net

0

0105 99 10

Živé domácí kachny, o hmotnosti > 185 g

32,3 €/100 kg/net

0

0105 99 20

Živé domácí husy, o hmotnosti > 185 g

31,6 €/100 kg/net

0

0105 99 30

Živí domácí krocani a krůty, o hmotnosti > 185 g

23,8 €/100 kg/net

0

0105 99 50

Živé domácí perličky, o hmotnosti > 185 g

34,5 €/100 kg/net

0

0106 11 00

Živí primáti

bez

0

0106 12 00

Živé velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu kytovci – Cetacea) a kapust
ňáci a dugongové (savci řádu sirény – Sirenia)

bez

0

0106 19 10

Živí domácí králíci

3,8

0

0106 19 90

Živí savci (kromě primátů, velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu kytovci
– Cetacea), kapustňáků a dugongů (savců řádu sirény – Sirenia), koní,
oslů, mul, mezků, turů, prasat, ovcí, koz a domácíh králíků)

bez

0

0106 20 00

Živí plazi (např. hadi, želvy, aligátoři, kajmani, leguáni, gaviálové a je
štěři)

bez

0

0106 31 00

Živí draví ptáci

bez

0

0106 32 00

Živí papouškovití (vč. papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým
ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

bez

0

0106 39 10

Živí holubi

6,4

0

0106 39 90

Živí ptáci (kromě dravých ptáků, papouškovitých (vč. papoušků, drob
ných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a ka
kadu) a holubů)

bez

0

0106 90 00

Živá zvířata (kromě savců, plazů, ptáků, ryb, korýšů, měkkýšů a jiných
vodních bezobratlých a kultur mikroorganismů atd.)

bez

0
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0201 10 00

Hovězí maso, v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené

12,8 + 176,8
€/100 kg/net

—

0201 20 20

„Kompenzované“ hovězí čtvrti nevykostěné, čerstvé nebo chlazené

12,8 + 176,8
€/100 kg/net

—

0201 20 30

Neoddělené nebo oddělené přední hovězí čtvrti, nevykostěné, čerstvé
nebo chlazené

12,8 + 141,4
€/100 kg/net

—

0201 20 50

Neoddělené nebo oddělené zadní hovězí čtvrti, nevykostěné, čerstvé
nebo chlazené

12,8 + 212,2
€/100 kg/net

—

0201 20 90

Čerstvé nebo chlazené dělené hovězí maso, nevykostěné (jiné než v
celku a půlené (kompenzované čtvrti), přední čtvrti a zadní čtvrti)

12,8 + 265,2
€/100 kg/net

—

0201 30 00

Čerstvé nebo chlazené hovězí maso, vykostěné

12,8 + 303,4
€/100 kg/net

—

0202 10 00

Zmrazené hovězí maso, v celku a půlené

12,8 + 176,8
€/100 kg/net

—

0202 20 10

Zmrazené „kompenzované“ hovězí čtvrti, nevykostěné

12,8 + 176,8
€/100 kg/net

—

0202 20 30

Zmrazené neoddělené nebo oddělené přední hovězí čtvrti, nevykostěné

12,8 + 141,4
€/100 kg/net

—

0202 20 50

Zmrazené neoddělené nebo oddělené zadní hovězí čtvrti, nevykostěné

12,8 + 221,1
€/100 kg/net

—

0202 20 90

Zmrazené dělené hovězí maso, nevykostěné (jiné než v celku a půlené,
„kompenzované“ čtvrti, přední čtvrti a zadní čtvrti)

12,8 + 265,3
€/100 kg/net

—

0202 30 10

Zmrazené vykostěné přední hovězí čtvrti celé nebo dělené nejvýše do
pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve
dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou
nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje celou zadní čtvrť, kromě svíč
kové, v jednom kusu

12,8 + 221,1
€/100 kg/net

—

0202 30 50

Zmrazené vykostěné přední hovězí čtvrti s částí boku nebo bez něj
a hovězí hrudí

12,8 + 221,1
€/100 kg/net

—

0202 30 90

Zmrazené vykostěné hovězí maso (kromě celých předních čtvrtí nebo
předních čtvrtí dělených nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostat
ném bloku, kompenzovaných čtvrtí ve dvou blocích, z nichž jeden ob
sahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý
obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, předních čtvrtí s částí boku nebo
bez něj a hovězího hrudí)

12,8 + 304,1
€/100 kg/net

—

0203 11 10

Čerstvé nebo chlazené maso z domácích prasat, v celku a půlené

53,6 €/100 kg/net

—

0203 11 90

Čerstvé nebo chlazené maso z jiných než domácích prasat, v celku a pů
lené

bez

0
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0203 12 11

Čerstvé nebo chlazené nevykostěné kýty a kusy z kýt z domácích pra
sat

77,8 €/100 kg/net

—

0203 12 19

Čerstvé nebo chlazené nevykostěné plece a kusy z plecí z domácích
prasat

60,1 €/100 kg/net

—

0203 12 90

Čerstvé nebo chlazené nevykostěné kýty a plece a kusy z kýt a z plecí
z jiných než domácích prasat

bez

0

0203 19 11

Čerstvé nebo chlazené přední části a kusy z předních částí z domácích
prasat

60,1 €/100 kg/net

—

0203 19 13

Čerstvé nebo chlazené hřbety a kusy z hřbetů z domácích prasat

86,9 €/100 kg/net

—

0203 19 15

Čerstvé nebo chlazené bůčky (prorostlé) a kusy z bůčků z domácích
prasat

46,7 €/100 kg/net

—

0203 19 55

Čerstvé nebo chlazené vykostěné maso z domácích prasat (kromě
bůčků a kusů z nich)

86,9 €/100 kg/net

—

0203 19 59

Čerstvé nebo chlazené vykostěné maso z domácích prasat (jiné než v
celku a půlené, kýty, plece a kusy z nich a přední části, hřbety, bůčky
a kusy z nich)

86,9 €/100 kg/net

—

0203 19 90

Čerstvé nebo chlazené maso z jiných než domácích prasat (jiné než v
celku a půlené, kýty, plece a kusy z nich, vykostěné)

bez

0

0203 21 10

Zmrazené maso z domácích prasat, v celku a půlené

53,6 €/100 kg/net

—

0203 21 90

Zmrazené maso z jiných než domácích prasat, v celku a půlené

bez

0

0203 22 11

Zmrazené vykostěné kýty a kusy z kýt z domácích prasat

77,8 €/100 kg/net

—

0203 22 19

Zmrazené vykostěné plece a kusy z plecí z domácích prasat

60,1 €/100 kg/net

—

0203 22 90

Zmrazené vykostěné kýty, plece a kusy z kýt a z plecí z jiných než do
mácích prasat

bez

0

0203 29 11

Zmrazené přední části a kusy z předních částí z domácích prasat

60,1 €/100 kg/net

—

0203 29 13

Zmrazené hřbety a kusy z hřbetů z domácích prasat, nevykostěné

86,9 €/100 kg/net

—

0203 29 15

Zmrazené bůčky (prorostlé) a kusy z bůčků z domácích prasat

46,7 €/100 kg/net

—
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0203 29 55

Zmrazené vykostěné maso z domácích prasat (kromě bůčků a kusů
z nich)

86,9 €/100 kg/net

—

0203 29 59

Zmrazené maso z domácích prasat (kromě celých prasat a půlek
z nich, kýt, plecí a kusů z nich a předních částí, hřbetů, bůčků a kusů
z nich)

86,9 €/100 kg/net

—

0203 29 90

Zmrazené maso z jiných než domácích prasat (kromě celých prasat
a půlek z nich a kýt, plecí a kusů z nich)

bez

0

0204 10 00

Čerstvé nebo chlazené jehněčí maso, v celku a půlené

12,8 + 171,3 €/
100 kg/net

10

0204 21 00

Čerstvé nebo chlazené skopové maso, v celku a půlené (kromě jehně
čího)

12,8 + 171,3 €/
100 kg/net

10

0204 22 10

Čerstvé nebo chlazené skopové předky a půlené předky

12,8 + 119,9 €/
100 kg/net

10

0204 22 30

Čerstvé nebo chlazené skopové hřbety a/nebo šrůtka a půlené hřbety se
šrůtkou

12,8 + 188,5
€/100 kg/net

10

0204 22 50

Čerstvé nebo chlazené skopové spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net

10

0204 22 90

Čerstvé nebo chlazené vykostěné dělené skopové maso (jiné než v celku
a půlené, předky a půlené předky, hřbety a/nebo šrůtky a půlené hřbety
se šrůtkou a spojené kýty a oddělené kýty)

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net

10

0204 23 00

Čerstvé nebo chlazené vykostěné dělené skopové maso

12,8 + 311,8 €/
100 kg/net

10

0204 30 00

Zmrazené jehněčí maso, v celku a půlené

12,8 + 128,8 €/
100 kg/net

10

0204 41 00

Zmrazené skopové maso, v celku a půlené (kromě jehněčího)

12,8 + 128,8 €/
100 kg/net

10

0204 42 10

Zmrazené skopové předky a půlené předky

12,8 + 90,2 €/
100 kg/net

10

0204 42 30

Zmrazené skopové hřbety a/nebo šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 €/
100 kg/net

10

0204 42 50

Zmrazené skopové spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net

10

0204 42 90

Zmrazené nevykostěné dělené skopové maso (jiné než v celku a půlené,
předky a půlené předky, hřbety a/nebo šrůtky a půlené hřbety se šrůt
kou a spojené kýty a oddělené kýty)

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net

10

0204 43 10

Zmrazené vykostěné jehněčí maso

12,8 + 234,5 €/
100 kg/net

10
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0204 43 90

Zmrazené vykostěné skopové maso (kromě jehněčího)

12,8 + 234,5 €/
100 kg/net

10

0204 50 11

Zmrazené kozí maso, v celku a půlené

12,8 + 171,3 €/
100 kg/net

5

0204 50 13

Čerstvé nebo chlazené kozí předky a půlené předky

12,8 + 119,9 €/
100 kg/net

5

0204 50 15

Čerstvé nebo chlazené kozí hřbety a/nebo šrůtka a půlené hřbety se
šrůtkou

12,8 + 188,5
€/100 kg/net

5

0204 50 19

Čerstvé nebo chlazené kozí spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net

5

0204 50 31

Čerstvé nebo chlazené nevykostěné dělené kozí maso (jiné než v celku
a půlené, předky a půlené předky, hřbety a/nebo šrůtky a půlené hřbety
se šrůtkou a spojené kýty a oddělené kýty)

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net

5

0204 50 39

Čerstvé nebo chlazené dělené vykostěné kozí maso

12,8 + 311,8 €/
100 kg/net

5

0204 50 51

Zmrazené kozí maso, v celku a půlené

12,8 + 128,8 €/
100 kg/net

5

0204 50 53

Zmrazené kozí předky a půlené předky

12,8 + 90,2 €/
100 kg/net

5

0204 50 55

Zmrazené kozí hřbety a/nebo šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 €/
100 kg/net

5

0204 50 59

Zmrazené kozí spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net

5

0204 50 71

Zmrazené nevykostěné dělené kozí maso (jiné než v celku a půlené,
předky a půlené předky, hřbety a šrůtky a půlené hřbety se šrůtkou a/
nebo spojené kýty a oddělené kýty)

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net

5

0204 50 79

Zmrazené vykostěné dělené kozí maso

12,8 + 234,5 €/
100 kg/net

5

0205 00 20

Čerstvé nebo chlazené koňské maso, oslí maso a maso z mul nebo
mezků

5,1

0

0205 00 80

Zmrazené koňské maso, oslí maso a maso z mul nebo mezků

5,1

0

0206 10 10

Čerstvé nebo chlazené jedlé hovězí droby k výrobě farmaceutických vý
robků

bez

0

0206 10 91

Čerstvá nebo chlazená jedlá hovězí játra (jiná než k výrobě farmaceutic
kých výrobků)

bez

0
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0206 10 95

Čerstvé nebo chlazené jedlé hovězí okruží a bránice (jiné než k výrobě
farmaceutických výrobků)

12,8 + 303,4
€/100 kg/net

—

0206 10 99

Čerstvé nebo chlazené jedlé hovězí droby (jiné než k výrobě farmaceu
tických výrobků, játra a okruží a bránice)

bez

0

0206 21 00

Zmrazené jedlé hovězí jazyky

bez

0

0206 22 00

Zmrazená jedlá hovězí játra

bez

0

0206 29 10

Zmrazené jedlé hovězí droby k výrobě farmaceutických výrobků (jiné
než jazyky a játra)

bez

0

0206 29 91

Zmrazené jedlé hovězí okruží a bránice (jiné než k výrobě farmaceutic
kých výrobků)

12,8 + 304,1
€/100 kg/net

—

0206 29 99

Zmrazené jedlé hovězí droby (jiné než k výrobě farmaceutických vý
robků, jazyky, játra a okruží a bránice)

bez

0

0206 30 00

Čerstvé nebo chlazené jedlé vepřové droby

bez

0

0206 41 00

Zmrazená jedlá vepřová játra

bez

0

0206 49 20

Zmrazené jedlé droby z domácích prasat (jiné než játra)

bez

0

0206 49 80

Zmrazené jedlé droby z jiných než domácích prasat (jiné než játra)

bez

0

0206 80 10

Čerstvé nebo chlazené jedlé skopové, kozí, koňské a oslí droby a droby
z mul nebo mezků, k výrobě farmaceutických výrobků

bez

0

0206 80 91

Čerstvé nebo chlazené jedlé koňské a oslí droby a droby z mul a mezků
(jiné než k výrobě farmaceutických výrobků)

6,4

0

0206 80 99

Čerstvé nebo chlazené jedlé skopové a kozí droby (jiné než k výrobě
farmaceutických výrobků)

bez

0

0206 90 10

Zmrazené jedlé skopové, kozí a koňské droby a droby z mul nebo
mezků, k výrobě farmaceutických výrobků

bez

0

0206 90 91

Zmrazené jedlé koňské a oslí droby a droby z mul a mezků (jiné než k
výrobě farmaceutických výrobků)

6,4

0

0206 90 99

Zmrazené jedlé skopové a kozí droby (jiné než k výrobě farmaceutic
kých výrobků)

bez

0
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0207 11 10

Čerství nebo chlazení oškubaní kohouti a slepice kura domácího (Gallus
domesticus), bez střev, s hlavou a běháky, zvaní „kuřata 83 %“

26,2 €/100 kg/net

—

0207 11 30

Čerství nebo chlazení oškubaní a vykuchaní kohouti a slepice kura do
mácího (Gallus domesticus), bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem,
játry a svalnatým žaludkem, zvaní „kuřata 70 %“

29,9 €/100 kg/net

—

0207 11 90

Čerství nebo chlazení oškubaní a vykuchaní kohouti a slepice kura do
mácího (Gallus domesticus), bez hlavy, běháků, krku, srdce, jater a svalna
tého žaludku, zvaní „kuřata 65 %“, a čerství nebo chlazení kohouti a sle
pice v jiné formě, nedělení (kromě „kuřat 83 %“ a „kuřat 70 %“)

32,5 €/100 kg/net

—

0207 12 10

Zmrazení, oškubaní a vykuchaní kohouti a slepice kura domácího (Gal
lus domesticus), bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a sval
natým žaludkem, zvaní „kuřata 70 %“

29,9 €/100 kg/net

—

0207 12 90

Zmrazení, oškubaní a vykuchaní kohouti a slepice kura domácího (Gal
lus domesticus), bez hlavy, běháků, krku, srdce, jater a svalnatého ža
ludku, zvaní „kuřata 65 %“, a kohouti a slepice v jiné formě, nedělení
(kromě „kuřat 70 %“)

32,5 €/100 kg/net

—

0207 13 10

Čerstvé nebo chlazené vykostěné dělené maso z kohoutů a slepic kura
domácího (Gallus domesticus)

102,4 €/100 kg/net

—

0207 13 20

Čerstvé nebo chlazené půlky nebo čtvrtky z kohoutů a slepic kura do
mácího (Gallus domesticus)

35,8 €/100 kg/net

—

0207 13 30

Čerstvá nebo chlazená celá křídla z kohoutů a slepic kura domácího
(Gallus domesticus), též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

—

0207 13 40

Čerstvé nebo chlazené hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky kří
del z kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 13 50

Čerstvá nebo chlazená prsa a kusy z nich z kohoutů a slepic kura do
mácího (Gallus domesticus), nevykostěné

60,2 €/100 kg/net

—

0207 13 60

Čerstvá nebo chlazená stehna a kusy z nich z kohoutů a slepic kura do
mácího (Gallus domesticus), nevykostěné

46,3 €/100 kg/net

—

0207 13 70

Čerstvé nebo chlazené dělené maso z kohoutů a slepic kura domácího
(Gallus domesticus), nevykostěné (kromě půlek a čtvrtek, celých křídel,
též bez špiček, hřbetů, krků, hřbetů s krky, biskupů a špiček křídel,
prsou, stehen a jejich částí)

100,8 €/100 kg/net

—

0207 13 91

Čerstvá nebo chlazená jedlá játra z kohoutů a slepic kura domácího
(Gallus domesticus)

6,4

0

0207 13 99

Čerstvé nebo chlazené jedlé droby z kohoutů a slepic kura domácího
(Gallus domesticus) (kromě jater)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 14 10

Zmrazené vykostěné dělené maso z kohoutů a slepic kura domácího
(Gallus domesticus)

102,4 €/100 kg/net

—
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0207 14 20

Zmrazené půlky nebo čtvrtky z kohoutů a slepic kura domácího (Gal
lus domesticus)

35,8 €/100 kg/net

—

0207 14 30

Zmrazená celá křídla z kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesti
cus), též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

—

0207 14 40

Zmrazené hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel z kohoutů
a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 14 50

Zmrazená prsa a kusy z nich z kohoutů a slepic kura domácího (Gallus
domesticus), nevykostěné

60,2 €/100 kg/net

—

0207 14 60

Zmrazená stehna a kusy z nich z kohoutů a slepic kura domácího (Gal
lus domesticus), nevykostěné

46,3 €/100 kg/net

—

0207 14 70

Zmrazené dělené maso z kohoutů a slepic kura domácího (Gallus dome
sticus), nevykostěné (kromě půlek nebo čtvrtek, celých křídel, též bez
špiček, hřbetů, krků, hřbetů s krky, biskupů a špiček křídel, prsou, ste
hen a kusů z nich)

100,8 €/100 kg/net

—

0207 14 91

Zmrazená jedlá játra z kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesti
cus)

6,4

0

0207 14 99

Zmrazené jedlé droby z kohoutů a slepic kura domácího (Gallus dome
sticus) (kromě jater)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 24 10

Čerství nebo chlazení oškubaní a vykuchaní krocani a krůty domácí
(Meleagris domestica), bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry
a svalnatým žaludkem, zvaní „krůty 80 %“

34 €/100 kg/net

—

0207 24 90

Čerství nebo chlazení oškubaní a vykuchaní krocani a krůty domácí
(Meleagris domestica), bez hlavy, běháků, krku, srdce, jater a svalnatého
žaludku, zvaní „krůty 73 %“, a čerství nebo chlazení krocani a krůty v
jiné formě, nedělení (kromě „krůt 80 %“)

37,3 €/100 kg/net

—

0207 25 10

Zmrazení, oškubaní a vykuchaní krocani a krůty domácí (Meleagris do
mestica), bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým
žaludkem, zvaní „krůty 80 %“

34 €/100 kg/net

—

0207 25 90

Zmrazení, oškubaní a vykuchaní krocani a krůty domácí (Meleagris do
mestica), bez hlavy, běháků, krku, srdce, jater a svalnatého žaludku,
zvaní „krůty 73 %“ a krocani a krůty v jiné formě, nedělení (kromě
„krůt 80 %“)

37,3 €/100 kg/net

—

0207 26 10

Čerstvé nebo chlazené vykostěné dělené maso z krocanů a krůt domá
cích (Meleagris domestica)

85,1 €/100 kg/net

—

0207 26 20

Čerstvé nebo chlazené půlky nebo čtvrtky z krocanů a krůt domácích
(Meleagris domestica)

41 €/100 kg/net

—

0207 26 30

Čerstvá nebo chlazená celá křídla z krocanů a krůt domácích (Meleagris
domestica), též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

—

0207 26 40

Čerstvé nebo chlazené hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky kří
del z krocanů a krůt domácích (Meleagris domestica)

18,7 €/100 kg/net

—
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0207 26 50

Čerstvá nebo chlazená prsa a kusy z nich z krocanů a krůt domácích
(Meleagris domestica), nevykostěná

67,9 €/100 kg/net

—

0207 26 60

Čerstvá nebo chlazená spodní stehna a kusy z nich z krocanů a krůt
domácích (Meleagris domestica), nevykostěná

25,5 €/100 kg/net

—

0207 26 70

Čerstvá nebo chlazená stehna a kusy z nich z krocanů a krůt domácích
(Meleagris domestica), nevykostěná (kromě spodních stehen)

46 €/100 kg/net

—

0207 26 80

Čerstvé nebo chlazené dělené maso z krocanů a krůt domácích (Melea
gris domestica), nevykostěné (kromě půlek nebo čtvrtek, celých křídel,
též bez špiček, hřbetů, krků, hřbetů s krky, biskupů a špiček křídel,
prsou, stehen a kusů z nich)

83 €/100 kg/net

—

0207 26 91

Čerstvá nebo chlazená jedlá játra z krocanů a krůt domácích (Meleagris
domestica)

6,4

0

0207 26 99

Čerstvé nebo chlazené jedlé droby z krocanů a krůt domácích (Melea
gris domestica) (kromě jater)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 27 10

Zmrazené vykostěné dělené maso z krocanů a krůt domácích (Meleagris
domestica)

85,1 €/100 kg/net

—

0207 27 20

Zmrazené půlky a čtvrtky z krocanů a krůt domácích (Meleagris dome
stica)

41 €/100 kg/net

—

0207 27 30

Zmrazená celá křídla z krocanů a krůt domácích (Meleagris domestica),
též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

—

0207 27 40

Zmrazené hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel z krocanů
a krůt domácích (Meleagris domestica)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 27 50

Zmrazená prsa a kusy z nich z krocanů a krůt domácích (Meleagris do
mestica), nevykostěná

67,9 €/100 kg/net

—

0207 27 60

Zmrazená spodní stehna a kusy z nich z krocanů a krůt domácích (Me
leagris domestica), nevykostěná

25,5 €/100 kg/net

—

0207 27 70

Zmrazená stehna a kusy z nich z krocanů a krůt domácích (Meleagris
domestica), nevykostěná (kromě spodních stehen)

46 €/100 kg/net

—

0207 27 80

Zmrazené dělené maso z krůt domácích (Meleagris domestica), nevyko
stěné (kromě půlek nebo čtvrtek, celých křídel, též bez špiček, hřbetů,
krků, hřbetů s krky, biskupů a špiček křídel, prsou, stehen a kusů
z nich)

83 €/100 kg/net

—

0207 27 91

Zmrazená jedlá játra z krocanů a krůt domácích (Meleagris domestica)

6,4

0

0207 27 99

Zmrazené jedlé droby z krocanů a krůt domácích (Meleagris domestica)
(kromě jater)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 32 11

Čerstvé nebo chlazené oškubané vykrvené kachny domácí (Anas dome
stica), bez střev nebo nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny
85 %“

38 €/100 kg/net

—
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0207 32 15

Čerstvé nebo chlazené oškubané a vykuchané kachny domácí (Anas do
mestica), bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým
žaludkem, zvané„kachny 70 %“

46,2 €/100 kg/net

—

0207 32 19

Čerstvé nebo chlazené oškubané a vykuchané kachny domácí (Anas do
mestica), bez hlavy, běháků, krku, srdce, jater a svalnatého žaludku,
zvané „kachny 63 %“, a kachny v jiné formě, nedělené (kromě „kachen
85 %“ a „70 %“)

51,3 €/100 kg/net

—

0207 32 51

Čerstvé nebo chlazené oškubané vykrvené nevykuchané husy domácí
(Anser domesticus), s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 €/100 kg/net

—

0207 32 59

Čerstvé nebo chlazené oškubané a vykuchané husy domácí (Anser do
mesticus), bez hlavy a běháků, též bez srdce a svalnatého žaludku, zvané
„husy 75 %“, a husy v jiné formě, nedělené (kromě „hus 82 %“)

48,1 €/100 kg/net

—

0207 32 90

Čerstvé nebo chlazené perličky domácí (Numida domestica), nedělené

49,3 €/100 kg/net

—

0207 33 11

Zmrazené oškubané a vykuchané kachny domácí (Anas domestica), bez
hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem,
zvané „kachny 70 %“

46,2 €/100 kg/net

—

0207 33 19

Zmrazené oškubané a vykuchané kachny domácí (Anas domestica), bez
hlavy, běháků, krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „ kachny
63 %“ a kachny v jiné formě, nedělené (kromě „kachen 70 %“)

51,3 €/100 kg/net

—

0207 33 51

Zmrazené oškubané vykrvené nevykuchané husy domácí (Anser dome
sticus), s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 €/100 kg/net

—

0207 33 59

Zmrazené oškubané a vykuchané husy domácí (Anser domesticus), bez
hlavy a běháků, též bez srdce a svalnatého žaludku, zvané „husy 75 %“,
a husy v jiné formě, nedělené (kromě „hus 82 %“)

48,1 €/100 kg/net

—

0207 33 90

Zmrazené perličky domácí (Numida domestica), nedělené

49,3 €/100 kg/net

—

0207 34 10

Tučná játra z hus domácích (Anser domesticus), jedlá, čerstvá nebo chla
zená

bez

0

0207 34 90

Tučná játra z kachen domácích (Anas domestica), jedlá, čerstvá nebo
chlazená

bez

0

0207 35 11

Čerstvé nebo chlazené vykostěné dělené maso z hus domácích (Anser
domesticus)

110,5 €/100 kg/net

—

0207 35 15

Čerstvé nebo chlazené vykostěné dělené maso z kachen a perliček do
mácích (Anas domestica, Numida domestica)

128,3 €/100 kg/net

—

0207 35 21

Čerstvé nebo chlazené půlky nebo čtvrtky z kachen domácích (Anas
domestica)

56,4 €/100 kg/net

—
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0207 35 23

Čerstvé nebo chlazené půlky nebo čtvrtky z hus domácích (Anser dome
sticus)

52,9 €/100 kg/net

—

0207 35 25

Čerstvé nebo chlazené půlky nebo čtvrtky z perliček domácích (Numida
domestica)

54,2 €/100 kg/net

—

0207 35 31

Čerstvá nebo chlazená celá křídla z kachen, hus a perliček domácích
(Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica), též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

—

0207 35 41

Čerstvé nebo chlazené hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky kří
del z kachen, hus a perliček domácích (Anas domestica, Anser domesticus,
Numida domestica)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 35 51

Čerstvá nebo chlazená prsa a kusy z nich z hus domácích (Anser dome
sticus), nevykostěná

86,5 €/100 kg/net

—

0207 35 53

Čerstvá nebo chlazená prsa a kusy z nich z kachen a perliček domácích
(Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica), nevykostěná

115,5 €/100 kg/net

—

0207 35 61

Čerstvá nebo chlazená stehna a kusy z nich z hus domácích (Anser do
mesticus), nevykostěná

69,7 €/100 kg/net

—

0207 35 63

Čerstvá nebo chlazená stehna a kusy z nich z kachen a perliček domá
cích (Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica), nevykostěná

46,3 €/100 kg/net

—

0207 35 71

Čerstvé nebo chlazené palety z domácích druhů drůbeže

66 €/100 kg/net

—

0207 35 79

Čerstvé nebo chlazené dělené maso z kachen, hus a perliček domácích
(Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica), nevykostěné
(kromě půlek nebo čtvrtek, celých křídel, též bez špiček, hřbetů, krků,
hřbetů s krky, biskupů a špiček křídel, prsou, stehen a kusů z nich
a husí nebo kachní palety)

123,2 €/100 kg/net

—

0207 35 91

Čerstvá nebo chlazená jedlá játra z kachen, hus nebo perliček domácích
(Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica) (kromě tučných ja
ter)

6,4

3

0207 35 99

Čerstvé nebo chlazené jedlé droby z kachen, hus a perliček domácích
(Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica) (kromě jater)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 36 11

Zmrazené vykostěné dělené maso z hus domácích (Anser domesticus)

110,5 €/100 kg/net

—

0207 36 15

Zmrazené vykostěné dělené maso z kachen a perliček domácích (Anas
domestica, Numida domestica)

128,3 €/100 kg/net

—

0207 36 21

Zmrazené půlky nebo čtvrtky z kachen domácích (Anas domestica)

56,4 €/100 kg/net

—

0207 36 23

Zmrazené půlky nebo čtvrtky z hus domácích (Anser domesticus)

52,9 €/100 kg/net

—

0207 36 25

Zmrazené půlky nebo čtvrtky z perliček domácích (Numida domestica)

54,2 €/100 kg/net

—
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0207 36 31

Zmrazená chlazená celá křídla z kachen, hus a perliček domácích (Anas
domestica, Anser domesticus, Numida domestica), též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

—

0207 36 41

Zmrazené hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel z kachen,
hus a perliček domácích (Anas domestica, Anser domesticus, Numida do
mestica)

18,7 €/100 kg/net

—

0207 36 51

Zmrazená prsa a kusy z nich z hus domácích (Anser domesticus), nevy
kostěná

86,5 €/100 kg/net

—

0207 36 53

Zmrazená prsa a kusy z nich z kachen a perliček domácích (Anas dome
stica, Numida domestica), nevykostěná

115,5 €/100 kg/net

—

0207 36 61

Zmrazená stehna a kusy z nich z hus domácích (Anser domesticus), ne
vykostěná

69,7 €/100 kg/net

—

0207 36 63

Zmrazená stehna a kusy z nich z kachen a perliček domácích (Anas do
mestica, Numida domestica), nevykostěná

46,3 €/100 kg/net

—

0207 36 71

Zmrazené palety z hus nebo kachen domácích (Anser domesticus, Anas
domestica)

66 €/100 kg/net

—

0207 36 79

Zmrazené dělené maso z kachen, hus a perliček domácích (Anas dome
stica, Anser domesticus, Numida domestica), nevykostěné (kromě půlek
nebo čtvrtek, celých křídel, též bez špiček, hřbetů, krků, hřbetů s krky,
biskupů a špiček křídel, prsou, stehen a kusů z nich a husí nebo kachní
palety)

123,2 €/100 kg/net

—

0207 36 81

Zmrazená jedlá tučná játra z hus domácích (Anser domesticus)

bez

0

0207 36 85

Zmrazená jedlá tučná játra z kachen domácích (Anas domestica)

bez

0

0207 36 89

Zmrazená jedlá játra z kachen, hus nebo perliček domácích (Anas do
mestica, Anser domesticus, Numida domestica) (kromě tučných jater)

6,4

0

0207 36 90

Zmrazené jedlé droby z kachen, hus a perliček domácích (Anas dome
stica, Anser domesticus, Numida domestica) (kromě jater)

18,7 €/100 kg/net

—

0208 10 11

Čerstvé nebo chlazené maso a jedlé droby z domácích králíků

6,4

0

0208 10 19

Zmrazené maso a jedlé droby z domácích králíků

6,4

0

0208 10 90

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby z jiných než do
mácích králíků a ze zajíců

bez

0

0208 30 00

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby z primátů

9

0

0208 40 10

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené velrybí maso

6,4

0

0208 40 90

Jedlé droby z velryb a maso a jedlé droby z delfínů a sviňuch (savců
řádu kytovci – Cetacea) a z kapustňáků a dugongů (savců řádu sirény –
Sirenia), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

9

0
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0208 50 00

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby z plazů (např.
hadů, želv, krokodýlů)

9

0

0208 90 10

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby z domácích ho
lubů

6,4

0

0208 90 20

Čerstvé chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby z křepelek

bez

0

0208 90 40

Čerstvé chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby ze zvěřiny (kromě
králíků, zajíců, prasat a křepelek)

bez

0

0208 90 55

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené tulení maso

6,4

0

0208 90 60

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené maso a jedlé droby ze sobů

9

0

0208 90 70

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená žabí stehýnka

6,4

0

0208 90 95

Maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (jiné než hovězí,
vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul, mezků, drůbeží (z kohoutů
a slepic kura domácího (Gallus domesticus), kachen, hus, krocanů a krůt
a perliček), králičí, zaječí, z primátů, velrybí, z delfínů a sviňuch (savců
řádu kytovci – Cetacea), kapustňáků a dugongů (savců řádu sitény – Si
renia), plazů, holubů, zvěřiny, tulení maso, ze sobů a žabí stehýnka)

9

0

0209 00 11

Čerstvý, chlazený nebo zmrazený podkožní vepřový tuk, solený nebo
ve slaném nálevu

21,4 €/100 kg/net

0

0209 00 19

Sušený nebo uzený podkožní vepřový tuk

23,6 €/100 kg/net

0

0209 00 30

Vepřový tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný

12,9 €/100 kg/net

0

0209 00 90

Drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný

41,5 €/100 kg/net

0

0210 11 11

Kýty a kusy kýt z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu, ne
vykostěné

77,8 €/100 kg/net

0

0210 11 19

Plece a kusy plecí z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu, ne
vykostěné

60,1 €/100 kg/net

0

0210 11 31

Kýty a kusy kýt z domácích prasat, sušené nebo uzené, nevykostěné

151,2 €/100 kg/net

0

0210 11 39

Plece a kusy plecí z domácích prasat, sušené nebo uzené, nevykostěné

119 €/100 kg/net

0

0210 11 90

Kýty, plece a kusy kýt a plecí z jiných než domácích prasat, solené, v
nálevu, sušené nebo uzené, nevykostěné

15,4

0
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0210 12 11

Bůčky (prorostlé) a kusy bůčků z domácích prasat, solené nebo ve sla
ném nálevu

46,7 €/100 kg/net

0

0210 12 19

Bůčky (prorostlé) a kusy bůčků z domácích prasat, sušené nebo uzené

77,8 €/100 kg/net

0

0210 12 90

Bůčky (prorostlé) a kusy bůčků z jiných než domácích prasat, solené
nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

15,4

0

0210 19 10

Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti z domácích prasat, solené nebo
ve slaném nálevu

68,7 €/100 kg/net

0

0210 19 20

Zadní tři čtvrti nebo půlky z domácích prasat, solené nebo ve slaném
nálevu

75,1 €/100 kg/net

0

0210 19 30

Přední části a kusy předních částí z domácích prasat, solené nebo ve
slaném nálevu

60,1 €/100 kg/net

0

0210 19 40

Hřbety a kusy hřbetů z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu

86,9 €/100 kg/net

0

0210 19 50

Maso z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu (kromě kýt,
plecí a kusů z nich, bůčků a kusů z nich, slaninových půlek nebo před
ních tří čtvrtí, zadních tří čtvrtí nebo půlek a předních částí, hřbetů
a kusů z nich)

86,9 €/100 kg/net

0

0210 19 60

Přední části z domácích prasat a kusy z nich, sušené nebo uzené

119 €/100 kg/net

0

0210 19 70

Hřbety z domácích prasat a kusy z nich, sušené nebo uzené

149,6 €/100 kg/net

0

0210 19 81

Sušené nebo uzené vykostěné maso z domácích prasat (kromě bůčků
a kusů z nich)

151,2 €/100 kg/net

0

0210 19 89

Sušené nebo uzené maso z domácích prasat, nevykostěné (kromě kýt,
plecí a kusů z nich, bůčků a kusů z nich a předních částí, hřbetů
a kusů z nich)

151,2 €/100 kg/net

0

0210 19 90

Maso z jiných než domácích prasat, solené, v nálevu, sušené nebo
uzené (kromě kýt, plecí a kusů z nich, nevykostěných, a bůčků a kusů
z nich)

15,4

0

0210 20 10

Hovězí maso, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, nevyko
stěné

15,4 + 265,2
€/100 kg/net

—

0210 20 90

Vykostěné hovězí maso, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—

0210 91 00

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené a jedlé
moučky a prášky z masa nebo drobů z primátů

15,4

0
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0210 92 00

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené a jedlé
moučky a prášky z masa nebo drobů z velryb, delfínů a sviňuch (savců
řádu kytovci – Cetacea) a kapustňáků a dugongů (savců řádu sirény – Si
renia)

15,4

0

0210 93 00

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené a jedlé
moučky a prášky z masa nebo drobů z plazů (např. hadů, želv, aligá
torů)

15,4

0

0210 99 10

Koňské maso, solené, ve slaném nálevu nebo sušené

6,4

0

0210 99 21

Skopové a kozí maso, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo
uzené, nevykostěné

222,7 €/100 kg/net

10

0210 99 29

Vykostěné skopové a kozí maso, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo
uzené

311,8 €/100 kg/net

10

0210 99 31

Sobí maso, solené ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

15,4

10

0210 99 39

Maso, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (jiné než vepřové,
hovězí, sobí, skopové nebo kozí, z primátů, velrybí, z delfínů a sviňuch
(savců řádu kytovci – Cetacea), kapustňáků a dugongů (savců řádu si
rény – Sirenia) a plazů a koňské solené maso, koňské maso ve slaném
nálevu nebo sušené koňské maso)

130,0 €/100 kg/net

—

0210 99 41

Jedlá játra z domácích prasat, solená nebo ve slaném nálevu, sušená
nebo uzená

64,9 €/100 kg/net

10

0210 99 49

Jedlé droby z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu, sušené
nebo uzené (kromě jater)

47,2 €/100 kg/net

10

0210 99 51

Jedlé hovězí okruží a bránice, solené nebo ve slaném nálevu, sušené
nebo uzené

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—

0210 99 59

Jedlé hovězí droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
(kromě okruží a bránice)

12,8

0

0210 99 60

Jedlé skopové a kozí droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo
uzené

15,4

0

0210 99 71

Jedlá tučná husí nebo kachní játra, solená nebo ve slaném nálevu

bez

0

0210 99 79

Jedlá drůbeží játra, solená, ve slaném nálevu, sušená nebo uzená
(kromě tučných husích nebo kachních jater)

6,4

—

0210 99 80

Jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (jiné než z do
mácích prasat, hovězí, skopové nebo kozí, z primátů, velrybí, z delfínů
a sviňuch (savců řádu kytovci – Cetacea), kapustňáků a dugongů (savců
řádu sirény – Sirenia) a plazů a drůbeží játra)

15,4

0

0210 99 90

Jedlé moučky a prášky z masa a drobů

15,4 + 303,4
€/100 kg/net

—
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0301 10 10

Živé okrasné sladkovodní ryby

bez

0

0301 10 90

Živé okrasné mořské ryby

7,5

0

0301 91 10

Živý pstruh apačský (Oncorhynchus apache) a pstruh mexický (Oncorhyn
chus chrysogaster)

8

0

0301 91 90

Živí pstruzi obecný, duhový, žlutohrdlý, augabonita a gilský (Salmo
trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae)

12

0

0301 92 00

Živí úhoři (Anguilla spp.)

bez

0

0301 93 00

Živí kapři

8

0

0301 94 00

Živí tuňáci obecní (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

Živí tuňáci australští (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99 11

Živí lososi nerka, gorbuša, keta, čavyča, kisuč, masu, rodurus a obecný
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncor
hynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatky podunajské (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

Živé sladkovodní ryby (jiné než okrasné ryby, pstruh, úhoři, kapři, lo
sosi nerka, gorbuša, keta, čavyča, kisuč, masu, rodurus a obecný
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncor
hynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatky podunajské (Hucho hucho))

8

0

0301 99 80

Živé mořské ryby (jiné než okrasné ryby, pstruzi obecný, duhový, žlu
tohrdlý, augabonita, gilský, apačský a mexický (Salmo trutta, Oncorhyn
chus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), úhoři (Anguilla
spp.), tuňáci obecní (Thunnus thynnus) a tuňáci australští (Thunnus mac
coyii))

16

0

0302 11 10

Čerství nebo chlazení pstruzi apačští (Oncorhynchus apache) a pstruzi
mexičtí (Oncorhynchus chrysogaster)

8

0

0302 11 20

Čerství nebo chlazení pstruzi duhoví (Oncorhynchus mykiss), s hlavami
a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu > 1,2 kg, nebo bez
hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu > 1 kg

12

0

0302 11 80

Čerství nebo chlazení pstruzi obecný, duhový, žlutohrdlý, augabonita,
gilský (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (jiní než pstruh duhový (Oncorhyn
chus mykiss)), s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho
kusu > 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jed
noho kusu > 1 kg)

12

0

0302 12 00

Čerství nebo chlazení lososi nerka, gorbuša, keta, čavyča, kisuč, masu,
rodurus a obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhyn
chus masou a Oncorhynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatky podunajské
(Hucho hucho)

2

0
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0302 19 00

Čerství nebo chlazení lososovití (jiní než pstruzi obecný, duhový, žlu
tohrdlý, augabonita, gilský, apačský a mexický (Salmo trutta, Oncorhyn
chus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), lososi nerka, gor
buša, keta, čavyča, kisuč, masu, rodurus a obecný (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus,
a Salmo salar) a hlavatky podunajské (Hucho hucho))

8

0

0302 21 10

Čerství nebo chlazení platýsi černí (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

Čerství nebo chlazení platýsi obecní (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

Čerství nebo chlazení platýsi tichomořští (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

Čerství nebo chlazení platýsi velcí (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

Čerstvé nebo chlazené jazyky (Solea spp.)

15

0

0302 29 10

Čerstvé nebo chlazené pakambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

Čerstvé nebo chlazené platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynog
lossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Catharidae) (jiné než platýsi černí, pla
týsi obecní, platýsi tichomořští, platýsi velcí, jazyky a pakambaly)

15

0

0302 31 10

Čerství nebo chlazení tuňáci křídlatí (Thunnus alalunga) pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci

bez

0

0302 31 90

Čerství nebo chlazení tuňáci křídlatí (Thunnus alalunga) (jiní než pro
průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0302 32 10

Čerství nebo chlazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro prů
myslové zpracování nebo konzervaci

bez

0

0302 32 90

Čerství nebo chlazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) (jiní než
pro průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0302 33 10

Čerství nebo chlazení tuňáci pruhovaní pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci

bez

0

0302 33 90

Čerství nebo chlazení tuňáci pruhovaní (jiní než pro průmyslové zpra
cování nebo konzervaci)

22

0

0302 34 10

Čerství nebo chlazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci

bez

0

0302 34 90

Čerství nebo chlazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) (jiní než tuňáci
pro průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0302 35 10

Čerství nebo chlazení tuňáci obecní (Thunnus thynnus) pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci

bez

0
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0302 35 90

Čerství nebo chlazení tuňáci obecní (Thunnus thynnus) (jiní než tuňáci
pro průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0302 36 10

Čerství nebo chlazení tuňáci australští (Thunnus maccoyii) pro průmyslo
vé zpracování nebo konzervaci

bez

0

0302 36 90

Čerství nebo chlazení tuňáci australští (Thunnus maccoyii) (jiní než tu
ňáci pro průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0302 39 10

Čerství nebo chlazení tuňáci rodu Thunnus pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci (jiní než tuňáci křídlatí, žlutoploutví, velkoploutví,
obecní a australští (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus,
Thunnus thynnus a Thunnus maccoyii))

bez

0

0302 39 90

Čerství nebo chlazení tuňáci rodu Thunnus (jiní než pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci a tuňáci křídlatí, žlutoploutví, velkoplou
tví, obecní a australští (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obe
sus, Thunnus thynnus a Thunnus maccoyii))

22

0

0302 40 00

Čerství nebo chlazení sledi obecní (Clupea harengus) a sledi tichomořští
(Clupea pallasii)

15

0

0302 50 10

Čerstvé nebo chlazené tresky obecné (Gadus morhua)

12

0

0302 50 90

Čerstvé nebo chlazené tresky grónské (Gadus ogac) a tresky velkohlavé
(Gadus macrocephalus)

12

0

0302 61 10

Čerstvé nebo chlazené sardinky obecné (Sardina pilchardus)

23

0

0302 61 30

Čerstvé nebo chlazené sardinky (Sardinops spp.) a sardinely (Sardinella
spp.)

15

0

0302 61 80

Čerství nebo chlazení šproti obecní (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

Čerstvé nebo chlazené tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

Čerstvé nebo chlazené tresky tmavé (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

Čerstvé nebo chlazené makrely obecné (Scomber scombrus), makrely au
stralské (Scomber australasicus) a makrely japonské (Scomber japonicus)

20

0

0302 65 20

Čerství nebo chlazení ostrouni obecní (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

Čerstvé nebo chlazené máčky rodu Scyliorhinus

6

0

0302 65 90

Čerství nebo chlazení žraloci (jiní než ostrouni obecní (Squalus acan
thias) a máčky rodu Scyliorhinus)

8

0

0302 66 00

Čerství nebo chlazení úhoři (Anguilla spp.)

bez

0

0302 67 00

Čerství nebo chlazení mečouni obecní (Xiphias gladius)

15

0
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0302 68 00

Čerstvé nebo chlazené zubatky (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69 11

Čerství nebo chlazení kapři

8

0

0302 69 19

Čerstvé nebo chlazené sladkovodní ryby (jiné než lososovití, úhoři a ka
při)

8

0

0302 69 21

Čerství nebo chlazení tuňáci rodu Euthynnus pro průmyslové zpraco
vání nebo konzervaci (jiní než tuňáci pruhovaní (bonito))

bez

0

0302 69 25

Čerství nebo chlazení tuňáci rodu Euthynnus (jiní než pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci a tuňáci pruhovaní (bonito))

22

0

0302 69 31

Čerství nebo chlazení okouníci mořští (Sebastes marinus)

7,5

0

0302 69 33

Čerství nebo chlazení okouníci (Sebastes spp.) (jiní než okouník mořský
(Sebastes marinus))

7,5

0

0302 69 35

Čerstvé nebo chlazené tresky polární (Boreogadus saida)

12

0

0302 69 41

Čerstvé nebo chlazené tresky bezvousé (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

Čerství nebo chlazení mníci (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

Čerstvé nebo chlazené tresky pestré (Theragra chalcogramma) a tresky
sajdy (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

Čerstvé nebo chlazené sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

Čerství nebo chlazení zubatci obecní (Dentex dentex) a růžichy rodu Pa
gellus

15

0

0302 69 66

Čerství nebo chlazení štikozubci kapští (žijící v mělčinách) (Merluccius
capensis) a štikozubci hlubokomořští (žijící v hlubinách) (Merluccius para
doxus)

15

0

0302 69 67

Čerství nebo chlazení štikozubci novozélandští (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

Čerství nebo chlazení štikozubci rodu Merluccius (jiní než štikozubci
kapští (žijící v mělčinách), štikozubci hlubokomořští (žijící v hlubinách)
a štikozubci novozélandští)

15

0

0302 69 69

Čerství nebo chlazení štikozubci rodu Urophycis

15

0

0302 69 75

Čerstvé nebo chlazené pražmy (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

Čerství nebo chlazení ďasi (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

Čerstvé nebo chlazené tresky modravé (Micromesistius poutassou nebo
Gadus poutassou)

7,5

0
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0302 69 86

Čerstvé nebo chlazené tresky jižní (Micromesistius australis).

7,5

0

0302 69 91

Kranasi obecní (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), čerství nebo chla
zení

15

0

0302 69 92

Čerstvé nebo chlazené hruje černé (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

Čerství nebo chlazení mořčáci evropští (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

Čerství nebo chlazení mořani zlatí (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

Čerstvé nebo chlazené mořské ryby, jedlé (jiné než lososovití, platýso
vité ryby, tuňáci, tuňáci pruhovaní, sledi, tresky, sardinky, sardinely,
šproty, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé, makrely, žraloci, úhoři (An
guilla spp.), mečouni, zubatky, okouníci rodu Sebastes, tresky polární
(Boreogadus saida), tresky bezvousé, mníci, tresky pestré a tresky sajdy,
sardele, zubatci obecní, štikozubci, pražmy, ďasi, tresky modravé
a tresky jižní, kranasi obecní, hruje černé a mořčáci evropští)

15

0

0302 70 00

Čerstvá nebo chlazená rybí játra, jikry a mlíčí

10

0

0303 11 00

Zmrazení lososi nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

Zmrazení lososi gorbuša, keta, čavyča, kisuč, masu a rodurus (Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) (jiní než
losos nerka (Oncorhynchus nerka))

2

0

0303 21 10

Zmrazení pstruzi apačští (Oncorhynchus apache) a pstruzi mexičtí
(Oncorhynchus chrysogaster)

9

0

0303 21 20

Zmrazení pstruzi duhoví (Oncorhynchus mykiss), s hlavami a s žábrami,
vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu > 1,2 kg, nebo bez hlav, bez ža
ber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu > 1 kg

12

0

0303 21 80

Zmrazení pstruzi obecný, duhový, žlutohrdlý, augabonita a gilský
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita a Oncorhynchus gilae) (jiní než pstruzi duhoví (Oncorhynchus
mykiss), s hlavami a s žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu
> 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho
kusu > 1 kg)

12

0

0303 22 00

Zmrazení lososi obecní (Salmo salar) a hlavatky podunajské (Hucho hu
cho)

2

0

0303 29 00

Zmrazení lososovití (kromě lososů, hlavatky podunajské a pstruhů)

9

0

0303 31 10

Zmrazení platýsi černí (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

Zmrazení platýsi obecní (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

Zmrazení platýsi tichomořští (Hippoglossus stenolepis)

15

0
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0303 32 00

Zmrazení platýsi velcí (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

Zmrazené jazyky (Solea spp.)

7,5

0

0303 39 10

Zmrazení platýsi bradavičnatí (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

Zmrazení platýsi rodu Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

Zmrazené platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae a Citharidae) (kromě platýsů, platýsů velkých, ja
zyků, platýsů bradavičnatých a platýsů druhů Rhombosolea)

15

0

0303 41 11

Zmrazení celí tuňáci křídlatí (Thunnus alalunga) pro průmyslové zpraco
vání nebo konzervaci

bez

0

0303 41 13

Zmrazení tuňáci křídlatí (Thunnus alalunga), bez žaber a vykuchaní, pro
průmyslové zpracování nebo konzervaci

bez

0

0303 41 19

Zmrazení tuňáci křídlatí (Thunnus alalunga) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, bez hlavy a žaber, avšak zatím nevykuchaní

bez

0

0303 41 90

Zmrazení tuňáci křídlatí (Thunnus alalunga) (jiní než pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 42 12

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro průmyslové zpra
cování výrobků čísla 1604, celí, o hmotnosti jednoho kusu > 10 kg

bez

0

0303 42 18

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro průmyslové zpra
cování výrobků čísla 1604, celí, o hmotnosti jednoho kusu ≤ 10 kg

bez

0

0303 42 32

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro průmyslové zpra
cování výrobků čísla 1604, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jed
noho kusu > 10 kg

bez

0

0303 42 38

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro průmyslové zpra
cování výrobků čísla 1604, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jed
noho kusu ≤ 10 kg

bez

0

0303 42 52

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro průmyslové zpra
cování výrobků čísla 1604, o hmotnosti jednoho kusu > 10 kg (jiní
než bez žaber a vykuchaní)

bez

0

0303 42 58

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) pro průmyslové zpra
cování výrobků čísla 1604, o hmotnosti jednoho kusu ≤ 10 kg (jiní
než bez žaber a vykuchaní)

bez

0

0303 42 90

Zmrazení tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares) (jiní než pro průmys
lové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 43 11

Zmrazení tuňáci pruhovaní (bonito) (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis) pro
průmyslové zpracování nebo konzervaci, celí

bez

0
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0303 43 13

Zmrazení tuňáci pruhovaní (bonito) (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis) pro
průmyslové zpracování nebo konzervaci, celí

bez

0

0303 43 19

Zmrazení tuňáci pruhovaní (bonito) (Euthynnu(Katsuwonus) pelamis) pro
průmyslové zpracování nebo konzervaci, bez hlavy a žaber, avšak za
tím nevykuchaní

bez

0

0303 43 90

Zmrazení tuňáci pruhovaní (bonito) (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis)
(jiní než pro průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 44 11

Zmrazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, celí

bez

0

0303 44 13

Zmrazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, bez žaber a vykuchaní

bez

0

0303 44 19

Zmrazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, bez hlavy a žaber, avšak zatím nevykuchaní

bez

0

0303 44 90

Zmrazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) (jiní než pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 45 11

Zmrazení tuňáci obecní (Thunnus thynnus) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, celí

bez

0

0303 45 13

Zmrazení tuňáci obecní (Thunnus thynnus) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, bez žaber a vykuchaní

bez

0

0303 45 19

Zmrazení tuňáci obecní (Thunnus thynnus) pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci, bez hlavy a žaber, avšak zatím nevykuchaní

bez

0

0303 45 90

Zmrazení tuňáci velkoocí (Thunnus obesus) (jiní než pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 46 11

Zmrazení tuňáci australští (Thunnus maccoyii) pro průmyslové zpraco
vání nebo konzervaci, celí

bez

0

0303 46 13

Zmrazení tuňáci australští (Thunnus maccoyii) pro průmyslové zpraco
vání nebo konzervaci, bez žaber a vykuchaní

bez

0

0303 46 19

Zmrazení tuňáci australští (Thunnus maccoyii) pro průmyslové zpraco
vání nebo konzervaci, bez hlavy a žaber, avšak zatím nevykuchaní

bez

0

0303 46 90

Zmrazení tuňáci australští (Thunnus maccoyii) (jiní než pro průmyslové
zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 49 31

Zmrazení tuňáci rodu Thunnus pro průmyslové zpracování nebo kon
zervaci, celí (jiní než tuňáci křídlatí, žlutoploutví, velkoocí, obecní a au
stralští (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus
thynnus a Thunnus maccoyii))

bez

0
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0303 49 33

Zmrazení tuňáci rodu Thunnus pro průmyslové zpracování nebo kon
zervaci, bez žaber a vykuchaní (jiní než tuňáci křídlatí, žlutoploutví,
velkoocí, obecní a australští (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thun
nus obesus, Thunnus thynnus a Thunnus maccoyii))

bez

0

0303 49 39

Zmrazení tuňáci rodu Thunnus pro průmyslové zpracování nebo kon
zervaci, bez hlav a žaber, avšak zatím nevykuchaní (jiní než tuňáci kří
dlatí, žlutoploutví, velkoocí, obecní a australští (Thunnus alalunga, Thun
nus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus a Thunnus maccoyii))

bez

0

0303 49 80

Zmrazení tuňáci rodu Thunnus (jiní než pro průmyslové zpracování
nebo konzervaci a tuňáci křídlatí, žlutoploutví, velkoocí, obecní a au
stralští (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus
thynnus a Thunnus maccoyii))

22

0

0303 51 00

Zmrazení sledi obecní (Clupea harengus) a sledi tichomořští (Clupea pa
llasii)

15

0

0303 52 10

Zmrazené tresky obecné (Gadus morhua)

12

0

0303 52 30

Zmrazené tresky grónské (Gadus ogac)

12

0

0303 52 90

Zmrazené tresky velkohlavé (Gadus macrocephalus)

12

0

0303 61 00

Zmrazení mečouni obecní (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

Zmrazené zubatky (Dissostichus spp.)

15

0

0303 71 10

Zmrazené sardinky obecné (Sardina pilchardus)

23

0

0303 71 30

Zmrazené sardinky (Sardinops spp.) a sardinely (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

Zmrazení šproti obecní (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

Zmrazené tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinnus)

7,5

0

0303 73 00

Zmrazené tresky tmavé (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74 30

Zmrazené makrely obecné (Scomber scombrus) a makrely japonské
(Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

Zmrazené makrely australské (Scomber australasicus)

15

0

0303 75 20

Zmrazení ostrouni obecní (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

Zmrazené máčky rodu Scyliorhinus

6

0

0303 75 90

Zmrazení žraloci (jiní než ostrouni a máčky)

8

0
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0303 76 00

Zmrazení úhoři (Anguilla spp.)

bez

0

0303 77 00

Zmrazení mořčáci evropští (Dicentrarchus labrax) a mořčáci tečkovaní
(Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78 11

Zmrazení štikozubci kapští (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a šti
kozubci hlubokomořští (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

Zmrazení štikozubci argentinští (žijící v jihozápadním Atlantiku) (Mer
luccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

Zmrazení štikozubci novozélandští (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

Zmrazení štikozubci rodu Merluccius (jiní než štikozubci kapští (žijící v
mělčinách), štikozubci hlubokomořští (žijící v hlubinách), štikozubci ar
gentinští (žijící v jihozápadním Atlantiku a štikozubci novozélandští))

15

0

0303 78 90

Zmrazení štikozubci (Urophycis spp.)

15

0

0303 79 11

Zmrazení kapři

8

0

0303 79 19

Zmrazené sladkovodní ryby (jiné než lososovití, úhoři a kapři)

8

0

0303 79 21

Zmrazení tuňáci rodu Euthynnus pro průmyslové zpracování nebo kon
zervaci, celí (jiní než tuňáci pruhovaní (bonito) položky 0303 43)

bez

0

0303 79 23

Zmrazení tuňáci rodu Euthynnus pro průmyslové zpracování nebo kon
zervaci, bez žaber a vykuchaní (jiní než tuňáci pruhovaní (bonito) po
ložky 0303 43)

bez

0

0303 79 29

Zmrazení tuňáci rodu Euthynnus pro průmyslové zpracování nebo kon
zervaci, bez hlav a žaber, avšak zatím nevykuchaní (jiní než tuňáci pru
hovaní (bonito) položky 0303 43)

bez

0

0303 79 31

Zmrazení tuňáci rodu Euthynnus (jiní než tuňáci pruhovaní (bonito) po
ložky 0303 43 a ryby pro průmyslové zpracování nebo konzervaci)

22

0

0303 79 35

Zmrazení okouníci mořští (Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 37

Zmrazení okouníci (Sebastes spp.) (jiní než okouník mořský (Sebastes
marinus))

7,5

0

0303 79 41

Zmrazené tresky polární (Boreogadus saida)

12

0

0303 79 45

Zmrazené tresky bezvousé (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

Zmrazení mníci (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

Zmrazené tresky pestré (Theragra chalcogramma) a tresky sajdy (Polla
chius pollachius)

15

0
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0303 79 58

Zmrazení tuňáci jednobarví (Orcynopsis unicolor)

10

0

0303 79 65

Zmrazené sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

Zmrazení zubatci obecní (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus

15

0

0303 79 75

Zmrazené pražmy (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

Zmrazení ďasi (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

Zmrazené tresky modravé (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutas
sou)

7,5

0

0303 79 85

Zmrazené tresky jižní (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

Kranasi obecní (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), zmrazení

15

0

0303 79 92

Zmrazení treskovníci novozélandští (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

Zmrazené hruje černé (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

Zmrazení platýsi žlutoocí (Pelotretis flavilatus) a platýsi novozélandští
(Peltorhamphus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 98

Zmrazené mořské ryby, jedlé (jiné než lososovití, platýsovité ryby, tu
ňáci, tuňáci pruhovaní, sledi, tresky, mečouni, zubatky, sardinky, sardi
nely, šproty, tresky jednoskvrnné, tresky tmavé, makrely, žraloci, úhoři
(Anguilla spp.), mořčáci, štikozubci, tuňáci rodu Euthynnus, okouníci
rodu Sebastes, tresky polární (Boreogadus saida), tresky bezvousé, mníci,
tresky pestré a tresky sajdy (Pollachius pollachius), tuňáci jednobarví
(Orcynopsis unicolor), sardele (ančovičky), zubatci obecní, pražmy, ďasi,
tresky modravé a tresky jižní, kranasi obecní, treskovníci novozélandští,
hruje černé, platýsi žlutoocí (Pelotretis flavilatus) a platýsi novozélandští
(Peltorhamphus novaezelandiae))

15

0

0303 80 10

Zmrazené tvrdé a měkké rybí jikry pro výrobu deoxyribonukleové ky
seliny nebo protaminsulfátu

bez

0

0303 80 90

Zmrazená jedlá rybí játra a jikry a mlíčí (jiné než tvrdé a měkké jikry
pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu)

10

0

0304 11 10

Čerstvé nebo chlazené filé z mečouna obecného (Xiphias gladius)

18

0

0304 11 90

Čerstvé nebo chlazené maso (též mleté) z mečouna obecného (Xiphias
gladius) (jiné než filé)

15

0

0304 12 10

Čerstvé nebo chlazené filé ze zubatek (Dissostichus spp.)

18

0

0304 12 90

Čerstvé nebo chlazené maso (též mleté) ze zubatek (Dissostichus spp.)
(jiné než filé)

15

0
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0304 19 13

Čerstvé nebo chlazené filé z lososů nerky, gorbuši, kety, čavyči, kisuče,
masua, rodura a obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatek
podunajských (Hucho hucho)

2

0

0304 19 15

Čerstvé nebo chlazené filé z pstruhů duhových (Oncorhynchus mykiss)
o hmotnosti jednoho kusu > 400 g

12

0

0304 19 17

Čerstvé nebo chlazené filé z pstruhů obecného, duhového, žlutohr
dlého, augabonity a gilského (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss o hmot
nosti jednoho kusu ≤ 400 g, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita a Oncorhynchus gilae)

12

0

0304 19 19

Čerstvé nebo chlazené filé ze sladkovodních ryb (jiné než z pstruhů
obecného, duhového, žlutohrdlého, augabonity a gilského (Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita
a Oncorhynchus gilae), lososů a hlavatek podunajských)

9

0

0304 19 31

Čerstvé nebo chlazené filé z tresek obecných (Gadus morhua), tresek
grónských (Gadus ogac), tresek velkohlavých (Gadus macrocephalus) a tre
sek polárních (Boreogadus saida)

18

0

0304 19 33

Filé z tresek tmavých (Pollachius virens), čerstvé nebo chlazené

18

0

0304 19 35

Filé z okouníků (Sebastes spp.), čerstvé nebo chlazené

18

0

0304 19 39

Filé z mořských ryb, čerstvé nebo chlazené (jiné než z mečounů, zuba
tek, tresek rodu Gadus, tresek polárních (Boreogadus saida), tresek tma
vých a okouníků)

18

0

0304 19 91

Čerstvé nebo chlazené maso, též mleté, ze sladkovodních ryb (jiné než
filé)

8

0

0304 19 97

Řezy ze sleďů, čerstvé nebo chlazené

15

0

0304 19 99

Rybí maso (též mleté), z mořských ryb, čerstvé nebo chlazené (jiné než
z mečounů, zubatek, rybí filé a řezy ze sleďů)

15

0

0304 21 00

Zmrazené filé z mečouna obecného (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

Zmrazené filé ze zubatek (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29 13

Zmrazené filé z lososů nerky, gorbuši, kety, čavyči, kisuče, masua, ro
dura a obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou, Oncorhynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatek podunajských
(Hucho hucho)

2

0

0304 29 15

Zmrazené filé z pstruhů duhových (Oncorhynchus mykiss) o hmotnosti
jednoho kusu > 400 g

12

0

0304 29 17

Zmrazené filé z pstruhů obecného, duhového, žlutohrdlého, augabo
nity a gilského (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho
kusu ≤ 400 g, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhyn
chus gilae)

12

0
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0304 29 19

Zmrazené filé ze sladkovodních ryb (jiné než z pstruhů obecného, du
hového, žlutohrdlého, augabonity a gilského (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gi
lae), lososů a hlavatek podunajských)

9

0

0304 29 21

Zmrazené filé z tresek velkohlavých (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 29 29

Zmrazené filé z tresek obecných (Gadus morhua), tresek grónských (Ga
dus ogac) a z tresek polárních (Boreogadus saida)

7,5

0

0304 29 31

Zmrazené filé z tresek tmavých (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

Zmrazené filé z tresek jednoskvrnných (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 29 35

Zmrazené filé z okouníků mořských (Sebastes marinus)

7,5

0

0304 29 39

Zmrazené filé z okouníků (Sebastes spp.) (jiných než okouník mořský
(Sebastes marinus))

7,5

0

0304 29 41

Zmrazené filé z tresek bezvousých (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

Zmrazené filé z mníků (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

Zmrazené filé z tuňáků rodů Thunnus a Euthynnus

18

0

0304 29 51

Zmrazené filé z makrel australských (Scomber australasicus)

15

0

0304 29 53

Zmrazené filé z makrely obecné (Scomber scombrus), makrely japonské
(Scomber japonicus) a z tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor)

15

0

0304 29 55

Zmrazené filé ze štikozubců kapských (žijících v mělčinách) (Merluccius
capensis) a ze štikozubců hlubokomořských (žijících v hlubinách) (Mer
luccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

Zmrazené filé ze štikozubců argentinských (žijících v jihozápadním
Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

Zmrazené filé ze štikozubců rodu Merluccius (jiné než ze štikozubců
kapských (žijících v mělčinách), ze štikozubců hlubokomořských (žijí
cích v hlubinách) a ze štikozubců argentinských (žijících v jihozápad
ním Atlantiku))

6,1

0

0304 29 59

Zmrazené filé ze štikozubců (Urophycis spp.)

7,5

0

0304 29 61

Zmrazené filé z ostrounů obecných (Squalus acanthias) a máček
rodu Scyliorhinus

7,5

0

0304 29 69

Zmrazené filé ze žraloků (jiných než ostrounů a máček)

7,5

0

0304 29 71

Zmrazené filé z platýsů velkých (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

Zmrazené filé z platýsů bradavičnatých (Platichthys flesus)

7,5

0
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0304 29 75

Zmrazené filé ze sleďů obecných (Clupea harengus) a sleďů tichomoř
ských (Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

Zmrazené filé z pakambal (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

Zmrazené filé z ďasů (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

Zmrazené filé z tresek pestrých (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

Zmrazené maso z treskovníků novozélandských (Macruronus novaezelan
diae)

7,5

0

0304 29 99

Zmrazené filé z mořských ryb (jiné než z mečounů, ze zubatek, z tresek
rodu Gadus, z tresek polárních (Boreogadus saida), z tresek tmavých, tre
sek jednoskvrnných, okouníků, tresek bezvousých, mníků, tuňáků rodů
Thunnus a Euthynnus, makrel, tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor),
ze štikozubců, žraloků, z platýsů obecných, platýsů bradavičnatých, ze
sleďů, z pakambal, ďasů, tresek pestrých nebo treskovníků novozéland
ských)

15

0

0304 91 00

Zmrazené maso (též mleté) z mečouna obecného (Xiphias gladius) (jiné
než filé)

7,5

0

0304 92 00

Zmrazené maso (též mleté) ze zubatek (Dissostichus spp.) (jiné než filé)

7,5

0

0304 99 10

Zmrazené surimi

14,2

0

0304 99 21

Zmrazené maso (též mleté) ze sladkovodních ryb (jiné než filé)

8

0

0304 99 23

Zmrazené maso (též mleté) ze sleďů obecných (Clupea harengus) a sleďů
tichomořských (Clupea pallasii) (jiné než filé)

15

0

0304 99 29

Zmrazené maso (též mleté) z okouníků (Sebastes spp.) (jiné než filé)

8

0

0304 99 31

Zmrazené maso (též mleté) z tresek velkohlavých (Gadus macrocephalus)
(jiné než filé)

7,5

0

0304 99 33

Zmrazené maso (též mleté) z tresek obecných (Gadus morhua) (jiné než
filé)

7,5

0

0304 99 39

Zmrazené maso (též mleté) z tresek grónských (Gadus ogac) a z tresek
polárních (Boreogadus saida) (jiné než filé)

7,5

0

0304 99 41

Zmrazené maso (též mleté) z tresek tmavých (Pollachius virens) (jiné než
filé)

7,5

0

0304 99 45

Zmrazené maso (též mleté) z tresek jednoskvrnných (Melanogrammus
aeglefinus) (jiné než filé)

7,5

0

0304 99 51

Zmrazené maso (též mleté) ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis
spp.) (jiné než filé)

7,5

0
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0304 99 55

Zmrazené maso (též mleté) z pakambal (jiné než filé)

15

0

0304 99 61

Zmrazené maso (též mleté) z pražem (Brama spp.) (jiné než filé)

15

0

0304 99 65

Zmrazené maso (též mleté) z ďasů (Lophius spp.) (jiné než filé)

7,5

0

0304 99 71

Zmrazené maso (též mleté) z tresek modravých (Micromesistius poutas
sou nebo Gadus poutassou) (jiné než filé)

7,5

0

0304 99 75

Rybí maso (též mleté) z tresek pestrých (Theragra chalcogramma), zmra
zené (jiné než rybí filé a surimi)

7,5

0

0304 99 99

Zmrazené maso (též mleté) z mořských ryb (jiné než z mečounů, ze
zubatek, sleďů, z okouníků rodu Sebastes, tresek rodu Gadus, tresek po
lárních (Boreogadus saida), tresek tmavých, tresek jednoskvrnných, ze šti
kozubců, z pakambal, pražem, ďasů, tresek modravých, tresek pestrých
a než filé)

7,5

0

0305 10 00

Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

13

0

0305 20 00

Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

11

0

0305 30 11

Filé z tresek velkohlavých (Gadus macrocephalus), sušené, solené nebo ve
slaném nálevu, ne však uzené

16

0

0305 30 19

Filé z tresek obecných (Gadus morhua), tresek grónských (Gadus ogac)
a z tresek polárních (Boreogadus saida), sušené, solené nebo ve slaném
nálevu, ne však uzené

20

0

0305 30 30

Filé z lososů nerky, orbuši, kety, čavyči, kisuče, masua, rodura a obe
cného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou,
Oncorhynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatek podunajských (Hucho
hucho), solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

15

0

0305 30 50

Filé z platýsů černých (Reinhardtius hippoglossoides), solené nebo ve sla
ném nálevu, ne však uzené

15

0

0305 30 90

Filé z ryb, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, avšak uzené (jiné než
z tresek a rybí filé, solené nebo ve slaném nálevu, z lososů, lososů obe
cných, hlavatek podunajských a platýsů černých)

16

0

0305 41 00

Losos nerka, gorbuša, keta, čavyča, kisuč, masu, rodurus a obecný
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncor
hynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho),
uzené, včetně filé

13

0

0305 42 00

Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský (Clupea pallasii), uzení,
včetně filé

10

0

0305 49 10

Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), uzený, včetně filé

15

0
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0305 49 20

Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus), uzený, včetně filé

16

0

0305 49 30

Makrela obecná (Scomber scombrus), makrela australská (Scomber australa
sicus), makrela japonská (Scomber japonicus), uzená, včetně filé

14

0

0305 49 45

Pstruh obecný, duhový, žlutohrdlý, augabonita, gilský apčský a mexický
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chry
sogaster), uzený, včetně filé

14

0

0305 49 50

Úhoři (Anguilla spp.), uzení, včetně filé

14

0

0305 49 80

Uzené ryby, včetně filé (jiné než losos, losos obecný, hlavatka podunaj
ská, sledi, platýs černý, platýs obecný, makrela, pstruh a úhoři)

14

0

0305 51 10

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velko
hlavá (Gadus macrocephalus), sušená, nesolená a neuzená (kromě filé)

13

0

0305 51 90

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velko
hlavá (Gadus macrocephalus), sušená, solená a neuzená (kromě filé)

13

0

0305 59 11

Tresky polární (Boreogadus saida), sušené, nesolené, neuzené (kromě filé)

13

0

0305 59 19

Tresky polární (Boreogadus saida), sušené a solené, neuzené (kromě filé)

13

0

0305 59 30

Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský ( Clupea pallasii), su
šení, též solení, neuzení (kromě filé)

12

0

0305 59 50

Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sušené, též solené, neuzené (kromě
filé)

10

0

0305 59 70

Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus), sušený, též solený, neuzený
(kromě filé)

15

0

0305 59 80

Ryby, sušené, též solené, neuzené (jiné než tresky rodu Gadus, tresky
polární (Boreogadus saida), sledi, sardele (ančovičky), platýs obecný
a než filé obecně)

12

0

0305 61 00

Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský (Clupea pallasii), solení
nebo pouze ve slaném nálevu (kromě filé)

12

0

0305 62 00

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velko
hlavá (Gadus macrocephalus), solená nebo pouze ve slaném nálevu
(kromě filé)

13

0

0305 63 00

Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), solené nebo pouze ve slaném ná
levu (kromě filé)

10

0

0305 69 10

Tresky polární (Boreogadus saida), solené nebo pouze ve slaném nálevu
(kromě filé)

13

0
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0305 69 30

Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus), solený nebo pouze ve slaném
nálevu (kromě filé)

15

0

0305 69 50

Losos nerka, gorbuša, kety, čavyča, kisuč, masu, rodurus a obecný
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncor
hynchus rhodurus a Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), po
uze solené nebo ve slaném nálevu (kromě filé)

11

0

0305 69 80

Ryby, solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené ani uzené (jiné než
sledi, tresky rodu Gadus, sardele (ančovičky), tresky polární (Boreogadus
saida), platýs obecný, losos, losos obecný, hlavatka podunajská a než
filé obecně)

12

0

0306 11 10

Zmrazené langustí ocásky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), též
bez krunýřů, vařené ve vodě nebo v páře

12,5

0

0306 11 90

Zmrazené langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp. a Ja
sus spp.), též bez krunýřů, vaření ve vodě nebo v páře (kromě langu
stích ocásků)

12,5

0

0306 12 10

Zmrazení humři (Homarus spp.), celí, včetně humrů v krunýřích, vaření
ve vodě nebo v páře

6

0

0306 12 90

Zmrazení humři (Homarus spp.) (jiní než celí humři)

16

0

0306 13 10

Zmrazené krevety a garnáti čeledi Pandalidae, též bez krunýřů, vaření
ve vodě nebo v páře

12

0

0306 13 30

Zmrazení garnáti rodu Crangon, též bez krunýřů, vaření ve vodě nebo
v páře

18

0

0306 13 40

Zmrazené garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris), též bez kru
nýřů, vařené ve vodě nebo v páře

12

0

0306 13 50

Zmrazené garnely rodu Penaeus, též bez krunýřů, vařené ve vodě nebo
v páře

12

0

0306 13 80

Zmrazené krevety a garnáti, též bez krunýřů, vařené ve vodě nebo v
páře (jiné než Pandalidae, Crangon, garnely hlubokomořské (Parapenaeus
longirostris) a garnely rodu Penaeus)

12

0

0306 14 10

Zmrazení krabi (Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes
sapidus), též bez krunýřů, vaření ve vodě nebo v páře

7,5

0

0306 14 30

Zmrazení krabi němečtí (Cancer pagurus), též bez krunýřů, vaření ve
vodě nebo v páře

7,5

0
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0306 14 90

Zmrazení krabi, též bez krunýřů, vaření ve vodě nebo v páře (jiní než
Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp., Callinectes sapidus a Cancer pa
gurus)

7,5

0

0306 19 10

Zmrazení sladkovodní raci, též bez krunýřů, vaření ve vodě nebo
v páře

7,5

0

0306 19 30

Zmrazení humři severští (Nephrops norvegicus), též bez krunýřů, vaření
ve vodě nebo v páře

12

0

0306 19 90

Zmrazení korýši, způsobilí k lidskému požívání, též bez krunýřů, va
ření předem ve vodě nebo v páře (jiní než langusty a jiní mořští raci,
humři, krevety a garnáti, krabi, sladkovodní raci a humři severští (Ne
phrops norvegicus)); zmrazené moučky, prášky a pelety z korýšů, způso
bilé k lidskému požívání

12

0

0306 21 00

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), též
bez krunýřů, živí, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, vaření ve vodě
nebo v páře

12,5

0

0306 22 10

Živí humři (Homarus spp.)

8

0

0306 22 91

Celí humři, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, včetně humrů v kru
nýřích, vaření ve vodě nebo v páře

8

0

0306 22 99

Části humrů, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, včetně částí humrů
v krunýřích, vařené ve vodě nebo v páře

10

0

0306 23 10

Krevety a garnáti čeledi Pandalidae, též bez krunýřů, živí, sušení, solení
nebo ve slaném nálevu, vaření ve vodě nebo v páře

12

0

0306 23 31

Garnáti rodu Crangon, též bez krunýřů, čerství, chlazení nebo vaření ve
vodě nebo v páře

18

0

0306 23 39

Garnáti rodu Crangon, též bez krunýřů, živí, sušení, solení nebo ve sla
ném nálevu, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení

18

0

0306 23 90

Krevety a garnáti, též bez krunýřů, živí, sušení, solení nebo ve slaném
nálevu, vaření ve vodě nebo v páře (jiní než čeledi Pandalidae a rodu
Crangon)

12

0

0306 24 30

Krabi němečtí (Cancer pagurus), též bez krunýřů, živí, sušení, solení
nebo ve slaném nálevu, vaření ve vodě nebo v páře

7,5

0

0306 24 80

Krabi, též bez krunýřů, živí, sušení, solení nebo ve slaném nálevu,
včetně krabů v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře (jiní než krab ně
mecký (Cancer pagurus))

7,5

0
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0306 29 10

Sladkovodní raci, též bez krunýřů, živí, sušení, solení nebo ve slaném
nálevu, vaření ve vodě nebo v páře

7,5

0

0306 29 30

Humři severští (Nephrops norvegicus), též bez krunýřů, živí, sušení, solení
nebo ve slaném nálevu, vaření ve vodě nebo v páře

12

0

0306 29 90

Korýši, způsobilí k lidskému požívání, též bez krunýřů, živí, čerství,
chlazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, vaření předem ve vodě
nebo v páře (jiní než langusty a jiní mořští raci, humři, krevety, garnáti,
krabi, sladkovodní raci a humři severští (Nephrops norvegicus)); moučky,
prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání (jiné než zmra
zené)

12

0

0307 10 10

Živé ústřice ploché (Ostrea spp.), o hmotnosti jednoho kusu ≤ 40 g
včetně lastury

bez

0

0307 10 90

Ústřice, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve sla
ném nálevu (jiné než živé ústřice ploché (Ostrea spp.) o hmotnosti jed
noho kusu ≤ 40 g včetně lastury)

9

0

0307 21 00

Živé, čerstvé nebo chlazené hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité,
rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též bez lastury

8

0

0307 29 10

Hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus), též bez lastury, zmrazené

8

0

0307 29 90

Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, rodu Pecten, Chlamys nebo Pla
copecten, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, též bez la
stury (jiné než hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus))

8

0

0307 31 10

Slávky (Mytilus spp.), živé, čerstvé nebo chlazené, též bez lastury

10

0

0307 31 90

Slávky (Perna spp.), živé, čerstvé nebo chlazené, též bez lastury

8

0

0307 39 10

Slávky (Mytilus spp.), zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu,
též bez lastury

10

0

0307 39 90

Slávky (Perna spp.), zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu,
též bez lastury

8

0

0307 41 10

Sépie a sepioly (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), živé čer
stvé nebo chlazené, též bez lastury

8

0

0307 41 91

Olihně (Loligo spp.) a kalmaři šípoví (Ommastrephes sagittatus), živí, čer
ství nebo chlazení, též bez lastury

6

0

0307 41 99

Olihně (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. a Sepioteuthis spp.), živé,
čerstvé nebo chlazené (jiné než Ommastrephes sagittatus), též bez lastury

8

0

0307 49 01

Zmrazené sepioly malé (Sepiola rondeleti), též bez lastury

6

0
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0307 49 11

Zmrazené sepioly rosu Sepiola, též bez lastury (jiné než sepiola malá
(Sepiola rondeleti)

8

0

0307 49 18

Zmrazené sépie obecné (Sepia officinalis) a sepioly velké (Rossia macro
soma), též bez lastury

8

0

0307 49 31

Zmrazené olihně obecné (Loligo vulgaris), též bez lastury

6

0

0307 49 33

Zmrazené olihně šelfové (Loligo pealei), též bez lastury

6

0

0307 49 35

Olihně patagonské (Loligo patagonica), zmrazené

6

0

0307 49 38

Olihně (Loligo spp.), zmrazené (jiné než olihně obecná, šelfová a pata
gonská (Loligo vulgaris, pealei a patagonica))

6

0

0307 49 51

Zmrazení kalmaři šípoví (Ommastrephes sagittatus), též bez lastury

6

0

0307 49 59

Zmrazené olihně (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. a Sepioteuthis
spp.), též bez lastury (jiné než kalmar šípový (Ommastrephes sagittatus))

8

0

0307 49 71

Sépie a sepioly (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), sušené,
solené nebo ve slaném nálevu, též bez lastury

8

0

0307 49 91

Olihně (Loligo spp.) a kalmaři šípoví (Ommastrephes sagittatus), sušení,
solení nebo ve slaném nálevu, též bez lastury

6

0

0307 49 99

Olihně (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), sušené,
solené nebo ve slaném nálevu, též bez lastury (jiné než kalmar šípový
(Ommastrephes sagittatus))

8

0

0307 51 00

Živé, čerstvé nebo chlazené chobotnice (Octopus spp.)

8

0

0307 59 10

Zmrazené chobotnice (Octopus spp.)

8

0

0307 59 90

Chobotnice (Octopus spp.) sušené, solené nebo ve slaném nálevu

8

0

0307 60 00

Hlemýždi, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve sla
ném nálevu, též bez ulity (jiní než mořští plži)

bez

0

0307 91 00

Živí, čerství nebo chlazení měkkýši, způsobilí k lidskému požívání, též
v lasturách nebo ulitách, včetně ježovek, sumýšů a jiných vodních bez
obratlých (jiných než korýšů); čerstvé nebo chlazené moučky, prášky
a pelety z vodních bezobratlých (jiných než korýšů), způsobilé k lid
skému požívání (jiné než z ústřic, z hřebenatek víčkovitých, hřebenatek
rodů Pecten, Chlamys nebo Placopecten, ze slávek (Mytilus spp., Perna
spp.), sépií a sepiol (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.),
olihní a kalmarů (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Se
pioteuthis spp.), chobotnic (Octopus spp.) a hlemýžďů jiných než moř
ských plžů)

11

0

0307 99 11

Kalmaři (Illex spp.), též bez lastury, zmrazení

8

0
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0307 99 13

Mořské škeble – zaděnky a jiné (Veneridae), též bez lastury, zmrazené

8

0

0307 99 15

Zmrazené medúzy (Rhopilema spp.)

bez

0

0307 99 18

Zmrazení měkkýši, způsobilí k lidskému požívání, též v lasturách nebo
ulitách, včetně ježovek, sumýšů a jiných vodních bezobratlých (jiných
než korýšů); zmrazené moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých
(jiných než korýšů), způsobilé k lidskému požívání (jiné než z ústřic,
z hřebenatek víčkovitých, hřebenatek rodů Pecten, Chlamys nebo Placo
pecten, ze slávek (Mytilus spp., Perna spp.), sépií a sepiol (Sepia officinalis,
Rossia macrosoma, Sepiola spp.), z olihní a kalmarů (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), z chobotnic (Octopus
spp.) a hlemýžďů jiných než mořských plžů, kalmarů (Illex spp.), mlžů
a jiných měkkýšů čeledi Veneridae a medúz (Rhopilema spp.))

11

0

0307 99 90

Měkkýši, způsobilí k lidskému požívání, též v lasturách nebo ulitách,
sušení, solení nebo ve slaném nálevu, včetně ježovek, sumýšů a jiných
vodních bezobratlých (jiných než korýšů); moučky, prášky a pelety
z vodních bezobratlých (jiných než korýšů), způsobilé k lidskému poží
vání (jiné než čerstvé nebo chlazené, zmrazené, z ústřic, z hřebenatek
víčkovitých, hřebenatek rodů Pecten, Chlamys nebo Placopecten, ze slávek
(Mytilus spp., Perna spp.), sépií (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), olihní a kalmarů (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.), chobotnic (Octopus spp.) a hlemýžďů jiných než moř
ských plžů)

11

0

0401 10 10

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnostní, v bezprostředním
obalu o obsahu ≤ 2 l, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná
sladidla

13,8 €/100 kg/net

—

0401 10 90

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnostní, nezahuštěné, neob
sahující přidaný cukr ani jiná sladidla (jiné než v bezprostředním obalu
o obsahu ≤ 2 l)

12,9 €/100 kg/net

—

0401 20 11

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 % hmotnostní, avšak ≤ 3 % hmot
nostní, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l, nezahuštěné, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla

18,8 €/100 kg/net

—

0401 20 19

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 % hmotnostní, avšak ≤ 3 % hmot
nostní, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (jiné
než v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l)

17,9 €/100 kg/net

—

0401 20 91

Mléko a smetana o obsahu tuku > 3 % hmotnostní, avšak ≤ 6 % hmot
nostních, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l, nezahuštěné, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla

22,7 €/100 kg/net

—

0401 20 99

Mléko a smetana o obsahu tuku > 3 % hmotnostní, avšak ≤ 6 % hmot
nostních, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (jiné
než v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l)

21,8 €/100 kg/net

—

0401 30 11

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 % hmotnostních, avšak ≤ 21 %
hmotnostních, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l, nezahuštěné,
neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

57,5 €/100 kg/net

—
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0401 30 19

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 % hmotnostních, avšak ≤ 21 %
hmotnostních, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
(jiné než v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l)

56,6 €/100 kg/net

—

0401 30 31

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnostních, avšak ≤ 45 %
hmotnostních, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l, nezahuštěné,
neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

110 €/100 kg/net

—

0401 30 39

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnostních, avšak ≤ 45 %
hmotnostních, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
(jiné než v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2 l)

109,1 €/100 kg/net

—

0401 30 91

Mléko a smetana o obsahu tuku > 45 % hmotnostních, v bezprostřed
ním obalu o obsahu ≤ 2 l, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani
jiná sladidla

183,7 €/100 kg/net

—

0401 30 99

Mléko a smetana o obsahu tuku > 45 % hmotnostních, nezahuštěné,
neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (jiné než v bezprostředním
obalu o obsahu ≤ 2 l)

182,8 €/100 kg/net

—

0402 10 11

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních,
neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

7

0402 10 19

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních,
neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg

118,8 €/100 kg/net

7

0402 10 91

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních,
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5
€/100 kg/net

7

0402 10 99

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních,
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg

1,19 €/kg + 21
€/100 kg/net

7

0402 21 11

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnostních,
neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

7

0402 21 17

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnostních,
avšak ≤ 11 % hmotnostních, neslazené, v bezprostředním obalu o ob
sahu > 2,5 kg nebo v jiné obchodní úpravě

130,4 €/100 kg/net

7

0402 21 19

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 11 % hmotnostních,
avšak ≤ 27 % hmotnostních, neslazené, v bezprostředním obalu o ob
sahu > 2,5 kg nebo v jiné obchodní úpravě

130,4 €/100 kg/net

7

0402 21 91

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 27 % hmotnostních,
neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

7

0402 21 99

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 27 % hmotnostních,
neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg

161,9 €/100 kg/net

7
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0402 29 11

Speciální mléko pro kojence, v pevné formě, slazené, o obsahu tuku
> 10 % hmotnostních, avšak ≤ 27 % hmotnostních, v hermeticky uza
vřených nádobách o obsahu ≤ 500 g

1,31 €/kg + 22 €/
100 kg/net

7

0402 29 15

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnostních,
avšak≤ 27 % hmotnostních, slazené, v bezprostředním obalu o obsahu
≤ 2,5 kg (jiné než pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách
o obsahu ≤ 500 g)

1,31 €/kg + 22 €/
100 kg/net

7

0402 29 19

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnostních,
avšak > ≤ 27 % hmotnostních, slazené, v bezprostředním obalu o ob
sahu > 2,5 kg

1,31 €/kg + 16,8 €/
100 kg/net

7

0402 29 91

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 27 % hmotnostních,
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/
100 kg/net

7

0402 29 99

Mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 27 % hmotnostních,
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg

1,62 €/kg + 16,8 €/
100 kg/net

7

0402 91 11

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku ≤ 8 % hmotnostních, ne
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

34,7 €/100 kg/net

7

0402 91 19

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku ≤ 8 % hmotnostních, ne
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

34,7 €/100 kg/net

7

0402 91 31

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 8 % hmotnostních, avšak
≤ 10 % hmotnostních, neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤
2,5 kg (jiné než v pevné formě)

43,4 €/100 kg/net

7

0402 91 39

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 8 % hmotnostních, avšak
≤ 10 % hmotnostních, neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu
> 2,5 kg (jiné než v pevné formě)

43,4 €/100 kg/net

7

0402 91 51

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 10 % hmotnostních, av
šak ≤ 45 % hmotnostních, neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu
≤ 2,5 kg (jiné než v pevné formě)

110 €/100 kg/net

7

0402 91 59

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 10 % hmotnostních, av
šak ≤ 45 % hmotnostních, neslazené, v bezprostředním obalu o obsahu
> 2,5 kg (jiné než v pevné formě)

109,1 €/100 kg/net

7

0402 91 91

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 45 % hmotnostních, ne
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

183,7 €/100 kg/net

7

0402 91 99

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 45 % hmotnostních, ne
slazené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

182,8 €/100 kg/net

7
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0402 99 11

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku ≤ 9,5 % hmotnostních, sla
zené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

57,2 €/100 kg/net

7

0402 99 19

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku ≤ 9,5 % hmotnostních, sla
zené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

57,2 €/100 kg/net

7

0402 99 31

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 9,5 % hmotnostních, av
šak ≤ 45 % hmotnostních, slazené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤
2,5 kg (jiné než v pevné formě)

1,08 €/kg + 19,4 €/
100 kg/net

7

0402 99 39

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 9,5 % hmotnostních, av
šak ≤ 45 % hmotnostních, slazené, v bezprostředním obalu o obsahu
> 2,5 kg (jiné než v pevné formě)

1,08 €/kg + 18,5 €/
100 kg/net

7

0402 99 91

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 45 % hmotnostních, sla
zené, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

1,81 €/kg + 19,4 €/
100 kg/net

7

0402 99 99

Mléko a smetana, zahuštěné, o obsahu tuku > 45 % hmotnostních, sla
zené, v bezprostředním obalu o obsahu > 2,5 kg (jiné než v pevné
formě)

1,81 €/kg + 18,5 €/
100 kg/net

7

0403 10 11

Jogurt (jiný než ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo ka
kaem), neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku ≤
3,0 % hmotnostní

20,5 €/100 kg/net

7

0403 10 13

Jogurt (jiný než ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo ka
kaem), neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku
> 3,0 % hmotnostní, avšak ≤ 6,0 % hmotnostních

24,4 €/100 kg/net

7

0403 10 19

Jogurt (jiný než ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo ka
kaem), neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku
> 6,0 % hmotnostních

59,2 €/100 kg/net

7

0403 10 31

Jogurt (jiný než ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo ka
kaem), s přidaným cukrem nebo jinými sladidly, o obsahu tuku ≤
3,0 % hmotnostní

0,17 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net

7

0403 10 33

Jogurt (jiný než ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo ka
kaem), s přidaným cukrem nebo jinými sladidly, o obsahu tuku
> 3,0 % hmotnostní, avšak ≤ 6,0 % hmotnostních

0,20 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net

7

0403 10 39

Jogurt (jiný než ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo ka
kaem), s přidaným cukrem nebo jinými sladidly, o obsahu tuku
> 6,0 % hmotnostních

0,54 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net

7

0403 10 51

Jogurt, též zahuštěný, ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem, slazený, v pevné formě o obsahu mléčného tuku ≤ 1,5 %
hmotnostních

8,3 + 95 €/100 kg/
net

7

0403 10 53

Jogurt, též zahuštěný, ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem, slazený, v pevné formě o obsahu mléčného tuku > 1,5 %
hmotnostních, avšak ≤ 27 % hmotnostních

8,3 + 130,4
€/100 kg/net

7
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0403 10 59

Jogurt, též zahuštěný, ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem, slazený, v pevné formě o obsahu mléčného tuku > 27 %
hmotnostních

8,3 + 168,8
€/100 kg/net

7

0403 10 91

Jogurt, též zahuštěný, ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem, slazený, o obsahu mléčného tuku ≤ 3 % hmotnostní (jiný než
v pevné formě)

8,3 + 12,4
€/100 kg/net

7

0403 10 93

Jogurt, též zahuštěný, ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem, slazený, o obsahu mléčného tuku > 3 % hmotnostní, avšak ≤
6 % hmotnostních (jiný než v pevné formě)

8,3 + 17,1
€/100 kg/net

7

0403 10 99

Jogurt, též zahuštěný, ochucený nebo s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem, slazený, o obsahu mléčného tuku > 6 % hmotnostních (jiný
než v pevné formě)

8,3 + 26,6
€/100 kg/net

7

0403 90 11

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, v pevné formě, neslazené, o obsahu
tuku ≤ 1,5 % hmotnostních (jiné než jogurt a než ochucené, s přida
ným ovocem, ořechy nebo kakaem)

100,4 €/100 kg/net

7

0403 90 13

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, v pevné formě, neslazené, o obsahu
tuku > 1,5 % hmotnostních, avšak ≤ 27 % hmotnostních (jiné než jo
gurt a než ochucené, s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

135,7 €/100 kg/net

7

0403 90 19

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, v pevné formě, neslazené, o obsahu
tuku > 27 % hmotnostních (jiné než jogurt a než ochucené, s přida
ným ovocem, ořechy nebo kakaem)

167,2 €/100 kg/net

7

0403 90 31

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, v pevné formě, slazené, o obsahu
tuku ≤ 1,5 % hmotnostních (jiné než jogurt a než ochucené, s přida
ným ovocem, ořechy nebo kakaem)

0,95 €/kg + 22 €/
100 kg/net

7

0403 90 33

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, v pevné formě, slazené, o obsahu
tuku > 1,5 % hmotnostních, avšak ≤ 27 % hmotnostních (jiné než jo
gurt a než ochucené, s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

1,31 €/kg + 22 €/
100 kg/net

7

0403 90 39

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, v pevné formě, slazené, o obsahu
tuku > 27 % hmotnostních (jiné než jogurt a než ochucené, s přida
ným ovocem, ořechy nebo kakaem)

1,62 €/kg + 22 €/
100 kg/net

7

0403 90 51

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, neslazené, o obsahu
tuku ≤ 3 % hmotnostní (jiné než v pevné formě, než jogurt a než
ochucené, s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

20,5 €/100 kg/net

7
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0403 90 53

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, neslazené, o obsahu
tuku > 3 % hmotnostní, avšak ≤ 6 % hmotnostních (jiné než v pevné
formě, než jogurt a než ochucené, s přidaným ovocem, ořechy nebo
kakaem)

24,4 €/100 kg/net

7

0403 90 59

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, neslazené, o obsahu
tuku > 6 % hmotnostních (jiné než v pevné formě, než jogurt a než
ochucené, s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

59,2 €/100 kg/net

7

0403 90 61

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, slazené, o obsahu tuku
≤ 3 % hmotnostní (jiné než v pevné formě, než jogurt a než ochucené,
s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

0,17 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net

7

0403 90 63

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, slazené, o obsahu tuku
> 3 % hmotnostní, avšak ≤ 6 % hmotnostních (jiné než v pevné formě,
než jogurt a než ochucené, s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

0,20 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net

7

0403 90 69

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, slazené, o obsahu tuku
> 6 % hmotnostních (jiné než v pevné formě, než jogurt a než ochu
cené, s přidaným ovocem, ořechy nebo kakaem)

0,54 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net

7

0403 90 71

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo s přidaným ovocem,
ořechy nebo kakaem, též slazené, v pevné formě, o obsahu tuku ≤
1,5 % hmotnostních (jiné než jogurt)

8,3 + 95 €/100 kg/
net

7

0403 90 73

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo s přidaným ovocem,
ořechy nebo kakaem, též slazené, v pevné formě, o obsahu tuku
> 1,5 % hmotnostních, avšak ≤ 27 % hmotnostních (jiné než jogurt)

8,3 + 130,4
€/100 kg/net

7

0403 90 79

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo s přidaným ovocem,
ořechy nebo kakaem, též slazené, v pevné formě, o obsahu tuku
> 27 % hmotnostních (jiné než jogurt)

8,3 + 168,8
€/100 kg/net

7

0403 90 91

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, ochucené nebo s při
daným ovocem, ořechy nebo kakaem, též slazené, o obsahu tuku ≤
3 % hmotnostní (jiné než v pevné formě a než jogurt)

8,3 + 12,4
€/100 kg/net

7
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0403 90 93

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, ochucené nebo s při
daným ovocem, ořechy nebo kakaem, též slazené, o obsahu tuku
> 3 % hmotnostní, avšak ≤ 6 % hmotnostních (jiné než v pevné formě
a než jogurt)

8,3 + 17,1
€/100 kg/net

7

0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané)
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné, ochucené nebo s při
daným ovocem, ořechy nebo kakaem, též slazené, o obsahu tuku
> 6 % hmotnostních (jiné než v pevné formě a než jogurt)

8,3 + 26,6
€/100 kg/net

7

0404 10 02

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

7 €/100 kg/net

0

0404 10 04

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0

0404 10 06

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

0

0404 10 12

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) > 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

100,4 €/100 kg/net

0

0404 10 14

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) > 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0

0404 10 16

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, bez přidaného cukru nebo jiných sladidel,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) > 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

0

0404 10 26

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích
nebo v jiné pevné formě, s přidaným cukrem nebo jinými sladidly,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

0,07 €/kg/
net + 16,8 €/
100 kg/net

0

0404 10 28

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích 1,31 €/kg/net + 22 €/
nebo v jiné pevné formě, s přidaným cukrem nebo jinými sladidly,
100 kg/net
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmotnostních

0

0404 10 32

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích 1,62 €/kg/net + 22 €/
nebo v jiné pevné formě, s přidaným cukrem nebo jinými sladidly,
100 kg/net
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 27 % hmotnostních

0
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0404 10 34

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích 0,95 €/kg/net + 22 €/
nebo v jiné pevné formě, s přidaným cukrem nebo jinými sladidly,
100 kg/net
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) > 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

0

0404 10 36

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích 1,31 €/kg/net + 22 €/
100 kg/net
nebo v jiné pevné formě, s přidaným cukrem nebo jinými sladidly,
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) > 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmotnostních

0

0404 10 38

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, v prášku, granulích 1,62 €/kg/net + 22 €/
nebo v jiné pevné formě, s přidaným cukrem nebo jinými sladidly,
100 kg/net
o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) > 15 % hmotnostních a o ob
sahu tuku > 27 % hmotnostních

0

0404 10 48

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0,07 €/kg/net

0

0404 10 52

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmot
nostních (jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

135,7 €/100 kg/net

0

0404 10 54

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 27 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

167,2 €/100 kg/net

0

0404 10 56

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) > 15 % hmotnostních a o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

100,4 €/100 kg/net

0

0404 10 58

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) > 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmot
nostních (jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

135,7 €/100 kg/net

0

0404 10 62

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, neobsa
hující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) > 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 27 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

167,2 €/100 kg/net

0

0404 10 72

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, obsahu
jící přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0,07 €/kg/
net + 16,8 €/
100 kg/net

0
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0404 10 74

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, obsahu 1,31 €/kg/net + 22 €/
jící přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
100 kg/net
6×38) ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmot
nostních (jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0

0404 10 76

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, obsahu 1,62 €/kg/net + 22 €/
100 kg/net
jící přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) ≤ 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 27 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0

0404 10 78

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, obsahu 0,95 €/kg/net + 22 €/
100 kg/net
jící přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) > 15 % hmotnostních a o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0

0404 10 82

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, obsahu 1,31 €/kg/net + 22 €/
100 kg/net
jící přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) > 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 1,5 % a ≤ 27 % hmot
nostních (jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0

0404 10 84

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná, obsahu 1,62 €/kg/net + 22 €/
100 kg/net
jící přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku ×
6,38) > 15 % hmotnostních a o obsahu tuku > 27 % hmotnostních
(jiná než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě)

0

0404 90 21

Výrobky sestávající z přírodních složek mléka, neobsahující přidaný
cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních, jinde neu
vedené

100,4 €/100 kg/net

0

0404 90 23

Výrobky sestávající z přírodních složek mléka, neobsahující přidaný
cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnostních, avšak ≤
27 % hmotnostních, jinde neuvedené

135,7 €/100 kg/net

0

0404 90 29

Výrobky sestávající z přírodních složek mléka, neobsahující přidaný
cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku > 27 % hmotnostních, jinde neu
vedené

167,2 €/100 kg/net

0

0404 90 81

Výrobky sestávající z přírodních složek mléka, s přidaným cukrem 0,95 €/kg/net + 22 €/
nebo jinými sladidly, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnostních, jinde neu
100 kg/net
vedené

0

0404 90 83

Výrobky sestávající z přírodních složek mléka, s přidaným cukrem 1,31 €/kg/net + 22 €/
nebo jinými sladidly, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnostních, avšak ≤
100 kg/net
27 % hmotnostních, jinde neuvedené

0

0404 90 89

Výrobky sestávající z přírodních složek mléka, s přidaným cukrem 1,62 €/kg/net + 22 €/
nebo jinými sladidly, o obsahu tuku > 27 % hmotnostních, jinde neu
100 kg/net
vedené

0

0405 10 11

Přírodní máslo o obsahu tuku ≥ 80 % hmotnostních, avšak ≤ 85 %
hmotnostních, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 1 kg (jiné
než dehydrované máslo a „ghee“)

—

189,6 €/100 kg/net
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0405 10 19

Přírodní máslo o obsahu tuku ≥ 80 % hmotnostních, avšak ≤ 85 %
hmotnostních (jiné než v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤
1 kg a dehydrované máslo a „ghee“)

189,6 €/100 kg/net

—

0405 10 30

Rekombinované máslo o obsahu tuku ≥ 80 % hmotnostních, avšak ≤
85 % hmotnostních (jiné než dehydrované máslo a „ghee“)

189,6 €/100 kg/net

—

0405 10 50

Syrovátkové máslo o obsahu tuku ≥ 80 % hmotnostních, avšak ≤ 85 %
hmotnostních (jiné než dehydrované máslo a „ghee“)

189,6 €/100 kg/net

—

0405 10 90

Máslo o obsahu tuku > 85 % hmotnostních, avšak ≤ 95 % hmotnost
ních (jiné než dehydrované máslo a „ghee“)

231,3 €/100 kg/net

—

0405 20 10

Mléčné pomazánky o obsahu tuku ≥ 39 % hmotnostních, avšak
< 60 % hmotnostních

9 + EA

5

0405 20 30

Mléčné pomazánky o obsahu tuku ≥ 60 % hmotnostních, avšak ≤
75 % hmotnostních

9 + EA

5

0405 20 90

Mléčné pomazánky o obsahu tuku > 75 % hmotnostních, avšak
< 80 % hmotnostních

189,6 €/100 kg/net

—

0405 90 10

Tuky a oleje získané z mléka, o obsahu tuku ≥ 99,3 % hmotnostních
a o obsahu vody ≤ 0,5 % hmotnostního

231,3 €/100 kg/net

—

0405 90 90

Tuky a oleje získané z mléka, dehydrované máslo a „ghee“ (jiné než
o obsahu tuku ≥ 99,3 % hmotnostních a o obsahu vody ≤ 0,5 % hmot
nostního a přírodní máslo, rekombinované máslo a syrovátkové máslo)

231,3 €/100 kg/net

—

0406 10 20

Čerstvé sýry (nevyzrálé nebo nenaložené sýry), vč. syrovátkového sýra,
a tvaroh o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních

185,2 €/100 kg/net

7

0406 10 80

Čerstvé sýry (nevyzrálé nebo nenaložené sýry), vč. syrovátkového sýra,
a tvaroh o obsahu tuku > 40 % hmotnostních

221,2 €/100 kg/net

7

0406 20 10

Sýr Glarus s bylinkami, tzv. „Schabziger“, strouhaný nebo práškový

7,7

7

0406 20 90

Strouhané sýry nebo práškové sýry (jiné než sýr Glarus s bylinkami,
tzv. „Schabziger“)

188,2 €/100 kg/net

7

0406 30 10

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové, při jejichž výrobě byly
použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell a které mohou obsa
hovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami, tzv. „Schabziger“; upravené
pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině ≤ 56 % hmotnostních

144,9 €/100 kg/net

7

0406 30 31

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové, o obsahu tuku ≤ 36 %
hmotnostních a o obsahu tuku v sušině ≤ 48 % hmotnostních (jiné než
směsi tavených sýrů vyrobené ze sýrů Ementál, Gruyère a Appenzell,
též obsahující jako přísadu sýr Glarus s bylinkami, tzv. „Schabziger“,
upravené pro drobný prodej)

139,1 €/100 kg/net

7
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0406 30 39

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové, o obsahu tuku ≤ 36 %
hmotnostních a o obsahu tuku v sušině > 48 % hmotnostních (jiné než
směsi tavených sýrů vyrobené ze sýrů Ementál, Gruyère a Appenzell,
též obsahující jako přísadu sýr Glarus s bylinkami, tzv. „Schabziger“,
upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině ≤ 56 %)

144,9 €/100 kg/net

7

0406 30 90

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové, o obsahu tuku > 36 %
hmotnostních (jiné než směsi tavených sýrů vyrobené ze sýrů Ementál,
Gruyère a Appenzell, též obsahující jako přísadu sýr Glarus s bylin
kami, tzv. „Schabziger“, upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v
sušině ≤ 56 % hmotnostních)

215 €/100 kg/net

7

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net

7

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net

7

0406 40 90

Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí
Penicillium roqueforti

140,9 €/100 kg/net

7

0406 90 01

Sýry k dalšímu zpracování (jiné než čerstvé sýry, vč. syrovátkového
sýru, nefermentované, tvaroh, tavené sýry, sýry s modrou plísní a jiné
sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti, a strou
hané nebo práškové sýry):

167,1 €/100 kg/net

7

0406 90 13

Ementál (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

171,7 €/100 kg/net

7

0406 90 15

Gruyère a Sbrinz (jiné než strouhané nebo práškové nebo určené k dal
šímu zpracování)

171,7 €/100 kg/net

7

0406 90 17

Bergkäse and Appenzell (jiné než strouhané nebo práškové nebo
určené k dalšímu zpracování)

171,7 €/100 kg/net

7

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or a Tête de Moine (jiné než
strouhané nebo práškové nebo určené k dalšímu zpracování)

171,7 €/100 kg/net

7

0406 90 19

Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného
mléka a s přísadou jemně mletých bylinek (jiný než strouhaný nebo
práškový nebo určený k dalšímu zpracování)

7,7

7

0406 90 21

Čedar (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu zpra
cování)

167,1 €/100 kg/net

7

0406 90 23

Eidam (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu zpra
cování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 25

Tilsit (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu zpra
cování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 27

Butterkäse (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7
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0406 90 29

Kashkaval (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 32

Feta (jiná než určená k dalšímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 35

Kefalo-Tyri (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 37

Finlandia (jiná než strouhaná nebo prášková nebo určená k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 39

Jarlsberg (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 50

Ovčí nebo buvolí sýry, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích
z ovčí nebo kozí kůže (jiné než Feta)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 61

Grana Padano a Parmigiano Reggiano, o obsahu tuku ≤ 40 % hmot
nostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk ≤ 47 % hmot
nostních (jiné než strouhané nebo práškové nebo určené k dalšímu
zpracování)

188,2 €/100 kg/net

7

0406 90 63

Fiore Sardo a Pecorino, o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o ob
sahu vody v látkách neobsahujících tuk ≤ 47 % hmotnostních (jiné než
strouhané nebo práškové nebo určené k dalšímu zpracování)

188,2 €/100 kg/net

7

0406 90 69

Sýry o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách
neobsahujících tuk ≤ 47 % hmotnostních, jinde neuvedené

188,2 €/100 kg/net

7

0406 90 73

Provolone, o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v lát
kách neobsahujících tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmot
nostních (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio a Ragusano, o obsahu tuku ≤ 40 %
hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk > 47 %
hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmotnostních (jiné než strouhané nebo
práškové nebo určené k dalšímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo a Samsø, o obsahu
tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících
tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmotnostních (jiné než strou
hané nebo práškové nebo určené k dalšímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 78

Gouda, o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v lát
kách neobsahujících tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmot
nostních (jiná než strouhaná nebo prášková nebo určená k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin a Taleggio, o ob
sahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahují
cích tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmotnostních (jiné než
strouhané nebo práškové nebo určené k dalšímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney,
Colby a Monterey, o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu
vody v látkách neobsahujících tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 %
hmotnostních (jiné než strouhané nebo práškové nebo určené k dal
šímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7
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0406 90 82

Camembert, o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v
látkách neobsahujících tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmot
nostních (jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu
zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 84

Brie, o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách
neobsahujících tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmotnostních
(jiný než strouhaný nebo práškový nebo určený k dalšímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 85

Kefalograviera a Kasseri (jiné než strouhané nebo práškové nebo určené
k dalšímu zpracování)

151 €/100 kg/net

7

0406 90 86

Sýry o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách
neobsahujících tuk > 47 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmotnostních,
jinde neuvedené

151 €/100 kg/net

7

0406 90 87

Sýry o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách
neobsahujících tuk > 52 % hmotnostních, avšak ≤ 62 % hmotnostních,
jinde neuvedené

151 €/100 kg/net

7

0406 90 88

Sýry o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách
neobsahujících tuk > 62 % hmotnostních, avšak ≤ 72 % hmotnostních,
jinde neuvedené

151 €/100 kg/net

7

0406 90 93

Sýry o obsahu tuku ≤ 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách
neobsahujících tuk > 72 % hmotnostních, jinde neuvedené

185,2 €/100 kg/net

7

0406 90 99

Sýry o obsahu tuku > 40 % hmotnostních, jinde neuvedené

221,2 €/100 kg/net

7

0407 00 11

Krůtí nebo husí vejce, násadová

105 €/1 000 p/st

—

0407 00 19

Drůbeží vejce, násadová (jiná než krůtí nebo husí)

35 €/1 000 p/st

—

0407 00 30

Drůbeží vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená (jiná
než násadová)

30,4 €/100 kg/net

—

0407 00 90

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená (jiná než
drůbeží)

7,7

0

0408 11 20

Žloutky, sušené, nezpůsobilé k lidskému požívání, též obsahující při
daný cukr nebo jiná sladidla

bez

0

0408 11 80

Žloutky, sušené, k lidskému požívání, též obsahující přidaný cukr nebo
jiná sladidla

142,3 €/100 kg/net

—

0408 19 20

Žloutky, čerstvé, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo
jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ne
způsobilé k lidskému požívání (jiné než sušené)

bez

0

0408 19 81

Žloutky, tekuté, způsobilé k lidskému požívání, též obsahující přidaný
cukr nebo jiná sladidla

62 €/100 kg/net

—

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/77

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

0408 19 89

Žloutky (jiné než tekuté), zmrazené nebo jinak konzervované, způso
bilé k lidskému požívání, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
(jiné než sušené)

66,3 €/100 kg/net

—

0408 91 20

Sušená ptačí vejce, bez skořápky, též obsahující přidaný cukr nebo jiná
sladidla, nezpůsobilá k lidskému požívání (kromě žloutků)

bez

0

0408 91 80

Sušená ptačí vejce, bez skořápky, též obsahující přidaný cukr nebo jiná
sladidla, způsobilá k lidskému požívání (kromě žloutků)

137,4 €/100 kg/net

—

0408 99 20

Ptačí vejce, bez skořápky, čerstvá, vařená ve vodě nebo v páře, lisovaná,
zmrazená nebo jinak konzervovaná, též obsahující přidaný cukr nebo
jiná sladidla, nezpůsobilá k lidskému požívání (jiná než sušená a kromě
žloutků)

bez

0

0408 99 80

Ptačí vejce, bez skořápky, čerstvá, vařená ve vodě nebo v páře, lisovaná,
zmrazená nebo jinak konzervovaná, též obsahující přidaný cukr nebo
jiná sladidla, způsobilá k lidskému požívání (jiná než sušená a kromě
žloutků)

35,3 €/100 kg/net

—

0409 00 00

Přírodní med

17,3

0

0410 00 00

Želví vejce, ptačí hnízda a jiné jedlé produkty živočišného původu,
jinde neuvedené

7,7

0

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských
vlasů

bez

0

0502 10 00

Štětiny z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin

bez

0

0502 90 00

Jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží a odpad z nich

bez

0

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čer
stvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

bez

0

0505 10 10

Surové peří používané k vycpávání a prachové peří, též zbavené pra
chu, dezinfikované nebo jednoduše vyčištěné

bez

0

0505 10 90

Peří používané k vycpávání a prachové peří, důkladně vyčištěné a prepa
rované z důvodu konzervace

bez

0

0505 90 00

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per,
též s přistřiženými okraji, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfiko
vané nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích
per nebo jejich částí (jiných než peří používané k vycpávání a prachové
peří)

bez

0

0506 10 00

Ossein a kosti upravené kyselinou

bez

0
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0506 90 00

Kosti a rohové kosti a prach a odpad z nich, neopracované, zbavené
tuku, zbavené klihu nebo jednoduše opracované (jiné než ossein a kosti
upravené kyselinou a přiříznuté do tvaru)

bez

0

0507 10 00

Slonovina, neopracovaná nebo jednoduše opracovaná, prach a odpad
ze slonoviny (jiná než přiříznutá do tvaru)

bez

0

0507 90 00

Želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy,
parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jedno
duše opracované; prach a odpad z nich (jiné než přiříznuté do tvaru
a slonovina)

bez

0

0508 00 00

Korály a podobné materiály, ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů
nebo ostnokožců, sépiové kosti, prach a odpad z nich, neopracované
nebo jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované a nepřiříznuté do
tvaru

bez

0

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená;
žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceu
tických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně
konzervované

bez

0

0511 10 00

Býčí sperma

bez

0

0511 91 10

Odpad z ryb

bez

0

0511 91 90

Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
(jiné než odpad z ryb); mrtvé ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní
bezobratlí, nezpůsobilí k lidskému požívání

bez

0

0511 99 10

Šlachy nebo odřezky živočišného původu, jiný podobný odpad ze suro
vých kůží nebo kožek

bez

0

0511 99 31

Surové přírodní houby živočišného původu, též prané ve slané vodě
nebo jednoduše čištěné

bez

0

0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu (jiné než surové)

5,1

0

0511 99 85

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené; mrtvá zvířata, nezpůso
bilá k lidskému požívání (jiná než ryby, korýši, měkkýši a jiní vodní
bezobratlí)

bez

0

0601 10 10

Cibule hyacintů ve vegetačním klidu

5,1

0

0601 10 20

Cibule narcisů ve vegetačním klidu

5,1

0

0601 10 30

Cibule tulipánů ve vegetačním klidu

5,1

0

0601 10 40

Cibule gladiol ve vegetačním klidu

5,1

0

0601 10 90

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetač
ním klidu (jiné než určené k lidské spotřebě, z hyacintů, narcisů, tuli
pánů, gladiol a rostliny a kořeny čekanky)

5,1

0
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0601 20 10

Rostliny a kořeny čekanky (jiné než kořeny čekanky obecné seté (Cicho
rium intybus sativum))

bez

0

0601 20 30

Cibule orchidejí, hyacintů, narcisů a tulipánů, ve vegetaci nebo v květu

9,6

0

0601 20 90

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky ve vegetaci
nebo v květu (jiné než určené k lidské spotřebě, z orchidejí, hyacintů,
narcisů, tulipánů a rostlin a kořenů čekanky)

6,4

0

0602 10 10

Nekořenovité řízky a rouby révy vinné

bez

0

0602 10 90

Nekořenovité řízky a rouby (jiné než z révy vinné)

4

0

0602 20 10

Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité

bez

0

0602 20 90

Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy
(kromě roubů révy vinné)

8,3

0

0602 30 00

Rododendrony a azalky, též roubované

8,3

0

0602 40 10

Růže (jiné než s poupaty a roubované)

8,3

0

0602 40 90

Růže s poupaty nebo roubované

8,3

0

0602 90 10

Podhoubí

8,3

0

0602 90 20

Sazenice a rostliny ananasu

bez

0

0602 90 30

Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku

8,3

0

0602 90 41

Živé lesní stromy

8,3

0

0602 90 45

Venkovní zakořeněné řízky a mladé rostliny stromů, keřů a keříků
(kromě stromů plodících ovoce nebo ořechy a lesních stromů)

6,5

0

0602 90 49

Venkovní stromy, keře a keříky, včetně kořenů (kromě řízků, roubů
a mladých rostlin a stromů plodících ovoce nebo ořechy a lesních
stromů)

8,3

0

0602 90 51

Vytrvalé venkovní rostliny

8,3

0

0602 90 59

Živé venkovní rostliny, včetně kořenů (kromě cibulí, hlíz, hlízovitých
kořenů, drápovitých kořenů a oddenků, včetně sazenic, rostlin a kořenů
čekanky, nekořenovitých řízků, roubů, rododendronů, azalek, růží,
podhoubí, sazenic a rostlin ananasu, sazenic a rostlin zeleniny a jahod
níku, stromů, keřů a keříků)

8,3

0

0602 90 70

Zakořeněné řízky pokojových rostlin a mladé pokojové rostliny (kromě
kaktusů)

6,5

0
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0602 90 91

Kvetoucí pokojové rostliny s poupaty nebo květy (kromě kaktusů)

6,5

0

0602 90 99

Živé pokojové rostliny a kaktusy (kromě zakořeněných řízků, mladých
rostlin a kvetoucích rostlin s poupaty nebo květy)

6,5

0

0603 11 00

Čerstvé řezané květy a poupata růží, na kytice nebo k okrasným úče
lům

12

0

0603 12 00

Čerstvé řezané květy a poupata karafiátů, na kytice nebo k okrasným
účelům

12

0

0603 13 00

Čerstvé řezané květy a poupata orchidejí, na kytice nebo k okrasným
účelům

12

0

0603 14 00

Čerstvé řezané květy a poupata chryzantém, na kytice nebo k okrasným
účelům

12

0

0603 19 10

Čerstvé řezané květy a poupata gladiol, na kytice nebo k okrasným úče
lům

12

0

0603 19 90

Čerstvé řezané květy a poupata, na kytice nebo k okrasným účelům
(kromě růží, karafiátů, orchidejí, gladiol a chryzantém)

12

0

0603 90 00

Sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené řezané květy
a poupata, na kytice nebo k okrasným účelům

10

0

0604 10 10

Lišejníky sobí, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bě
lené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

bez

0

0604 10 90

Mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené,
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené (jiné než lišejníky sobí)

5

0

0604 91 20

Čerstvé vánoční stromky

2,5

0

0604 91 40

Čerstvé větve jehličnanů, čerstvé, na kytice nebo k okrasným účelům

2,5

0

0604 91 90

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy,
čerstvé, na kytice nebo k okrasným účelům (kromě vánočních stromků
a větví jehličnanů)

2

0

0604 99 10

Sušené listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat,
a trávy, na kytice nebo k okrasným účelům

bez

0

0604 99 90

Bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené listoví, listy, větve
a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, na kytice nebo
k okrasným účelům (kromě sušených)

10,9

0

0701 10 00

Sadbové brambory

4,5

0
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0701 90 10

Brambory k výrobě škrobu, čerstvé nebo chlazené

5,8

0

0701 90 50

Čerstvé nebo chlazené rané brambory, od 1. ledna do 30. června

13,4

0

0701 90 90

Staré brambory, čerstvé nebo chlazené (jiné než rané brambory, sad
bové brambory a brambory k výrobě škrobu)

11,5

0

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0703 10 11

Cibule sazečka, čerstvá nebo chlazená

9,6

0

0703 10 19

Cibule, čerstvá nebo chlazená (jiná než sazečka)

9,6

0

0703 10 90

Šalotka, čerstvá nebo chlazená

9,6

0

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený

9,6 + 120 €/100 kg/
net

TQ(GC)

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvé nebo chlazené (kromě cibule, ša
lotky a česneku)

10,4

0

0704 10 00

Čerstvý nebo chlazený květák

13,6 MIN 1,6 €/
100 kg/net

0

0704 20 00

Růžičková kapusta, čerstvá nebo chlazená

12

0

0704 90 10

Bílé a červené zelí, čerstvé nebo chlazené

12 MIN 0,4 €/
100 kg/net

0

0704 90 90

Kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čer
stvé nebo chlazené (jiné než květák, růžičková kapusta a bílé a červené
zelí)

12

0

0705 11 00

Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený

12 MIN 2,0 €/
100 kg/br

0

0705 19 00

Čerstvý nebo chlazený salát (jiný než hlávkový salát)

10,4

0

0705 21 00

Čerstvá nebo chlazená čekanka obecná setá

10,4

0

0705 29 00

Čerstvá nebo chlazená čekanka (jiná než čekanka obecná setá)

10,4

0

0706 10 00

Čerstvá nebo chlazená mrkev, vodnice a tuřín

13,6

0

0706 90 10

Čerstvý nebo chlazený celer bulvový

13,6

0

0706 90 30

Čerstvý nebo chlazený křen selský (Cochlearia armoracia)

12

0
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0706 90 90

Čerstvá nebo chlazená řepa salátová, kozí brada, ředkvička a podobné
jedlé kořeny (kromě mrkve, vodnice, tuřínu, celeru bulvového a křenu
selského)

13,6

0

0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0707 00 90

Čerstvé nebo chlazené okurky nakládačky

12,8

0

0708 10 00

Čerstvý nebo chlazený hrách setý (Pisum sativum), též vyluštěný

13,6

0

0708 20 00

Čerstvé nebo chlazené fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.), též vyluštěné

13,6 MIN 1,6 €/
100 kg/net

0

0708 90 00

Čerstvé nebo chlazené luštěniny, též vyluštěné (jiné než hrách setý (Pi
sum sativum) a fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.))

11,2

0

0709 20 00

Čerstvý nebo chlazený chřest

10,2

0

0709 30 00

Čerstvý nebo chlazený lilek

12,8

0

0709 40 00

Čerstvý nebo chlazený celer (jiný než bulvový)

12,8

0

0709 51 00

Čerstvé nebo chlazené pečárky (Agaricus spp.)

12,8

0

0709 59 10

Čerstvé nebo chlazené lišky

3,2

0

0709 59 30

Čerstvé nebo chlazené hřiby

5,6

0

0709 59 50

Čerstvé nebo chlazené lanýže

6,4

0

0709 59 90

Čerstvé nebo chlazené jedlé houby (jiné než lišky, hřiby, pečárky (Agari
cus spp.) a lanýže)

6,4

0

0709 60 10

Čerstvá nebo chlazená sladká paprika

7,2

0

0709 60 91

Čerstvé nebo chlazené plody rodu Capsicum pro průmyslovou výrobu
kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum

bez

0

0709 60 95

Čerstvé nebo chlazené plody rodu Capsicum nebo Pimenta pro průmys
lovou výrobu silic nebo pryskyřic

bez

0

0709 60 99

Čerstvé nebo chlazené plody rodu Capsicum nebo Pimenta (jiné než pro
průmyslovou výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu
Capsicum, pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic a sladká pa
prika)

6,4

0

0709 70 00

Čerstvý nebo chlazený špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní

10,4

0

0709 90 10

Čerstvé nebo chlazené saláty (jiné než hlávkový salát a čekanka)

10,4

0
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0709 90 20

Čerstvé nebo chlazené mangoldy (bílá řepa) a kardony

10,4

0

0709 90 31

Čerstvé nebo chlazené olivy (k jiným účelům než pro výrobu oleje)

4,5

0

0709 90 39

Čerstvé nebo chlazené olivy pro výrobu oleje

13,1 €/100 kg/net

0

0709 90 40

Čerstvé nebo chlazené kapary

5,6

0

0709 90 50

Čerstvý nebo chlazený fenykl

8

0

0709 90 60

Čerstvá nebo chlazená kukuřice cukrová

9,4 €/100 kg/net

0

0709 90 70

Čerstvé nebo chlazené cukety

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0709 90 80

Čerstvé nebo chlazené artyčoky

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0709 90 90

Čerstvá nebo chlazená zelenina (jiná než brambory, rajčata, zelenina
rodu Allium, zelí rodu Brassica, hlávkový salát druhu Lactuca sativa
a rodu Cichorium, mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer
bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, okurky salátové a okurky
nakládačky, luštěniny, artyčoky, chřest, lilek, houby, lanýže, plody rodu
Capsicum nebo rodu Pimenta, špenát, novozélandský špenát, lebeda za
hradní, mangoldy, kardon, olivy, fenykl, kukuřice cukrová a cukety)

12,8

0

0710 10 00

Brambory, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

14,4

0

0710 21 00

Vyluštěný nebo nevyluštěný hrách (Pisum sativum), též vařený ve vodě
nebo v páře, zmrazený

14,4

0

0710 22 00

Vyluštěné nebo nevyluštěné fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.), též va
řené ve vodě nebo v páře, zmrazené

14,4

0

0710 29 00

Luštěniny, též vyluštěné, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené
(jiné než hrách a fazole)

14,4

0

0710 30 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, též vařené ve vodě
nebo v páře, zmrazené

14,4

0

0710 40 00

Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená

5,1 + 9,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ
(SC2)

0710 80 10

Olivy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

15,2

0

0710 80 51

Sladká paprika, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená

14,4

0
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0710 80 59

Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, též vařené ve vodě nebo v páře,
zmrazené (kromě sladké papriky)

6,4

0

0710 80 61

Zmrazené pečárky (Agaricus spp.)., též vařené ve vodě nebo v páře

14,4

0

0710 80 69

Zmrazené houby, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené (jiné než
pečárky)

14,4

0

0710 80 70

Rajčata, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená

14,4

0

0710 80 80

Artyčoky, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

14,4

0

0710 80 85

Chřest, též vařený ve vodě nebo v páře, zmrazený

14,4

0

0710 80 95

Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená (jiná než bram
bory, luštěniny, špenát, novozélandský špenát, lebeda zahradní, kuku
řice cukrová, olivy, plody rodu Capsicum nebo Pimenta, houby, rajčata,
artyčoky)

14,4

0

0710 90 00

Zeleninové směsi, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

14,4

0

0711 20 10

Olivy prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slaném ná
levu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání (k jiným účelům než pro
výrobu oleje)

6,4

0

0711 20 90

Olivy prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slaném ná
levu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro výrobu oleje

13,1 €/100 kg/net

0

0711 40 00

Okurky salátové a okurky nakládačky prozatímně konzervované, např.
oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných kon
zervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému po
žívání

12

0

0711 51 00

Pečárky (Agaricus spp.), prozatímně konzervované, např. oxidem siřiči
tým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roz
tocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

9,6 + 191 €/100 kg/
net eda

AV0-TQ
(MM)

0711 59 00

Houby a lanýže, prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve
slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích,
avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání (jiné než pe
čárky)

9,6

0

0711 90 10

Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, prozatímně konzervované, např.
oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných kon
zervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému po
žívání (jiné než sladká paprika)

6,4

0
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0711 90 30

Kukuřice cukrová, prozatímně konzervovaná, např. oxidem siřičitým,
ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích
avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

5,1 + 9,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ
(SC1)

0711 90 50

Cibule prozatímně konzervovaná, např. oxidem siřičitým, ve slaném
nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak
v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

7,2

0

0711 90 70

Kapary prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slaném
nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

4,8

0

0711 90 80

Zelenina prozatímně konzervovaná, např. oxidem siřičitým, ve slaném
nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání (jiná než olivy, kapary,
okurky salátové a okurky nakládačky, houby, lanýže, plody rodu Capsi
cum nebo rodu Pimenta, jiné než sladká paprika, kukuřice cukrová, ci
bule a zeleninové směsi)

9,6

0

0711 90 90

Zeleninové směsi prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve
slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích,
avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

12

0

0712 20 00

Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená
nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

12,8

0

0712 31 00

Pečárky (Agaricus spp.), sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo
plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované

12,8

0

0712 32 00

Ucho jidášovo (Auricularia spp.), sušené, v celku, rozřezané na kousky
nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované

12,8

0

0712 33 00

Rosolovky (Tremella spp.), sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo
plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované

12,8

0

0712 39 00

Houby a lanýže, sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, roz
drcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované (jiné než pečárky
(Agaricus spp.), ucho jidášovo (Auricularia spp.) a rosolovky (Tremella
spp.))

12,8

0

0712 90 05

Brambory sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, avšak jinak ne
upravené

10,2

0

0712 90 11

Kukuřice cukrová, sušená, hybridy, k setí

bez

0

0712 90 19

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), též rozřezaná na kousky
nebo plátky, avšak jinak neupravená (jiná než hybridy k setí)

9,4 €/100 kg/net

0

0712 90 30

Rajčata sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená
nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

12,8

0

0712 90 50

Mrkev sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená
nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

12,8

0
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0712 90 90

Zeleninové směsi, sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky,
rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované (kromě brambor,
cibule, hub, lanýžů, kukuřice cukrové, rajčat a mrkve)

12,8

0

0713 10 10

Hrách setý (Pisum sativum), sušený a vyluštěný, k setí

bez

0

0713 10 90

Hrách setý (Pisum sativum), sušený a vyluštěný, též loupaný nebo pů
lený (jiný než hrách k setí)

bez

0

0713 20 00

Sušená, vyluštěná cizrna, též loupaná nebo půlená

bez

0

0713 31 00

Sušené, vyluštěné fazole druhů (Vigna mungo [L.] Hepper nebo Vigna
radiata [L.] Wilczek), též loupané nebo půlené

bez

0

0713 32 00

Sušené, vyluštěné fazole Adzuki (Phaseolus nebo Vigna angularis), též
loupané nebo půlené

bez

0

0713 33 10

Sušené, vyluštěné fazole obecné (Phaseolus vulgaris), k setí

bez

0

0713 33 90

Sušené, vyluštěné fazole obecné (Phaseolus vulgaris), též loupané nebo
půlené (jiné než k setí)

bez

0

0713 39 00

Sušené, vyluštěné fazole (Vigna a Phaseolus), též loupané nebo půlené
(jiné než fazole druhů (Vigna mungo [L] Hepper nebo Vigna radiata [L.]
Wilczek), fazole Adzuki a fazole obecné)

bez

0

0713 40 00

Sušená, vyluštěná čočka, též loupaná nebo půlená

bez

0

0713 50 00

Sušené, vyluštěné boby (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia
faba var. minor), též loupané nebo půlené

3,2

0

0713 90 00

Sušené, vyluštěné luštěniny, též loupané nebo půlené (jiné než hrách,
cizrna, fazole, čočka a boby)

3,2

0

0714 10 10

Pelety z manioku, mouka a krupice

9,5 €/100 kg/net

0

0714 10 91

Maniokové kořeny, čerstvé a celé nebo bez slupky a zmrazené, též ve
formě plátků, k lidskému požívání, v baleních o hmotnosti ≤ 28 kg

9,5 €/100 kg/net

0

0714 10 99

Maniokové kořeny, čerstvé nebo sušené celé nebo ve formě plátků
nebo pelet (kromě 0714 10 10 a 0714 10 91)

9,5 €/100 kg/net

0

0714 20 10

Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé, k lidskému požívání

3,8

0

0714 20 90

Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též
ve formě plátků nebo pelet (jiné než čerstvé celé sladké brambory
určené k lidskému požívání)

6,4 €/100 kg/net

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/87

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

0714 90 11

Marantové hlízy, salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy, čerstvé
a celé nebo bez slupky a zmrazené (jiné než maniokové kořeny, jeruza
lémské artyčoky a batáty), s vysokým obsahem škrobu, též ve formě
plátků, k lidskému požívání, v baleních o hmotnosti ≤ 28 kg

9,5 €/100 kg/net

0

0714 90 19

Marantové hlízy, salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým
obsahem škrobu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve
formě plátků nebo pelet (jiné než určené k lidskému požívání v bez
prostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 28 kg, buď čerstvé a celé, nebo
bez slupky a zmrazené, maniokové kořeny a hlízy, batáty a jeruzalém
ské artyčoky)

9,5 €/100 kg/net

0

0714 90 90

Kořeny a hlízy jeruzalémských artyčoků a podobné kořeny a hlízy s vy
sokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené
nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, a dřeň ságovníku (kromě
maniokových, marantových a salepových kořenů a hlíz a batátů)

3,8

0

0801 11 00

Sušený kokos

bez

0

0801 19 00

Čerstvé kokosové ořechy, též bez skořápky nebo vyloupané

bez

0

0801 21 00

Čerstvé nebo sušené para ořechy, ve skořápce

bez

0

0801 22 00

Čerstvé nebo sušené para ořechy, bez skořápky

bez

0

0801 31 00

Čerstvé nebo sušené kešú ořechy, ve skořápce

bez

0

0801 32 00

Čerstvé nebo sušené kešú ořechy, bez skořápky

bez

0

0802 11 10

Čerstvé nebo sušené hořké mandle ve skořápce

bez

0

0802 11 90

Čerstvé nebo sušené mandle ve skořápce (jiné než hořké)

5,6

0

0802 12 10

Čerstvé nebo sušené hořké mandle, bez skořápky

bez

0

0802 12 90

Čerstvé nebo sušené mandle, bez skořápky (jiné než hořké)

3,5

0

0802 21 00

Čerstvé nebo sušené lískové ořechy (Corylus spp.), ve skořápce

3,2

0

0802 22 00

Čerstvé nebo sušené lískové ořechy (Corylus spp.), bez skořápky a vylou
pané

3,2

0

0802 31 00

Čerstvé nebo sušené vlašské ořechy ve skořápce

4

0

0802 32 00

Čerstvé nebo sušené vlašské ořechy, bez skořápky a vyloupané

5,1

0

0802 40 00

Čerstvé nebo sušené kaštany (Castanea spp.), též bez skořápky nebo vy
loupané

5,6

0

0802 50 00

Čerstvé nebo suché pistácie, též bez skořápky nebo vyloupané

1,6

0
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0802 60 00

Makadamové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vy
loupané

2

0

0802 90 20

Čerstvé nebo sušené areky, cola a pekanové ořechy, též bez skořápky
nebo vyloupané

bez

0

0802 90 50

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

2

0

0802 90 85

Skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vylou
pané (jiné než kokosové ořechy, para ořechy, kešú ořechy, mandle, lí
skové ořechy, vlašské ořechy, kaštany (Castanea spp.), pistácie, pekanové
ořechy, arekové ořechy, kola ořechy, piniové oříšky a makadamové oře
chy)

2

0

0803 00 11

Banány plantejny, čerstvé

16

0

0803 00 19

Banány, čerstvé (jiné než banány plantejny)

176 €/1 000 kg/net

SP 1

0803 00 90

Sušené banány, vč. banánů plantejnů

16

0

0804 10 00

Čerstvé nebo sušené datle

7,7

0

0804 20 10

Čerstvé fíky

5,6

0

0804 20 90

Sušené fíky

8

0

0804 30 00

Čerstvý nebo sušený ananas

5,8

0

0804 40 00

Čerstvá nebo sušená avokáda

5,1

0

0804 50 00

Čerstvé nebo sušené kvajávy, manga a mangostany

bez

0

0805 10 20

Čerstvé sladké pomeranče

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0/5+EP

0805 10 80

Čerstvé nebo sušené pomeranče (jiné než čerstvé sladké pomeranče)

16

0

0805 20 10

Čerstvé nebo sušené klementinky

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0805 20 30

Čerstvé nebo sušené monreale a satsuma

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0805 20 50

Čerstvé nebo sušené mandarinky a wilkingy

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0805 20 70

Čerstvé nebo sušené tangerine

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP
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Základní sazba

0805 20 90

Čerstvá nebo sušená tangela, „ortaniques“, „malaquinas“ a podobné ci Oddíl A dodatku 2 k
příloze I
trusové hybridy (jiné než klementinky, monreale, satsuma, mandarinky,
wilkingy a tangerine)

0805 40 00

Čerstvé nebo sušené grapefruity

0805 50 10

Čerstvé nebo sušené citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

Kategorie

0+EP

2,4

0

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

Čerstvé nebo sušené limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené (jiné než pomeranče, citrony (Ci
trus limon, Citrus limonum), limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), gra
pefruity, mandarinky, vč. tangerine a satsuma, klementinky, wilkingy
a podobné citrusové hybridy)

12,8

0

0806 10 10

Čerstvé stolní vinné hrozny

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0806 10 90

Čerstvé vinné hrozny (jiné než stolní hrozny)

17,6

0

0806 20 10

Korintky

2,4

0

0806 20 30

Sultánky

2,4

0

0806 20 90

Sušené vinné hrozny (jiné než korintky a sultánky)

2,4

0

0807 11 00

Čerstvé melouny vodní

8,8

0

0807 19 00

Čerstvé melouny (jiné než melouny vodní)

8,8

0

0807 20 00

Čerstvé papáje

bez

0

0808 10 10

Čerstvá jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. pro
since

7,2 MIN 0,36
€/100 kg net

0

0808 10 80

Čerstvá jablka (jiná než jablka k výrobě moštu, volně ložená, od Oddíl A dodatku 2 k
16. září do 15. prosince)
příloze I

0808 20 10

Čerstvé hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. pro
since

0808 20 50

Čerstvé hrušky (jiné než hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od Oddíl A dodatku 2 k
1. srpna do 31. prosince)
příloze I

0808 20 90

Čerstvé kdoule

0809 10 00

Čerstvé meruňky

7,2 MIN 0,36
€/100 kg net

0+EP

0

0+EP

7,2

0

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP
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Základní sazba

Kategorie

0809 20 05

Čerstvé višně (Prunus cerasus)

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0809 20 95

Čerstvé třešně (jiné než višně (Prunus cerasus))

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0809 30 10

Čerstvé nektarinky

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0809 30 90

Čerstvé broskve (jiné než nektarinky)

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0809 40 05

Čerstvé švestky

Oddíl A dodatku 2 k
příloze I

0+EP

0809 40 90

Čerstvé trnky

12

0

0810 10 00

Čerstvé jahody

12,8 MIN 2,4
€/100 kg/net

0

0810 20 10

Čerstvé maliny

8,8

0

0810 20 90

Čerstvé moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny

9,6

0

0810 40 10

Čerstvé brusinky (plody brusnice brusinky – Vaccinium vitis-idaea)

bez

0

0810 40 30

Čerstvé borůvky (plody brusnice borůvky Vaccinium myrtillus)

3,2

0

0810 40 50

Čerstvé plody klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpum) a brusnice
chocholičnaté (Vaccinium corymbosum)

3,2

0

0810 40 90

Čerstvé plody rodu Vaccinium (jiné než brusnice brusinky, brusnice bo
růvky, klikvy velkoplodé a brusnice chocholičnaté – Vaccinium vitisidaea, myrtillus, macrocarpon a corymbosum)

9,6

0

0810 50 00

Čerstvé kiwi

8,8

0

0810 60 00

Čerstvé duriany

8,8

0

0810 90 30

Tamarindy, jablka kešú, jackfruit, liči a sapodilla, čerstvé

bez

0

0810 90 40

Čerstvé mučenky, karamboly a pitahaya

bez

0

0810 90 50

Čerstvý černý rybíz

8,8

0

0810 90 60

Čerstvý červený rybíz

8,8

0
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Základní sazba

Kategorie

0810 90 70

Čerstvý bílý rybíz a angrešt

9,6

0

0810 90 95

Čerstvé ovoce, jedlé (jiné než skořápkové ovoce, banány, datle, fíky,
ananas, avokáda, kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy,
jablka kešú, jackfruit, liči, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, ci
trusové plody, vinné hrozny, melouny, jablka, hrušky, kdoule, meruňky,
třešně a višně, broskve, švestky, trnky, jahody, maliny, moruše, ostru
žiny, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz, angrešt, bru
sinky, plody rodu Vaccinium, kiwi a duriany)

8,8

0

0811 10 11

Jahody, též vařené ve vodě nebo v páře, slazené, zmrazené, o obsahu
cukru > 13 %, zmrazené

20,8 + 8,4
€/100 kg/net

0

0811 10 19

Jahody, též vařené ve vodě nebo v páře, slazené, zmrazené, o obsahu
cukru ≤ 13 %, zmrazené

20,8

0

0811 10 90

Jahody, též vařené ve vodě nebo v páře, neslazené, zmrazené

14,4

0

0811 20 11

Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo čer
vený rybíz a angrešt, též vařené ve vodě nebo v páře, slazené, s přídav
kem cukru, o obsahu cukru > 13 %, zmrazené

20,8 + 8,4
€/100 kg/net

0

0811 20 19

Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo čer
vený rybíz a angrešt, též vařené ve vodě nebo v páře, slazené, s přídav
kem cukru, o obsahu cukru ≤ 13 %, zmrazené

20,8

0

0811 20 31

Maliny, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, neslazené

14,4

0

0811 20 39

Černý rybíz, též vařený ve vodě nebo v páře, zmrazený, neslazený

14,4

0

0811 20 51

Červený rybíz, též vařený ve vodě nebo v páře, zmrazený, neslazený

12

0

0811 20 59

Ostružiny a moruše, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, nesla
zené

12

0

0811 20 90

Loganovy ostružiny, bílý rybíz a angrešt, též vařené ve vodě nebo
v páře, zmrazené, neslazené

14,4

0

0811 90 11

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú
ořechy, para ořechy, arekové ořechy, kola ořechy a makadamové oře
chy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, s přídavkem cukru
nebo jiných sladidel, o obsahu cukru > 13 % hmotnostních

13 + 5,3 €/100 kg/
net

0
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Kategorie

0811 90 19

Zmrazené ovoce a ořechy, jedlé, též vařené ve vodě nebo v páře, s pří
davkem cukru nebo jiných sladidel, o obsahu cukru > 13 % hmotnost
ních (jiné než jahody, maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny,
černý, bílý nebo červený rybíz, angrešt, kvajávy, manga, mangostany,
papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, ka
ramboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové
ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy)

20,8 + 8,4
€/100 kg/net

0

0811 90 31

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú
ořechy, para ořechy, arekové ořechy, kola ořechy a makadamové oře
chy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, s přídavkem cukru
nebo jiných sladidel, o obsahu cukru ≤ 13 % hmotnostních

13

0

0811 90 39

Zmrazené ovoce a ořechy, jedlé, též vařené ve vodě nebo v páře, s pří
davkem cukru nebo jiných sladidel, o obsahu cukru ≤ 13 % hmotnost
ních (jiné než jahody, maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny,
černý, bílý nebo červený rybíz, angrešt, kvajávy, manga, mangostany,
papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, ka
ramboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové
ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy)

20,8

0

0811 90 50

Borůvky (plody brusnice borůvky – Vaccinium myrtillus), též vařené ve
vodě nebo v páře, zmrazené, neslazené

12

0

0811 90 70

Plody brusnice kanadské (Vaccinium myrtilloides) a brusnice úzkolisté
(Vaccinium angustifolium), též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, ne
slazené

3,2

0

0811 90 75

Višně (Prunus cerasus), též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez
přídavku cukru nebo jiných sladidel

14,4

0

0811 90 80

Třešně, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru
nebo jiných sladidel (jiné než višně (Prunus cerasus))

14,4

0

0811 90 85

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú
ořechy, para ořechy, arekové ořechy, kola ořechy a makadamové oře
chy, též vařené ve vodě nebo v páře, bez přídavku cukru nebo jiných
sladidel

9

0
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0811 90 95

Zmrazené ovoce a ořechy, jedlé, též vařené ve vodě nebo v páře, bez
přídavku cukru nebo jiných sladidel (jiné než jahody, maliny, ostružiny,
moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz, plody
brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), brusnice kanadské (Vaccinium
myrtilloides) a brusnice úzkolisté (Vaccinium angustifolium), třešně a višně,
angrešt, kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú,
liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové oře
chy, kešú ořechy, para ořechy, arekové ořechy, kola ořechy a makada
mové ořechy)

14,4

0

0812 10 00

Třešně a višně, prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve
slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak
v tomto stavu nevhodné k přímému požívání

8,8

0

0812 90 10

Meruňky, prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slané
vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nevhodné k přímému požívání

12,8

0

0812 90 20

Pomeranče, prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slané
vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nevhodné k přímému požívání

12,8

0

0812 90 30

Papáje, prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slané
vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v
tomto stavu nevhodné k přímému požívání

2,3

0

0812 90 40

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus), prozatímně konzervované,
např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných kon
zervačních roztocích, avšak v tomto stavu nevhodné k přímému poží
vání

6,4

0

0812 90 70

Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sa
podilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy,
para ořechy, arekové ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy, proza
tímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené
vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak nevhodné k pří
mému požívání

5,5

0

0812 90 98

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované, např. oxidem siřičitým, ve
slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak
nevhodné k přímému požívání (jiné než třešně a višně, meruňky, po
meranče, papáje, borůvky (plody busnice borůvky – Vaccinium myrtil
lus), kvajávy, manga, mangostany, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit,
sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy,
para ořechy, arekové ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy)

8,8

0
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0813 10 00

Sušené meruňky

5,6

0

0813 20 00

Sušené švestky

9,6

0

0813 30 00

Sušená jablka

3,2

0

0813 40 10

Sušené broskve, vč. nektarinek

5,6

0

0813 40 30

Sušené hrušky

6,4

0

0813 40 50

Sušené papáje

2

0

0813 40 60

Sušené tamarindy

bez

0

0813 40 70

Sušená jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pita
haya

bez

0

0813 40 95

Sušené ovoce, jedlé (jiné než skořápkové ovoce, banány, datle, fíky, ana
nas, avokáda, kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka
kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, citrusové
plody, vinné hrozny, meruňky, švestky, jablka, hrušky a broskve, nesmí
sené)

2,4

0

0813 50 12

Směsi sušených papájí, tamarindů, jablek kešu, liči, jackfruitu, sapodill,
mučenek, karambol a pitahaya, bez švestek

4

0

0813 50 15

Směsi sušeného ovoce, bez švestek, (jiné než směsi skořápkového
ovoce, banánů, datlí, fíků, ananasu, avokád, kvajáv, mang, mangostanů,
papájí, citrusových plodů, vinných hroznů, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodill, mučenek, karambol a pitahaya)

6,4

0

0813 50 19

Směsi sušených meruněk, jablek, broskví, vč. Prunus persica nectarina
a nektarinek, hrušek, papájí nebo jiného jedlého a sušeného ovoce, se
švestkami (kromě směsí jedlého skořápkového ovoce, banánů, datlí,
fíků, ananasu, avokád, kvajáv, mang, mangostanů, citrusových plodů
a vinných hroznů)

9,6

0

0813 50 31

Směsi výhradně ze sušených kokosových ořechů, kešú ořechů, para
ořechů, arekových ořechů, kola ořechů a makadamových ořechů

4

0

0813 50 39

Směsi výhradně z jedlých a sušených ořechů čísla 0802 (jiných než ko
kosových ořechů, kešú ořechů, para ořechů, arekových ořechů, kola
ořechů a makadamových ořechů)

6,4

0
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0813 50 91

Směsi jedlých a sušených ořechů, banánů, datlí, ananasu, avokád, kva
jáv, mang, mangostanů, citrusových plodů a vinných hroznů, bez šve
stek nebo fíků (jiné než směsi výhradně z ořechů čísel 0801 a 0802)

8

0

0813 50 99

Směsi jedlých a sušených ořechů, banánů, datlí, ananasu, avokád, kva
jáv, mang, mangostanů, citrusových plodů a vinných hroznů, se švest
kami nebo fíky

9,6

0

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů, vč. melounů vodních, čerstvá,
zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě nebo
ve vodě s jinými přísadami

1,6

0

0901 11 00

Káva (jiná než pražená a bez kofeinu)

bez

0

0901 12 00

Káva bez kofeinu (kromě pražené)

8,3

0

0901 21 00

Pražená káva (kromě kávy bez kofeinu)

7,5

0

0901 22 00

Pražená káva, bez kofeinu

9

0

0901 90 10

Kávové slupky a pulpy

bez

0

0901 90 90

Kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

11,5

0

0902 10 00

Zelený čaj v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg

3,2

0

0902 20 00

Zelený čaj v bezprostředním obalu o obsahu > 3 kg

bez

0

0902 30 00

Černý fermentovaný čaj a čaj částečně fermentovaný, též aromatizo
vaný, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg

bez

0

0902 40 00

Černý fermentovaný čaj a čaj částečně fermentovaný, též aromatizo
vaný, v bezprostředním obalu o obsahu > 3 kg

bez

0

0903 00 00

Maté

bez

0

0904 11 00

Pepř rodu Piper, nedrcený ani nemletý

bez

0

0904 12 00

Pepř rodu Piper, drcený nebo mletý

4

0

0904 20 10

Sušená sladká paprika (jiná než drcená nebo mletá)

9,6

0

0904 20 30

Sušené plody rodu Capsicum nebo Pimenta, nedrcené ani nemleté (jiné
než sladká paprika)

bez

0

0904 20 90

Drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta

5

0
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6

0

0905 00 00

Vanilka

0906 11 00

Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume) (jiná než drcená a mletá)

bez

0

0906 19 00

Skořice a květy skořicovníku (kromě skořice (Cinnamomum zeylanicum
Blume) a drcené a mleté skořice)

bez

0

0906 20 00

Drcená nebo mletá skořice a květy skořicovníku

bez

0

0907 00 00

Hřebíček, celé plody, květy a stopky

8

0

0908 10 00

Muškátový oříšek

bez

0

0908 20 00

Muškátový květ

bez

0

0908 30 00

Kardamom

bez

0

0909 10 00

Semena anýzu nebo badyánu

bez

0

0909 20 00

Semena koriandru

bez

0

0909 30 00

Semena kmínu

bez

0

0909 40 00

Semena kořenného kmínu

bez

0

0909 50 00

Semena fenyklu; jalovcové bobulky

bez

0

0910 10 00

Zázvor

bez

0

0910 20 10

Šafrán (jiný než drcený nebo mletý)

bez

0

0910 20 90

Drcený nebo mletý šafrán

8,5

0

0910 30 00

Kurkuma

bez

0

0910 91 10

Směsi různých druhů koření (jiné než drcené nebo mleté)

bez

0

0910 91 90

Drcené nebo mleté směsi různých druhů koření

12,5

0

0910 99 10

Semena pískavice

bez

0

0910 99 31

Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum) (jiná než drcená nebo mletá)

bez

0

0910 99 33

Tymián (jiný než drcený nebo mletý a mateřídouška)

7

0

0910 99 39

Drcený nebo mletý tymián

8,5

0
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7

0

0910 99 50

Bobkový list

0910 99 60

Kari

bez

0

0910 99 91

Koření, nedrcené ani nemleté (jiné než pepř rodu Piper, plody rodů Ca
psicum nebo Pimenta, vanilka, skořice, květy skořicovníku, hřebíček
(celé plody), stopky hřebíčku, muškátový oříšek, muškátový květ, kar
damom, semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu a kořen
ného kmínu a jalovcové bobulky, zázvor, šafrán, kurkuma, tymián,
bobkový list, kari a semena pískavice a směsi různých druhů koření)

bez

0

0910 99 99

Koření, drcené nebo mleté (jiné než pepř rodu Piper, plody rodů Capsi
cum nebo Pimenta, vanilka, skořice, květy skořicovníku, hřebíček (celé
plody), stopky hřebíčku, muškátový oříšek, muškátový květ, karda
mom, semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu a kořenného
kmínu a jalovcové bobulky, zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový
list, kari a semena pískavice a směsi různých druhů koření)

12,5

0

1001 10 00

Pšenice tvrdá

148 €/t

0

1001 90 10

Špalda k setí

12,8

0

1001 90 91

Osivo obyčejné pšenice a sourži

95 €/t

0

1001 90 99

Špalda, obyčejná pšenice a sourež (kromě osiva)

95 €/t

0

1002 00 00

Žito

93 €/t

0

1003 00 10

Osivo ječmene

93 €/t

0

1003 00 90

Ječmen (kromě osiva)

93 €/t

0

1004 00 00

Oves

89 €/t

0

1005 10 11

Kukuřice, dvojitý hybrid a top cross hybrid, osivo

bez

0

1005 10 13

Kukuřice, třikrát křížená, osivo

bez

0

1005 10 15

Kukuřice, jednoduchý hybrid, osivo

bez

0

1005 10 19

Osivo hybridní kukuřice (jiné než dvojitý hybrid, top cross hybrid, tři
krát křížené a jednoduchý hybrid)

bez

0

1005 10 90

Osivo kukuřice (jiné než hybridní)

94 €/t

0

1005 90 00

Kukuřice (kromě osiva)

94 €/t

TQ (MZ)
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7,7

0

1006 10 10

Rýže v plevách k setí

1006 10 21

Kulatozrnná rýže v plevách, předpařená

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 23

Střednězrnná rýže v plevách, předpařená

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 25

Dlouhozrnná rýže v plevách, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3, před
pařená

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 27

Dlouhozrnná rýže v plevách, poměr délky k šířce ≥ 3, předpařená

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 92

Kulatozrnná rýže v plevách (jiná než předpařená a k setí)

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 94

Střednězrnná rýže v plevách (jiná než předpařená a k setí)

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 96

Dlouhozrnná rýže v plevách, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3 (jiná
než předpařená a k setí)

211 €/t

TQ(RI)

1006 10 98

Dlouhozrnná rýže v plevách, poměr délky k šířce ≥ 3 (jiná než předpa
řená a k setí)

211 €/t

TQ(RI)

1006 20 11

Kulatozrnná loupaná (hnědá) rýže, předpařená

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 13

Střednězrnná loupaná (hnědá) rýže, předpařená

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 15

Dlouhozrnná loupaná (hnědá) rýže, poměr délky k šířce > 2, avšak
< 3, předpařená

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 17

Dlouhozrnná loupaná (hnědá) rýže, poměr délky k šířce ≥ 3, předpa
řená – Basmati

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 92

Kulatozrnná loupaná (hnědá rýže (jiná než předpařená)

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 94

Střednězrnná loupaná hnědá) rýže (jiná než předpařená)

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 96

Dlouhozrnná loupaná (hnědá rýže, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3,
(jiná než předpařená)

264 €/t

TQ(RI)

1006 20 98

Dlouhozrnná loupaná (hnědá) rýže, poměr délky k šířce ≥ 3, (jiná než
předpařená)

264 €/t

TQ(RI)
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1006 30 21

Poloomletá kulatozrnná rýže, předpařená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 23

Poloomletá střednězrnná rýže, předpařená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 25

Poloomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3,
předpařená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 27

Poloomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce ≥ 3, předpařená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 42

Poloomletá kulatozrnná rýže (jiná než předpařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 44

Poloomletá střednězrnná rýže (jiná než předpařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 46

Poloomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3 (jiná
než předpařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 48

Poloomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce ≥ 3 (jiná než před
pařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 61

Celoomletá kulatozrnná rýže, předpařená, též leštěná nebo hlazená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 63

Celoomletá střednězrnná rýže, předpařená, též leštěná nebo hlazená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 65

Celoomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3,
předpařená, též leštěná nebo hlazená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 67

Celoomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce ≥ 3, předpařená, též
leštěná nebo hlazená

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 92

Celoomletá kulatozrnná rýže, též leštěná nebo hlazená (jiná než před
pařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 94

Celoomletá střednězrnná rýže, též leštěná nebo hlazená (jiná než před
pařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 96

Celoomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce > 2, avšak < 3, též
leštěná nebo hlazená (jiná než předpařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 30 98

Celoomletá dlouhozrnná rýže, poměr délky k šířce ≥ 3, též leštěná
nebo hlazená (jiná než předpařená)

416 €/t

TQ(RI)

1006 40 00

Zlomková rýže

128 €/t

TQ(RI)

1007 00 10

Hybridní zrna čiroku, k setí

6,4

0

1007 00 90

Zrna čiroku (kromě hybridů k setí)

94 €/t

—
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1008 10 00

Pohanka

37 €/t

0

1008 20 00

Proso (kromě zrn čiroku)

56 €/t

0

1008 30 00

Lesknice kanárská

bez

0

1008 90 10

Tritikale

93 €/t

0

1008 90 90

Obiloviny (jiné než pšenice a sourež, žito, ječmen, oves, kukuřice, rýže,
pohanka, proso, lesknice kanárská, tritikale a zrna čiroku)

37 €/t

0

1101 00 11

Mouka z pšenice durum

172 €/t

0

1101 00 15

Mouka z obyčejné pšenice a pšenice špaldy

172 €/t

0

1101 00 90

Mouka ze sourži

172 €/t

0

1102 10 00

Žitná mouka

168 €/t

0

1102 20 10

Kukuřičná mouka, s obsahem tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

173 €/t

TQ(MZ)

1102 20 90

Kukuřičná mouka, s obsahem tuku > 1,5 % hmotnostních

98 €/t

TQ(MZ)

1102 90 10

Ječná mouka

171 €/t

0

1102 90 30

Ovesná mouka

164 €/t

0

1102 90 50

Rýžová mouka

138 €/t

0

1102 90 90

Obilné mouky (jiné než pšeničná, ze sourži, žitná, kukuřičná, rýžová,
ječná a ovesná)

98 €/t

0

1103 11 10

Krupice a krupička, z pšenice durum

267 €/t

0

1103 11 90

Krupice a krupička z obyčejné pšenice nebo pšenice špaldy

186 €/t

0

1103 13 10

Krupice a krupička z kukuřice, s obsahem tuku ≤ 1,5 % hmotnostních

173 €/t

0

1103 13 90

Krupice a krupička z kukuřice, s obsahem tuku > 1,5 % hmotnostních

98 €/t

0

1103 19 10

Žitná krupice a krupička

171 €/t

0

1103 19 30

Ječná krupice a krupička

171 €/t

0

1103 19 40

Krupice a krupička z ovsa

164 €/t

0
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1103 19 50

Rýžová krupice a krupička

138 €/t

0

1103 19 90

Krupice a krupička z obilovin (jiná než z pšenice, ovsa, kukuřice, rýže,
žita a ječmene)

98 €/t

0

1103 20 10

Žitné pelety

171 €/t

0

1103 20 20

Ječné pelety

171 €/t

0

1103 20 30

Pelety z ovsa

164 €/t

0

1103 20 40

Pelety z kukuřice

173 €/t

0

1103 20 50

Rýžové pelety

138 €/t

0

1103 20 60

Pšeničné pelety

175 €/t

0

1103 20 90

Obilné pelety (jiné než žitné, ječné, ovesné, kukuřičné, rýžové a pše
ničné)

98 €/t

0

1104 12 10

Rozválcovaná ovesná zrna

93 €/t

0

1104 12 90

Ovesná zrna ve vločkách

182 €/t

0

1104 19 10

Rozválcovaná pšeničná zrna nebo pšeničná zrna ve vločkách

175 €/t

0

1104 19 30

Rozválcovaná žitná zrna nebo žitná zrna ve vločkách

171 €/t

0

1104 19 50

Rozválcovaná kukuřičná zrna nebo kukuřičná zrna ve vločkách

173 €/t

0

1104 19 61

Rozválcovaná ječná zrna

97 €/t

0

1104 19 69

Ječná zrna ve vločkách

189 €/t

0

1104 19 91

Rýžová zrna ve vločkách

234 €/t

0

1104 19 99

Rozválcovaná obilná zrna nebo obilná zrna ve vločkách (jiná než zrna
ovsa, pšenice, žita, kukuřice a ječmene a rýžové vločky)

173 €/t

0

1104 22 20

Ovesná zrna, loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) (kromě use
knutých)

162 €/t

0

1104 22 30

Loupaná, rozřezaná nebo šrotovaná ovesná zrna

162 €/t

0

1104 22 50

Perlovitá ovesná zrna

145 €/t

0

1104 22 90

Šrotovaná ovesná zrna

93 €/t

0
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1104 22 98

Ovesná zrna (jiná než useknutá, loupaná (zbavená slupek nebo vylupo
vaná) a rozřezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo „grutten“), per
lovitá a jinak nezpracovaná než šrotovaná)

93 €/t

0

1104 23 10

Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) kukuřičná zrna, též řezaná
nebo šrotovaná

152 €/t

7

1104 23 30

Perlovitá kukuřičná zrna

152 €/t

7

1104 23 90

Šrotovaná kukuřičná zrna

98 €/t

7

1104 23 99

Obilná zrna z kukuřice (jiná než loupaná (zbavená slupek nebo vylupo
vaná), řezaná nebo šrotovaná, perlovitá nebo jinak nezpracovaná než
šrotovaná)

98 €/t

7

1104 29 01

Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) ječná zrna

150 €/t

7

1104 29 03

Loupaná a řezaná nebo šrotovaná ječná zrna (zvaná „Grütze“ nebo
„grutten“)

150 €/t

7

1104 29 05

Perlovitá ječná zrna

236 €/t

7

1104 29 07

Ječná zrna, pouze šrotovaná

97 €/t

7

1104 29 09

Ječná zrna (jiná než loupaná(zbavená slupek nebo vylupovaná) a řezaná
nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo „grutten“), perlovitá nebo jinak
nezpracovaná než šrotovaná)

97 €/t

7

1104 29 11

Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) pšeničná zrna

129 €/t

0

1104 29 18

Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) obilná zrna (jiná než ječná,
ovesná, kukuřičná, rýžová nebo pšeničná)

129 €/t

0

1104 29 30

Perlovitá obilná zrna (jiná než ječná, ovesná, kukuřičná nebo rýžová)

154 €/t

0

1104 29 51

Obilná zrna z pšenice, jinak nezpracovaná než šrotovaná

99 €/t

0

1104 29 55

Obilná zrna ze žita, jinak nezpracovaná než šrotovaná

97 €/t

0

1104 29 59

Obilná zrna, jinak nezpracovaná než šrotovaná (jiná než ječná, ovesná,
kukuřičná, pšeničná a žitná)

98 €/t

0
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1104 29 81

Obilná zrna z pšenice (jiná než loupaná (zbavená slupek nebo vylupo
vaná), řezaná nebo šrotovaná, perlovitá nebo jinak nezpracovaná než
šrotovaná)

99 €/t

0

1104 29 85

Obilná zrna ze žita (jiná než loupaná (zbavená slupek nebo vylupo
vaná), řezaná nebo šrotovaná, perlovitá nebo jinak nezpracovaná než
šrotovaná)

97 €/t

0

1104 29 89

Obilná zrna (jiná než z ječmene, ovsa, kukuřice, pšenice a žita, loupaná
(zbavená slupek nebo vylupovaná), řezaná nebo šrotovaná, perlovitá
nebo jinak nezpracovaná než šrotovaná)

98 €/t

0

1104 30 10

Pšeničné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

76 €/t

0

1104 30 90

Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené (jiné než
pšeničné)

75 €/t

0

1105 10 00

Mouka, krupice a prášek z brambor

12,2

0

1105 20 00

Vločky, granule a pelety z brambor

12,2

0

1106 10 00

Mouka, krupice a prášek z hrachu, fazolí, čočky a ostatních sušených
luštěnin čísla 0713

7,7

0

1106 20 10

Denaturovaná mouka, krupice a prášek ze sága nebo maniokových,
marantových a salepových kořenů, jeruzalémských artyčoků, batátů
a podobných kořenů a hlíz s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
čísla 0714

95 €/t

0

1106 20 90

Mouka, krupice a prášek ze sága a z maniokových, marantových a sale
pových kořenů a hlíz, jeruzalémských artyčoků, batátů a podobných
kořenů a hlíz s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu čísla 0714 (jiné
než denaturované)

166 €/t

0

1106 30 10

Mouka, krupice a prášek z banánů

10,9

0

1106 30 90

Mouka, krupice a prášek z produktů kapitoly 8 (Jedlé ovoce a ořechy;
kůra citrusových plodů nebo melounů) (kromě banánů)

8,3

0

1107 10 11

Pšeničný slad ve formě mouky (jiný než pražený)

177 €/t

0

1107 10 19

Pšeničný slad (jiný než ve formě mouky a pražený)

134 €/t

0

1107 10 91

Slad ve formě mouky (jiný než pražený a pšeničný)

173 €/t

0

1107 10 99

Slad (jiný než pražený, pšeničný a ve formě mouky)

131 €/t

0

1107 20 00

Pražený slad

152 €/t

0
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1108 11 00

Pšeničný škrob

224 €/t

—

1108 12 00

Kukuřičný škrob

166 €/t

—

1108 13 00

Bramborový škrob

166 €/t

—

1108 14 00

Maniokový škrob

166 €/t

TQ(MC)

1108 19 10

Rýžový škrob

216 €/t

—

1108 19 90

Škrob (jiný než pšeničný, kukuřičný, bramborový, maniokový a rý
žový)

166 €/t

—

1108 20 00

Inulin

19,2

0

1109 00 00

Pšeničný lepek, též sušený

512 €/t

—

1201 00 10

Sójové boby k setí

bez

0

1201 00 90

Sójové boby (jiné než k setí)

bez

0

1202 10 10

Podzemnice olejná (arašídy) neloupaná k setí

bez

0

1202 10 90

Podzemnice olejná (arašídy) neloupaná (jiná než pražená nebo jinak te
pelně upravená a k setí)

bez

0

1202 20 00

Loupaná podzemnice olejná (arašídy), též drcená (jiná než pražená
nebo jinak tepelně upravená)

bez

0

1203 00 00

Kopra

bez

0

1204 00 10

Lněná semena k setí

bez

0

1204 00 90

Lněná semena (jiná než k setí)

bez

0

1205 10 10

Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové
(produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové < 2 % a produkující
pevnou složku glukosinátů o obsahu < 30 micromolů/g), k setí

bez

0

1205 10 90

Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové
(produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové < 2 % a produkující
pevnou složku glukosinolátů o obsahu < 30 mikromolů/g), též drcená
(jiná než k setí)

bez

0

1205 90 00

Semena řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem kyseliny erukové
(produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové ≥ 2 % a produkující
pevnou složku glukosinolátů o obsahu ≥ 30 mikromolů/g), též drcená

bez

0

1206 00 10

Slunečnicová semena k setí

bez

0
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1206 00 91

Slunečnicová semena, též loupaná a neloupaná v šedě a bíle proužko
vané slupce (jiná než k setí)

bez

0

1206 00 99

Slunečnicová semena, též drcená (jiná než k setí, též loupaná a nelou
paná v šedě a bíle proužkované slupce)

bez

0

1207 20 10

Bavlníková semena k setí

bez

0

1207 20 90

Bavlníková semena, též drcená (jiná než k setí)

bez

0

1207 40 10

Sezamová semena k setí

bez

0

1207 40 90

Sezamová semena, též drcená (jiná než k setí)

bez

0

1207 50 10

Hořčičná semena k setí

bez

0

1207 50 90

Hořčičná semena, též drcená (jiná než k setí)

bez

0

1207 91 10

Maková semena k setí

bez

0

1207 91 90

Maková semena, též drcená (jiná než k setí)

bez

0

1207 99 15

Olejnatá semena a olejnaté plody, k setí (jiné než jedlé ořechy, olivy, só
jové boby, podzemnice olejná, kopra, lněná semena, semena řepky
nebo řepky olejky, slunečnicová semena, bavlníková semena, sezamová
semena, hořčičná semena a maková semena)

bez

0

1207 99 91

Konopná semena, též drcená (jiná než k setí)

bez

0

1207 99 97

Olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené (jiné než k setí a jedlé oře
chy, olivy, sójové boby, podzemnice olejná, kopra, lněná semena, se
mena řepky nebo řepky olejky, slunečnicová semena, bavlníková, seza
mová, hořčičná, maková a konopná semena)

bez

0

1208 10 00

Mouka a krupice ze sójových bobů

4,5

0

1208 90 00

Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů (jiné než
sójové a hořčičné)

bez

0

1209 10 00

Semena cukrové řepy, k setí

8,3

0

1209 21 00

Semena vojtěšky (alfalfa) k setí

2,5

0

1209 22 10

Semena jetele lučního (Trifolium pratense L.) k setí

bez

0

1209 22 80

Semena jetele (Trifolium spp.) k setí (kromě jetele lučního [Trifolium pra
tense L.])

bez

0
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1209 23 11

Semena kostřavy luční (Festuca pratensis Huds) k setí

bez

0

1209 23 15

Semena kostřavy červené (Festuca rubra L.) k setí

bez

0

1209 23 80

Semena kostřavy, k setí (jiná než semena kostřavy luční (Festuca pratensis
Huds) a semena kostřavy červené (Festuca rubra L.))

2,5

0

1209 24 00

Semena lipnice luční (Poa pratensis L.) k setí

bez

0

1209 25 10

Semena jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum L.), k setí

bez

0

1209 25 90

Semena jílku vytrvalého (Lolium perenne L.), k setí

bez

0

1209 29 10

Semena vikve, semena lipnice bahenní (Poa palustris L.) a lipnice obecné
(Poa trivialis L.), semena srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.), a semena
psinečku (Agrostis), k setí

bez

0

1209 29 35

Semena bojínku k setí

bez

0

1209 29 50

Semena vlčího bobu, k setí

2,5

0

1209 29 60

Semena krmné řepy (Beta vulgaris var. alba), k setí

8,3

0

1209 29 80

Semena pícnin, k setí (kromě obilovin a semen krmné řepy (Beta vulga
ris var. alba), semen cukrové řepy, semen vojtěšky, semen jetele (Trifo
lium spp.), semen kostřavy, semen lipnice luční (Poa pratensis L.), semen
jílku (Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L.), semen bojínku, semen
vikve, semen lipnice bahenní (Poa palustris L.) a lipnice obecné (Poa tri
vialis L.), semen srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.), semen psinečku
(Agrostis) a semen vlčího bobu)

2,5

0

1209 30 00

Semena bylin pěstovaných hlavně pro květy, k setí

3

0

1209 91 10

Semena kedlubnu (Brassica oleracea, var. caulorapa a gongylodes L.), k setí

3

0

1209 91 30

Semena řepy salátové (Beta vulgaris var. conditiva), k setí

8,3

0

1209 91 90

Semena zeleniny k setí (jiná než kedlubnu (Brassica oleracea, var. caulo
rapa a gongylodes L.))

3

0

1209 99 10

Semena lesních stromů k setí

bez

0

1209 99 91

Semena rostlin pěstovaných hlavně pro květy, k setí

3

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/107

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

1209 99 99

Semena, plody a výtrusy, k setí (kromě luštěnin a kukuřice cukrové,
kávy, čaje, maté a koření, obilovin, olejnatých semen a olejnatých
plodů, řepy, pícnin, semen zeleniny, semen lesních stromů a semen ros
tlin pěstovaných hlavně pro květy nebo používaných zejména ve vo
ňavkářství, farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným
účelům)

4

0

1210 10 00

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené (jiné než drcené, v prášku nebo
ve formě pelet)

5,8

0

1210 20 10

Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet, s vyšším obsa
hem lupulinu; lupulin

5,8

0

1210 20 90

Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet (jiné než s vy
šším obsahem lupulinu)

5,8

0

1211 20 00

Kořeny ženšenu, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

bez

0

1211 30 00

Listy koky, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

bez

0

1211 40 00

Maková sláma, čerstvá nebo sušená, též řezaná, drcená nebo v prášku

bez

0

1211 90 30

Tonková semena, čerstvá nebo sušená, též řezaná, drcená nebo v prá
šku

3

0

1211 90 85

Rostliny a části rostlin, vč. semen a plodů, používané zejména ve vo
ňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podob
ným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku
(jiné než kořeny ženšenu, listy koky, maková sláma a tonková semena)

bez

0

1212 20 00

Chaluhy a jiné řasy, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prá
šku

bez

0

1212 91 20

Cukrová řepa, sušená, též v prášku

23 €/100 kg/net

7

1212 91 80

Cukrová řepa, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

6,7 €/100 kg/net

7

1212 99 20

Cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku

4,6 €/100 kg/net

7

1212 99 30

Svatojánský chléb, čerstvý, chlazený, zmrazený nebo sušený, též v prá
šku

5,1

0

1212 99 41

Semena svatojánského chleba, čerstvá nebo sušená (jiná než zbavená
slupek, drcená nebo mletá)

bez

0

1212 99 49

Semena svatojánského chleba, zbavená slupek, drcená nebo mletá, čer
stvá nebo sušená

5,8

0

1212 99 70

Ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty, vč. nepražených ko
řenů čekanky obecné seté (Cichorium intybus sativum), používané zejmé
na k lidskému požívání, jinde neuvedené

bez

0

1213 00 00

Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve
formě pelet

bez

0
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1214 10 00

Moučka a pelety z vojtěšky

bez

0

1214 90 10

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny

5,8

0

1214 90 90

Seno, vojtěška, jetel, vičenec ligurs, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob,
vikev a podobné pícniny (jiné než tuřín, krmná řepa a jiné krmné ko
řeny a moučka z vojtěšky)

bez

0

1301 20 00

Přírodní arabská guma

bez

0

1301 90 00

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice, balzámy a jiné pří
rodní olejové pryskyřice (jiné než arabská guma)

bez

0

1302 11 00

Opium

bez

0

1302 12 00

Výtažky z lékořice (jiné než o obsahu sacharózy > 10 % nebo ve formě
cukrovinek)

3,2

0

1302 13 00

Výtažky z chmele

3,2

0

1302 19 05

Výtažek z vanilky

3

0

1302 19 80

Rostlinné šťávy a výtažky (jiné než z lékořice, chmele, vanilky a opium)

bez

0

1302 20 10

Pektinové látky, pektináty a pektany v suchém stavu, ve formě prášku

19,2

0

1302 20 90

Tekuté pektinové látky, pektináty a pektany

11,2

0

1302 31 00

Agar-agar, též upravený

bez

0

1302 32 10

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatoján
ského chleba, též upravené

bez

0

1302 32 90

Slizy a zahušťovadla z guarových semen, též upravené

bez

0

1302 39 00

Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené (jiné než ze svato
jánského chleba, ze semen svatojánského chleba, z guarových semen
a agar-agar)

bez

0

1401 10 00

Bambus

bez

0

1401 20 00

Španělský rákos (rotang)

bez

0

1401 90 00

Sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená,
lipové lýko a ostatní rostlinné materiály používané zejména k výrobě
košíkářského nebo pleteného zboží (jiné než bambus a španělský rákos
(rotang))

bez

0
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1404 20 00

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

bez

0

1404 90 00

Rostlinné produkty, jinde neuvedené

bez

0

1501 00 11

Vepřový tuk, vč. sádla, škvařený nebo jinak extrahovaný, pro průmyslo
vé účely (jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou spotřebu,
stearin z vepřového sádla a olein z vepřového sádla)

bez

0

1501 00 19

Vepřový tuk, vč. sádla, škvařený nebo jinak extrahovaný (jiný než pro
technické/průmyslové účely, stearin z vepřového sádla a olein z vepřo
vého sádla)

17,2 €/100 kg/net

0

1501 00 90

Drůbeží tuk, škvařený nebo jinak extrahovaný

11,5

0

1502 00 10

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, pro průmyslové účely (jiné než výrobu po
travin určených pro lidskou spotřebu, stearin z vepřového sádla, olein
z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgo
vaný, nesmíchaný ani jinak neupravený)

bez

0

1502 00 90

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí (jiný než pro průmyslové účely, stearin z ve
přového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín
a olein z loje, neemulgovaný, nesmíchaný ani jinak neupravený)

3,2

0

1503 00 11

Stearin z vepřového sádla a oleostearin pro průmyslové účely (jiné než
emulgované, smíchané nebo jinak upravené)

bez

0

1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin (jiné než pro průmyslové účely
a emulgované, smíchané nebo jinak upravené)

5,1

0

1503 00 30

Olein z loje pro průmyslové účely (jiný než pro výrobu potravin urče
ných pro lidskou spotřebu a emulgovaný, smíchaný nebo jinak upra
vený)

bez

0

1503 00 90

Olein z loje, oleomargarín a olein z vepřového sádla (jiné než emulgo
vané, smíchané nebo jinak upravené, a olein z loje pro průmyslové
účely)

6,4

0

1504 10 10

Oleje z rybích jater a jejich frakce s obsahem vitaminu A ≤ 2 500
mezinárodních jednotek na gram, též rafinované (jiné než chemicky
upravené)

3,8

0

1504 10 91

Oleje z rybích jater a jejich frakce, z platýse, též rafinované, avšak che
micky neupravené (jiné než oleje z rybích jater s obsahem vitaminu
A ≤ 2 500 mezinárodních jednotek na gram)

bez

0

1504 10 99

Oleje z rybích jater a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neu
pravené (jiné než oleje z rybích jater s obsahem vitaminu A ≤ 2 500
mezinárodních jednotek na gram a z platýse)

bez

0
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1504 20 10

Pevné frakce tuků a olejů z ryb, též rafinované (jiné než chemicky upra
vené a oleje z jater)

10,9

0

1504 20 90

Rybí tuky a oleje a tekuté frakce, též rafinované (jiné než chemicky
upravené a oleje z jater)

bez

0

1504 30 10

Pevné frakce z tuku a oleje z mořských savců, též rafinované (jiné než
chemicky upravené)

10,9

0

1504 30 90

Tuky a oleje z mořských savců a jejich tekuté frakce, též rafinované
(jiné než chemicky upravené)

bez

0

1505 00 10

Surový tuk z ovčí vlny

3,2

0

1505 00 90

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané, vč. lanolinu (kromě su
rového tuku z ovčí vlny)

bez

0

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale che
micky neupravené (jiné než vepřový tuk, drůbeží tuk, hovězí, ovčí
a kozí tuky z ryb a jiných mořských živočichů, stearin z vepřového sá
dla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín, olein z loje, tuk
z ovčí vlny a tukové látky z něho získané)

bez

0

1507 10 10

Surový sójový olej, též odslizený, pro technické nebo průmyslové účely
(jiný než pro výrobu potravin pro lidskou výživu)

3,2

0

1507 10 90

Surový sójový olej, též odslizený (jiný než pro technické nebo průmys
lové účely)

6,4

0

1507 90 10

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, pro technické nebo průmyslo
vé účely (jiný než chemicky upravený, surový a pro výrobu potravin
pro lidskou výživu)

5,1

0

1507 90 90

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný (jiný než pro technické nebo
průmyslové účely, chemicky upravený a surový)

9,6

0

1508 10 10

Surový podzemnicový olej pro technické nebo průmyslové účely (jiný
než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

bez

0

1508 10 90

Surový podzemnicový olej (jiný než pro technické a průmyslové účely)

6,4

0

1508 90 10

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, pro průmyslové účely
(jiný než chemicky upravený, surový a pro výrobu potravin určených
pro lidskou výživu)

5,1

0

1508 90 90

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný (jiný než chemicky
upravený, surový a pro technické nebo průmyslové účely)

9,6

0
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1509 10 10

Panenský olivový olej na svícení získaný z plodů olivovníku výhradně
mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž
nedochází ke zhoršení jakosti oleje

122,6 €/100 kg/net

0

1509 10 90

Olivový olej získaný z plodů olivovníku výhradně mechanickými nebo
jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke zhor
šení jakosti oleje, nezpracovaný (jiný než panenský olej na svícení)

124,5 €/100 kg/net

0

1509 90 00

Olivový olej a frakce získané z plodů olivovníku výhradně mechanic
kými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedo
chází ke zhoršení jakosti oleje (jiný než panenský a chemicky upra
vený)

134,6 €/100 kg/net

0

1510 00 10

Surové olivové oleje a směsi, vč. směsí s oleji čísla 1509

110,2 €/100 kg/net

0

1510 00 90

Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, av
šak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo
frakcemi čísla 1509 (jiné než surové)

160,3 €/100 kg/net

0

1511 10 10

Surový palmový olej, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

bez

0

1511 10 90

Surový palmový olej (jiný než pro technické nebo průmyslové účely)

3,8

0

1511 90 11

Pevné frakce palmového oleje, též rafinované, ale chemicky neupra
vené, v obalu o hmotnosti ≤ 1 kg

12,8

0

1511 90 19

Pevné frakce palmového oleje, též rafinované, ale chemicky neupra
vené, v obalu o hmotnosti > 1 kg nebo v jiné obchodní úpravě

10,9

0

1511 90 91

Palmový olej a jeho tekuté frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupra
vený, pro průmyslové účely (jiný než pro výrobu potravin určených
pro lidskou výživu a surový)

5,1

0

1511 90 99

Palmový olej a jeho tekuté frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupra
vený (jiný než pro průmyslové účely a surové)

9

0

1512 11 10

Surový slunečnicový olej nebo světlicový olej, pro technické nebo prů
myslové účely (jiný než pro výrobu potravin určených pro lidskou vý
živu)

3,2

0

1512 11 91

Surový slunečnicový olej (jiný než pro technické nebo průmyslové
účely)

6,4

0

1512 11 99

Surový světlicový olej (jiný než pro technické nebo průmyslové účely)

6,4

0

1512 19 10

Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce, též rafinované, ale
chemicky neupravené, pro technické nebo průmyslové účely (jiné než
surové a pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

5,1

0
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1512 19 90

Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce, též rafinované, ale
chemicky neupravené (jiné než pro technické nebo průmyslové účely
a surové)

9,6

0

1512 21 10

Surový bavlníkový olej, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

3,2

0

1512 21 90

Surový bavlníkový olej (jiný než pro technické nebo průmyslové účely)

6,4

0

1512 29 10

Bavlníkový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený,
pro technické nebo průmyslové účely (jiný než surový a pro výrobu
potravin určených pro lidskou výživu)

5,1

0

1512 29 90

Bavlníkový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
(jiný než pro technické nebo průmyslové účely a surový)

9,6

0

1513 11 10

Surový kokosový olej, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

2,5

0

1513 11 91

Surový kokosový olej, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg
(jiný než pro technické nebo průmyslové účely)

12,8

0

1513 11 99

Surový kokosový olej, v bezprostředním obalu o hmotnosti > 1 kg
nebo v jiné obchodní úpravě (jiný než pro technické nebo průmyslové
účely)

6,4

0

1513 19 11

Pevné frakce kokosového oleje, též rafinované, ale chemicky neupra
vené, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg

12,8

0

1513 19 19

Pevné frakce kokosového oleje, též rafinované, ale chemicky neupra
vené, v bezprostředním obalu o hmotnosti > 1 kg nebo v jiné ob
chodní úpravě

10,9

0

1513 19 30

Kokosový olej a jeho tekuté frakce, též rafinovaný, ale chemicky neu
pravený, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než pro výrobu
potravin určených pro lidskou výživu a surový)

5,1

0

1513 19 91

Kokosový olej a jeho tekuté frakce, též rafinovaný, ale chemicky neu
pravený, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg (jiný než pro
technické nebo průmyslové účely a surový)

12,8

0

1513 19 99

Kokosový olej a jeho tekuté frakce, též rafinovaný, ale chemicky neu
pravený, v bezprostředním obalu o hmotnosti > 1 kg nebo v jiné ob
chodní úpravě (jiný než pro technické nebo průmyslové účely a surový)

9,6

0
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1513 21 10

Surový olej z palmových jader a babassuový olej, pro technické nebo
průmyslové účely (jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou
výživu)

3,2

0

1513 21 30

Surový olej z palmových jader a babassuový olej, v bezprostředním ob
alu o hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než pro technické nebo průmyslové účely)

12,8

0

1513 21 90

Surový olej z palmových jader a babassuový olej v bezprostředním ob
alu o čisté hmotnosti > 1 kg nebo v jiné obchodní úpravě (jiné než
oleje pro technické nebo průmyslové účely)

6,4

0

1513 29 11

Pevné frakce oleje z palmových jader a babassuového oleje, též rafino
vané, ale chemicky neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤
1 kg

12,8

0

1513 29 19

Pevné frakce oleje z palmových jader a babassuového oleje, též rafino
vané, ale chemicky neupravené, v bezprostředním obalu > 1 kg nebo v
jiné obchodní úpravě

10,9

0

1513 29 30

Olej z palmových jader a babassuový olej a jejich tekuté frakce, též rafi
nované, ale chemicky neupravené, pro technické nebo průmyslové
účely (jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu a su
rové)

5,1

0

1513 29 50

Olej z palmových jader a babassuový olej a jejich tekuté frakce, též rafi
nované, ale chemicky neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti
≤ 1 kg (jiné než pro technické nebo průmyslové účely a surové)

12,8

0

1513 29 90

Olej z palmových jader a babassuový olej a jejich tekuté frakce, též rafi
nované, ale chemicky neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti
> 1 kg nebo v jiné obchodní úpravě (jiné než pro technické nebo prů
myslové účely a surové)

9,6

0

1514 11 10

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové (stálý
olej o obsahu kyseliny erukové < 2 %), surový, pro technické nebo prů
myslové účely (jiný než pro výrobu potravin určených pro lidskou vý
živu)

3,2

0

1514 11 90

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové (stálý
olej o obsahu kyseliny erukové < 2 %), surový (jiný než pro technické
nebo průmyslové účely)

6,4

0

1514 19 10

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové (stálý
olej o obsahu kyseliny erukové < 2 %) a jeho frakce, též rafinované, ale
chemicky neupravené, pro technické nebo průmyslové účely (jiné než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu a surové)

5,1

0

1514 19 90

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové (stálý
olej o obsahu kyseliny erukové < 2 %) a jeho frakce, též rafinované, ale
chemicky neupravené (jiné než pro technické nebo průmyslové účely
a surové)

9,6

0
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1514 91 10

Olej řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem kyseliny erukové
(stálý olej o obsahu kyseliny erukové ≥ 2 %), a hořčičný olej, surové,
pro technické nebo průmyslové účely (jiné než pro výrobu potravin
určených pro lidskou výživu)

3,2

0

1514 91 90

Olej řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem kyseliny erukové
(stálý olej o obsahu kyseliny erukové ≥ 2 %), a hořčičný olej, surové
(jiné než pro technické nebo průmyslové účely)

6,4

0

1514 99 10

Olej řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem kyseliny erukové
(stálý olej o obsahu kyseliny erukové ≥ 2 %), a hořčičný olej, a jejich
frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené, pro technické nebo
průmyslové účely (jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu a su
rové)

5,1

0

1514 99 90

Olej řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem kyseliny erukové
(stálý olej o obsahu kyseliny erukové ≥ 2 %), a hořčičný olej, a jejich
frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené (jiné než pro technické
nebo průmyslové účely a surové)

9,6

0

1515 11 00

Surový lněný olej

3,2

0

1515 19 10

Lněný olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, pro
technické nebo průmyslové účely (jiný než surový a pro výrobu potra
vin určených pro lidskou výživu)

5,1

0

1515 19 90

Lněný olej a jeho frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené (jiný
než pro technické nebo průmyslové účely a surový)

9,6

0

1515 21 10

Surový kukuřičný olej, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

3,2

0

1515 21 90

Surový kukuřičný olej (jiný než pro technické nebo průmyslové účely)

6,4

0

1515 29 10

Kukuřičný olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený,
pro průmyslové účely (jiný než surový a pro výrobu potravin určených
pro lidskou výživu)

5,1

0

1515 29 90

Kukuřičný olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
(jiný než pro průmyslové účely a surový)

9,6

0

1515 30 10

Ricinový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, k
výrobě aminoundekanové kyseliny pro výrobu syntetických textilních
vláken nebo plastů

bez

0

1515 30 90

Ricinový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
(jiný než k výrobě aminoundekanové kyseliny pro výrobu syntetických
textilních vláken nebo plastů)

5,1

0
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1515 50 11

Surový sezamový olej, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

3,2

0

1515 50 19

Surový sezamový olej (jiný než pro technické nebo průmyslové účely)

6,4

0

1515 50 91

Sezamový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený,
pro technické nebo průmyslové účely (jiný než surový)

5,1

0

1515 50 99

Sezamový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
(jiný než pro technické nebo průmyslové účely a surový)

9,6

0

1515 90 11

Tungové, jojobové a ojticikové oleje, myrtový a japonský vosk a jejich
frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

bez

0

1515 90 21

Surový olej z tabákových semen, pro technické nebo průmyslové účely
(jiný než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

bez

0

1515 90 29

Surový olej z tabákových semen (jiný než pro technické nebo průmys
lové účely)

6,4

0

1515 90 31

Olej z tabákových semen a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky
neupravený, pro technické nebo průmyslové účely (jiný než pro výrobu
potravin určených pro lidskou výživu a surový)

bez

0

1515 90 39

Olej z tabákových semen a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky
neupravený (jiný než pro technické nebo průmyslové účely a surový)

9,6

0

1515 90 40

Surové stálé rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, pro technické nebo
průmyslové účely (jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou
výživu, sójové, podzemnicové, olivové, palmové, slunečnicové, světli
cové, bavlníkové, kokosové, z palmových jader, babassuové, řepkové
a hořčičné, lněné, kukuřičné, ricinové, tungové, sezamové, jojobové
a ojticikové oleje, myrtový a japonský vosk a olej z tabákových semen)

3,2

0

1515 90 51

Pevné surové stálé rostlinné tuky a oleje, v bezprostředním obalu
o hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než pro technické nebo průmyslové účely a só
jové, podzemnicové, olivové, palmové, slunečnicové, světlicové, bavlní
kové, kokosové, z palmových jader, babassuové, řepkové a hořčičné,
lněné, kukuřičné, ricinové, tungové, sezamové, jojobové a ojticikové
oleje, myrtový a japonský vosk a olej z tabákových semen)

12,8

0
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1515 90 59

Pevné surové stálé rostlinné tuky a oleje, v bezprostředním obalu
o hmotnosti > 1 kg, nebo surové, tekuté (jiné než pro technické nebo
průmyslové účely a sójové, podzemnicové, olivové, palmové, slunečni
cové, světlicové, bavlníkové, kokosové, z palmových jader, babassuové,
řepkové a hořčičné, lněné, kukuřičné, ricinové, tungové, sezamové, jo
jobové a ojticikové oleje, myrtový a japonský vosk a olej z tabákových
semen)

6,4

0

1515 90 60

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované (kromě chemicky
upravených) pro technické nebo průmyslové účely (jiné než pro výrobu
potravin; surové tuky a oleje; sójové, arašídové, olivové, palmové, slu
nečnicové, světlicové, bavlníkové, kokosové, z palmových jader, babas
suové, řepkové, z hořčičných semen, lněné, z kukuřičných klíčků, rici
nové, tungové, sezamové, jojobové nebo ojticikové oleje; myrtový vosk,
japonský vosk a olej z tabákových semen)

5,1

0

1515 90 91

Pevné stálé rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale che
micky neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg, jinde
neuvedené (jiné než pro technické nebo průmyslové účely a surové
tuky a oleje)

12,8

0

1515 90 99

Pevné stálé rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale che
micky neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti > 1 kg, jinde
neuvedené (jiné než pro technické nebo průmyslové účely a surové
tuky a oleje)

9,6

0

1516 10 10

Živočišné tuky, oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogeno
vané, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafi
nované, ale jinak neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤
1 kg

12,8

0

1516 10 90

Živočišné tuky, oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogeno
vané, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafi
nované, ale jinak neupravené, v bezprostředním obalu o hmotnosti
> 1 kg nebo v jiné obchodní úpravě

10,9

0

1516 20 10

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“

3,4

0

1516 20 91

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogeno
vané, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafi
nované, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než hydroge
novaný ricinový olej (opálový vosk) a dále upravené)

12,8

0

1516 20 95

Oleje ze semen řepky, lnu, slunečnice, illipe, karite, makore, tulucuny
nebo babassu a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, inte
resterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované,
pro technické nebo průmyslové účely, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg nebo v jiné formě (jiné než pro výrobu potravin
určených pro lidskou výživu)

5,1

0
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1516 20 96

Olej z podzemnice olejné, bavlníkových semen, sójových bobů nebo
slunečnicových semen a jejich frakce (jiné než podpoložky
1516 20 95); ostatní oleje a jejich frakce obsahující < 50 % hmotnost
ních volných mastných kyselin, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti > 1 kg nebo v jiné formě (jiné než z palmových jader, illipe, ko
kosových ořechů (kopry), řepky olejky nebo copaiby a oleje podpoložky
1516 20 95)

9,6

0

1516 20 98

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogeno
vané, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafi
nované, v bezprostředním obalu o hmotnosti > 1 kg nebo v jiné formě
(jiné než tuky a oleje a jejich frakce, dále upravené, hydrogenovaný rici
nový olej a položky 1516 20 95 a 1516 20 96)

10,9

0

1517 10 10

Margarín obsahující > 10 %, avšak ≤ 15 % mléčných tuků (kromě teku
tého margarínu)

8,3 + 28,4
€/100 kg/net

AV0-3

1517 10 90

Margarín obsahující ≤ 10 % mléčných tuků (kromě tekutého marga
rínu)

16

0

1517 90 10

Jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo
z olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů, o obsahu mléčného
tuku > 10 % a ≤ 15 % hmotnostních (kromě tuků a olejů a jejich
frakcí, částečně nebo zcela hydrogenovaných, interesterifikovaných, ree
sterifikovaných nebo elaidinizovaných, též rafinovaných, avšak jinak
neupravených, směsí olivových olejů, frakcí olivových olejů a stálého
margarínu)

8,3 + 28,4
€/100 kg/net

AV0-7

1517 90 91

Jedlé stálé rostlinné oleje, tekuté, smíšené, obsahující ≤ 10 % mléčných
tuků (jiné než oleje, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifiko
vané, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak ne
upravené, a směsi olivových olejů)

9,6

0

1517 90 93

Jedlé směsi nebo přípravky používané jako separační přípravky pro
formy, obsahující ≤ 10 % mléčných tuků

2,9

0

1517 90 99

Jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo
z olejů a jedlých frakcí různých tuků nebo olejů, obsahující ≤ 10 %
mléčných tuků (jiné než stálé rostlinné oleje, tekuté, smíšené, jedlé
směsi nebo přípravky používané jako separační přípravky pro formy
a pevný margarín)

16

0

1518 00 10

Linoxyn

7,7

0

1518 00 31

Surové stálé rostlinné oleje, tekuté, smíšené, nepoživatelné, jinde neuve
dené, pro technické nebo průmyslové účely (jiné než pro výrobu potra
vin určených pro lidskou výživu)

3,2

0

1518 00 39

Stálé rostlinné oleje, tekuté, smíšené, nepoživatelné, jinde neuvedené,
pro technické nebo průmyslové účely (jiné než surové oleje a jiné než
pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu)

5,1

0
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1518 00 91

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované,
dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo
v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené (jiné než uvedené v čí
sle 1516 a jiné než linoxyn (oxidovaný lněný ole))

7,7

0

1518 00 95

Nepoživatelné směsi nebo přípravky (žluté tuky) z živočišných nebo ži
vočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

2

0

1518 00 99

Směsi a přípravky z živočišných nebo rostlinných tuků a olejů a z frakcí
různých tuků a olejů, nepoživatelné, jinde neuvedené, v kapitole 15

7,7

0

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

bez

0

1521 10 00

Rostlinné vosky, též rafinované nebo barvené (jiné než triglyceridy)

bez

0

1521 90 10

Vorvanina (spermacet), též rafinovaná nebo barvená

bez

0

1521 90 91

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, surové

bez

0

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené (jiné než
surové)

2,5

0

1522 00 10

Degras

3,8

0

1522 00 31

Mýdlové kaly obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje

29,9 €/100 kg/net

0

1522 00 39

Zbytky ze zpracování tukových látek obsahující olej s vlastnostmi oli
vového oleje (jiné než mýdlové kaly)

47,8 €/100 kg/net

0

1522 00 91

Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly (jiné než obsahující
olej s vlastnostmi olivového oleje)

3,2

0

1522 00 99

Zbytky ze zpracování tukových látek nebo živočišných a rostlinných
vosků (jiné než obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje, destilační
zbytky a usazeniny olejů a mýdlové kaly)

bez

0

1601 00 10

Játrové uzenky, salámy a podobné výrobky a potravinové přípravky na
bázi těchto výrobků

15,4

0

1601 00 91

Tepelně neupravené uzenky a salámy z masa, drobů nebo krve (jiné
než játrové)

149,4 €/100 kg/net

0

1601 00 99

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravi
nové přípravky na bázi těchto výrobků (jiné než játrové uzenky a sa
lámy a tepelně neupravené uzenky a salámy)

100,5 €/100 kg/net

0

1602 10 00

Homogenizované přípravky z masa, drobů nebo krve, v balení pro
drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených
obalech o hmotnosti ≤ 250 g

16,6

0
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1602 20 11

Přípravky z husích nebo kachních jater, obsahující ≥ 75 % hmotnost
ních tučných jater (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky a homo
genizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa
nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤
250 g)

10,2

0

1602 20 19

Přípravky z husích nebo kachních jater (jiné než obsahující ≥ 75 %
hmotnostních tučných jater, uzenky, salámy a podobné výrobky a ho
mogenizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa
nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤
250 g)

10,2

0

1602 20 90

Přípravky z jater (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky, homoge
nizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo
pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g
a husí nebo kachní játra)

16

—

1602 31 11

Přípravky obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso (jiné než
uzenky, salámy a podobné výrobky)

102,4 €/100 kg/net

—

1602 31 19

Přípravky nebo konzervy z krůtího masa nebo drobů, obsahující
≥ 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů (jiné než obsahující
výhradně tepelně neupravené krůtí maso, uzenky, salámy a podobné
výrobky, homogenizované přípravky v balení pro drobný prodej jako
dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté
hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové výtažky)

102,4 €/100 kg/net

—

1602 31 30

Přípravky nebo konzervy z krůtího masa nebo drobů, obsahující
≥ 25 % hmotnostních, avšak < 57 % hmotnostních drůbežího masa
nebo drobů (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizo
vané přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro
dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, pří
pravky z jater a masové výtažky)

102,4 €/100 kg/net

—

1602 31 90

Přípravky nebo konzervy z krůtího masa nebo drobů (jiné než obsahu
jící ≥ 25 % drůbežího masa nebo drobů, uzenky, salámy a podobné vý
robky, homogenizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dět
ská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmot
nosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové výtažky a šťávy)

102,4 €/100 kg/net

—

1602 32 11

Přípravky nebo konzervy z tepelně neupraveného masa nebo drobů
z kohoutů nebo slepic kura domácího (Gallus domesticus) obsahující ≥
57 % drůbežího masa nebo drobů (jiné než uzenky, salámy a podobné
výrobky a přípravky z jater)

86,7 €/100 kg/net

—

1602 32 19

Přípravky nebo konzervy z tepelně upraveného masa nebo drobů z ko
houtů a slepic kura domácího (Gallus domesticus) obsahující ≥ 57 % drů
bežího masa nebo drobů (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky,
homogenizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská vý
živa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤
250 g, přípravky z jater a masové výtažky)

102,4 €/100 kg/net

—
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1602 32 30

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z kohoutů a slepic kura
domácího (Gallus domesticus) obsahující ≥ 25 %, avšak < 57 % drůbe
žího masa nebo drobů (jiné než z krůtího masa nebo drobů a z masa
nebo drobů z perliček, uzenky, salámy a podobné výrobky, homogeni
zované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo
pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, pří
pravky z jater a masové výtažky)

10,9

—

1602 32 90

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z kohoutů a slepic kura
domácího (Gallus domesticus) (jiné než obsahující ≥ 25 % drůbežího
masa nebo drobů, krůtího masa nebo drobů nebo masa nebo drobů
z perliček, uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizované pří
pravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní
účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater
a masové výtažky a šťávy)

10,9

—

1602 39 21

Přípravky nebo konzervy z tepelně neupraveného masa nebo drobů
z kachen, hus a perliček domácích (Anas domestica, Anser domesticus,
Numida domestica), obsahující ≥ 57 % drůbežího masa nebo drobů (jiné
než uzenky, salámy a podobné výrobky a přípravky z jater)

86,7 €/100 kg/net

—

1602 39 29

Přípravky nebo konzervy z tepelně upraveného masa nebo drobů z ka
chen, hus a perliček domácích (Anas domestica, Anser domesticus, Numida
domestica), obsahující ≥ 57 % drůbežího masa nebo drobů (jiné než
uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizované přípravky v ba
lení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uza
vřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové
výtažky)

10,9

—

1602 39 40

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z kachen, hus a perliček
domácích (Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica), obsahu
jící ≥ 25 %, avšak < 57 % drůbežího masa nebo drobů (jiné než
uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizované přípravky v ba
lení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uza
vřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové
výtažky)

10,9

—

1602 39 80

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z kachen, hus a perliček
domácích (Anas domestica, Anser domesticus, Numida domestica) (jiné než
obsahující ≥ 25 % drůbežího masa nebo drobů, uzenky, salámy a pod
obné výrobky, homogenizované přípravky v balení pro drobný prodej
jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté
hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové výtažky a šťávy)

10,9

—

1602 41 10

Přípravky nebo konzervy z kýt a kusů z kýt z domácích prasat

156,8 €/100 kg/net

0

1602 41 90

Přípravky nebo konzervy z kýt a kusů z kýt, z prasat (jiných než domá
cích)

10,9

0

1602 42 10

Přípravky a konzervy z plecí a kusů z plecí, z domácích prasat

129,3 €/100 kg/net

0
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1602 42 90

Přípravky nebo konzervy z plecí a kusů z plecí, z prasat (jiných než do
mácích)

10,9

0

1602 49 11

Přípravky nebo konzervy z hřbetů s kostí a částí hřbetů s kostí z domá
cích prasat, vč. směsí hřbetů nebo kýt (bez krkovic)

156,8 €/100 kg/net

0

1602 49 13

Přípravky nebo konzervy z krkovic a částí krkovic z domácích prasat,
vč. směsí krkovic a plecí

129,3 €/100 kg/net

0

1602 49 15

Přípravky a konzervy ze směsí z kýt, plecí, hřbetů s kostí a krkovic a je
jich částí z domácích prasat (jiné než směsi pouze hřbetů s kostí a kýt
nebo pouze krkovic a plecí)

129,3 €/100 kg/net

0

1602 49 19

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z domácích prasat, vč.
směsí, obsahující ≥ 80 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv
druhu, vč. vepřového sádla a tuků všeho druhu nebo původu (kromě
kýt, plecí, hřbetů s kostí, krkovic a jejich částí, uzenek, salámů a podob
ných výrobků, homogenizovaných přípravků v balení pro drobný pro
dej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o či
sté hmotnosti ≤ 250 g, přípravků z jater a masových výtažků)

85,7 €/100 kg/net

0

1602 49 30

Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsí, z domácích prasat,
obsahující ≥ 40 %, avšak < 80 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu
a tuků jakéhokoliv druhu (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky,
homogenizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská vý
živa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤
250 g, přípravky z jater a masové výtažky)

75 €/100 kg/net

0

1602 49 50

Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsí z domácích prasat ob
sahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků jakéhokoliv
druhu (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizované
přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro
dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, pří
pravky z jater a masové výtažky a šťávy)

54,3 €/100 kg/net

0

1602 49 90

Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsí z prasat (jiných než
domácích a kromě kýt, plecí a jejich částí, uzenek, salámů a podobných
výrobků, homogenizovaných přípravků v balení pro drobný prodej
jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté
hmotnosti ≤ 250 g, přípravků z jater a masových výtažků a šťáv)

10,9

0

1602 50 10

Přípravky nebo konzervy z tepelně neupraveného hovězího masa nebo
drobů, vč. směsí tepelně upraveného masa nebo drobů a tepelně neu
praveného masa nebo drobů (jiné než uzenky, salámy a podobné vý
robky a přípravky z jater)

303,4 €/100 kg/net

—
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1602 50 31

Hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech

16,6

0

1602 50 39

Přípravky nebo konzervy z tepelně upraveného hovězího masa nebo
drobů, v hermeticky uzavřených obalech (jiné než uzenky, salámy
a podobné výrobky, homogenizované přípravky v balení pro drobný
prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech
o čisté hmotnosti ≤ 250 g, masové výtažky a šťávy a hovězí konzervy)

16,6

0

1602 50 80

Přípravky nebo konzervy z tepelně upraveného hovězího masa nebo
drobů (jiné než maso nebo droby v hermeticky uzavřených obalech,
uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizované přípravky v ba
lení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uza
vřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové
výtažky a šťávy)

16,6

0

1602 90 10

Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat (jiné než uzenky, salámy a podobné
výrobky)

16,6

—

1602 90 31

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů ze zvěřiny nebo z králíků
(jiné než divoká prasata a kromě uzenek, salámů a podobných vý
robků, homogenizovaných přípravků v balení pro drobný prodej jako
dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté
hmotnosti ≤ 250 g, přípravků z jater a masových výtažků a šťáv)

10,9

0

1602 90 41

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů ze sobů (jiné než uzenky,
salámy a podobné výrobky, homogenizované přípravky v balení pro
drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených
obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a masové výtažky
a šťávy)

16,6

0

1602 90 51

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů obsahující maso nebo
droby z domácích prasat (jiné než z drůbeže, z hovězího masa, ze
sobů, ze zvěřiny nebo z králíků, uzenky, salámy a podobné výrobky,
homogenizované přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská vý
živa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤
250 g, přípravky z jater a masové výtažky)

85,7 €/100 kg/net

—

1602 90 61

Přípravky nebo konzervy z tepelně neupraveného masa nebo drobů,
obsahující hovězí maso nebo droby, včetně směsí tepelně upraveného
a tepelně neupraveného masa a tepelně upravených a tepelně neuprave
ných drobů (jiné než z drůbeže, z domácích prasat, ze sobů, ze zvěřiny
nebo z králíků, uzenky, salámy a podobné výrobky, homogenizované
přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro
dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g a pří
pravky z jater)

303,4 €/100 kg/net

—

1602 90 69

Přípravky nebo konzervy z tepelně upraveného masa nebo drobů, ob
sahující hovězí maso nebo droby (jiné než z drůbeže, domácích prasat,
zvěřiny nebo z králíků, uzenky, salámy a podobné výrobky, homogeni
zované v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní
účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater
a masové výtažky a šťávy)

16,6

0
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1602 90 72

Přípravky nebo konzervy z tepelně neupraveného skopového masa
nebo drobů, včetně směsí tepelně upraveného a tepelně neupraveného
masa nebo drobů (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky a pří
pravky z jater)

12,8

0

1602 90 74

Přípravky nebo konzervy z tepelně neupraveného kozího masa nebo
drobů, včetně směsí tepelně upraveného a tepelně neupraveného masa
nebo drobů (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky a přípravky
z jater)

16,6

0

1602 90 76

Přípravky nebo konzervy ze skopového masa nebo drobů, tepelně
upravené (jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky a homogenizo
vané přípravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro
dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, pří
pravky z jater a výtažky a šťávy z masa)

12,8

0

1602 90 78

Přípravky nebo konzervy z kozího masa nebo drobů, tepelně upravené
(jiné než uzenky, salámy a podobné výrobky a homogenizované pří
pravky v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní
účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater
a výtažky a šťávy z masa)

16,6

0

1602 90 98

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů (jiné než z drůbeže, pra
sat, skotu, ze sobů, zvěřiny nebo králíků, ovcí nebo koz, uzenky, sa
lámy a podobné výrobky a homogenizované přípravky v balení pro
drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených
obalech o čisté hmotnosti ≤ 250 g, přípravky z jater a výtažky a šťávy
z masa)

16,6

0

1603 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních
bezobratlých, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg

12,8

0

1603 00 80

Výtažky a šťávy z masa, ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bez
obratlých, v bezprostředním obalu o hmotnosti > 1 kg nebo v jiné ob
chodní úpravě

bez

0

1604 11 00

Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech (kromě drce
ných)

5,5

0

1604 12 10

Filé ze sleďů, syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou, též před
smažené v oleji, zmrazené

15

0

1604 12 91

Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech, v hermeticky
uzavřených obalech (jiné než drcení sledi a filé ze sleďů, syrové, jen ob
alené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené)

20

0

1604 12 99

Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech (jiné než
drcení sledi a filé ze sleďů, syrové, jen obalené těstem nebo strouhan
kou, též předsmažené v oleji, zmrazené a v hermeticky uzavřených ob
alech)

20

0

1604 13 11

Přípravky nebo konzervy ze sardinek, celých nebo v kusech, v olivo
vém oleji (kromě drcených sardinek)

12,5

0

1604 13 19

Přípravky nebo konzervy ze sardinek, celých nebo v kusech (kromě
drcených sardinek a sardinek v olivovém oleji)

12,5

0
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1604 13 90

Přípravky nebo konzervy ze sardinel a šprotů, celých nebo v kusech
(kromě drcených)

12,5

0

1604 14 11

Přípravky nebo konzervy z tuňáků a tuňáka pruhovaného, celých nebo
v kusech, v rostlinném oleji (kromě drcených)

24

0

1604 14 16

Přípravky nebo konzervy z filé známého jako „hřbety“ z tuňáků nebo
tuňáka pruhovaného (kromě těchto produktů v rostlinném oleji)

24

0

1604 14 18

Přípravky nebo konzervy z tuňáků nebo tuňáka pruhovaného (kromě
drcených, filé známého jako „hřbety“ a těchto produktů v rostlinném
oleji)

24

0

1604 14 90

Přípravky nebo konzervy z pelamid (Sarda spp.), celých nebo v kusech
(kromě drcených)

25

0

1604 15 11

Přípravky nebo konzervy z filé z makrel obecných (Scomber scombrus)
a makrel japonských (Scomber japonicus)

25

0

1604 15 19

Přípravky nebo konzervy z makrel obecných (Scomber scombrus) a ma
krel japonských (Scomber japonicus), celých nebo v kusech (kromě drce
ných makrel a filé z makrel)

25

0

1604 15 90

Přípravky nebo konzervy z makrel australských (Scomber australasicus),
celých nebo v kusech (kromě drcených)

20

0

1604 16 00

Přípravky nebo konzervy ze sardelí (ančoviček), celých nebo v kusech
(kromě drcených)

25

0

1604 19 10

Přípravky nebo konzervy z lososovitých, celých nebo v kusech (jiné
než z lososů a drcených lososovitých)

7

0

1604 19 31

Přípravky nebo konzervy z filé známého jako „hřbety“ z tuňáků rodu
Euthynnus (jiných než tuňáka pruhovaného (Euthynnus /(Katsuwonus) pe
lamis))

24

0

1604 19 39

Přípravky nebo konzervy z tuňáků rodu Euthynnus, celých nebo v ku
sech (jiné než z drcených tuňáků rodu Euthynnus, filé známého jako
„hřbety“ a z tuňáka pruhovaného (Euthynnus/(Katsuwonus pelamis))

24

0

1604 19 50

Přípravky nebo konzervy z tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor),
celého nebo v kusech (kromě drceného)

12,5

0

1604 19 91

Zmrazené syrové rybí filé, obalené těstem nebo strouhankou, též před
smažené v oleji (jiné než z lososovitých, sleďů, sardinek, sardinel,
šprotů, tuňáků rodu Thunnus, tuňáka pruhovaného, pelamid (Sarda
spp.), makrel, sardelí (ančoviček), tuňáků rodu Euthynnus a tuňáka jed
nobarvého (Orcynopsis unicolor))

7,5

0

1604 19 92

Přípravky nebo konzervy z tresky obecné (Gadus morhua), tresky grón
ské (Gadus ogac) nebo tresky velkohlavé (Gadus macrocephalus), celých
nebo v kusech (jiné než z na jemno drcených tresek a filé, syrového,
jen obaleného těstem nebo strouhankou, též předsmaženého v oleji,
zmrazeného)

20

0
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1604 19 93

Přípravky nebo konzervy z tresky tmavé (Pollachius virens), celé nebo v
kusech (jiné než z na jemno drcené tresky tmavé a filé, syrového, jen
obaleného těstem nebo strouhankou, též předsmaženého v oleji, zmra
zeného)

20

0

1604 19 94

Přípravky nebo konzervy ze štikozubců (Merlucius spp., Urophycis spp.),
celých nebo v kusech (jiné než z na jemno drcených štikozubců a filé,
syrového, jen obaleného těstem nebo strouhankou, též předsmaženého
v oleji, zmrazeného)

20

0

1604 19 95

Přípravky nebo konzervy z tresky pestré (Theragra chalcogramma)
a tresky sajda (Pollachius pollachius), celých nebo v kusech (jiné než z na
jemno drcených tresek a filé, syrového, jen obaleného těstem nebo
strouhankou, též předsmaženého v oleji, zmrazeného)

20

0

1604 19 98

Přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech (jiné než z na
jemno drcených ryb, filé, syrového, jen obaleného těstem nebo strou
hankou, též předsmaženého v oleji, zmrazeného a z lososa, ze sleďů,
sardinek, sardelí (ančoviček), šprotů, tuňáků rodu Thunnus, tuňáka pru
hovaného, pelamid (Sarda spp.), makrel, lososovitých, tuňáků rodu
Euthynnus a tuňáka jednobarvého ( Orcynopsis unicolor), tresek, tresky
tmavé, štikozubců, tresky pestré a tresky sajdy)

20

0

1604 20 05

Přípravky ze surimi

20

0

1604 20 10

Přípravky nebo konzervy z lososů (jiných než celých nebo v kusech)

5,5

0

1604 20 30

Přípravky nebo konzervy z lososovitých (jiné než z lososa a z ryb ce
lých nebo v kusech)

7

0

1604 20 40

Přípravky nebo konzervy ze sardelí (ančoviček) (jiných než celých nebo
v kusech)

25

0

1604 20 50

Přípravky nebo konzervy ze sardinek, bonit, z makrel obecných (Scom
ber scombrus), makrel japonských (Scomber japonicus) a z tuňáka jedno
barvého (Orcynopsis unicolor) (jiných než celých nebo v kusech)

25

0

1604 20 70

Přípravky nebo konzervy z tuňáků rodu Thunnus, tuňáka pruhovaného
a ostatních tuňáků rodu Euthynnus (jiných než celých nebo v kusech)

24

0

1604 20 90

Přípravky nebo konzervy z ryb (jiné než z ryb celých nebo v kusech,
přípravky ze surimi a z lososovitých, ze sardelí (ančoviček), ze sardinek,
bonit, makrel obecných (Scomber scombrus), makrel japonských (Scomber
japonicus), tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor), tuňáků rodu Thun
nus, tuňáka pruhovaného a ostatních tuňáků rodu Euthynnus)

14

0

1604 30 10

Kaviár

20

0

1604 30 90

Kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

20

0

1605 10 00

Krabi, upravení nebo v konzervách

8

0
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1605 20 10

Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách, v hermeticky uzavře
ných obalech

20

0

1605 20 91

Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti ≤ 2 kg (jiné než krevety a garnáti v hermeticky uza
vřených obalech)

20

0

1605 20 99

Krevety a garnáti, upravení nebo v konzervách, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti > 2 kg (jiné než krevety a garnáti v hermeticky uza
vřených obalech)

20

0

1605 30 10

Humří maso, vařené, pro výrobu humřího másla nebo humřích past,
paštik, polévek nebo omáček

bez

0

1605 30 90

Přípravky nebo konzervy z humrů (jiné než humří maso, vařené, pro
výrobu humřího másla nebo humřích past, paštik, polévek nebo omá
ček)

20

0

1605 40 00

Korýši, upravení nebo v konzervách (jiní než krabi, krevety, garnáti
a humři)

20

0

1605 90 11

Slávky jedlé druhů Mytilus a druhů Perna, upravené nebo v konzer
vách, v hermeticky uzavřených obalech

20

0

1605 90 19

Slávky jedlé druhů Mytilus a druhů Perna, upravené nebo v konzervách
(jiné než slávky v hermeticky uzavřených obalech)

20

0

1605 90 30

Slávky, hlemýždi a jiní měkkýši, upravení nebo v konzervách (kromě
slávek rodů Mytilus a Perna)

20

0

1605 90 90

Ježovky, sumýši, medúzy a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v kon
zervách (kromě měkkýšů)

26

0

1701 11 10

Surový třtinový cukr, určený k rafinaci (jiný než s přísadou aromatic
kých přípravků nebo barviv)

33,9 €/100 kg/net

TQ(SR)

1701 11 90

Surový třtinový cukr (jiný než určený k rafinaci a s přísadou aromatic
kých přípravků nebo barviv)

41,9 €/100 kg/net

TQ(SR)

1701 12 10

Surový řepný cukr, určený k rafinaci (jiný než s přísadou aromatických
přípravků nebo barviv)

33,9 €/100 kg/net

—

1701 12 90

Surový řepný cukr (jiný než určený k rafinaci a s přísadou aromatic
kých přípravků nebo barviv)

41,9 €/100 kg/net

—

1701 91 00

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr, s přísadou aromatických pří
pravků nebo barviv, v pevném stavu

41,9 €/100 kg/net

TQ(SP)

1701 99 10

Bílý cukr, obsahující ≥ 99,5 % sacharózy v sušině (jiný než s přísadou
aromatických přípravků nebo barviv)

41,9 €/100 kg/net

TQ(SP)
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1701 99 90

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
(jiný než třtinový a řepný cukr s přísadou aromatických přípravků
nebo barviv, surový cukr a bílý cukr)

41,9 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 11 00

Laktóza v pevném stavu a laktózový sirup, bez přísady aromatických
přípravků nebo barviv, obsahující ≥ 99 % hmotnostních laktózy, vyjád
řené jako bezvodá laktóza v sušině

14 €/100 kg/net

—

1702 19 00

Laktóza v pevném stavu a laktózový sirup, bez přísady aromatických
přípravků nebo barviv, obsahující < 99 % hmotnostních laktózy, vyjád
řené jako bezvodá laktóza v sušině

14 €/100 kg/net

—

1702 20 10

Javorový cukr v pevném stavu, s přísadou aromatických látek nebo bar
viv

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

—

1702 20 90

Javorový cukr v pevném stavu a javorový sirup (jiné než s přísadou
aromatických látek nebo barviv)

8

0

1702 30 10

Isoglukóza v pevném stavu, neobsahující fruktózu nebo obsahující
< 20 % hmotnostních fruktózy v sušině

50,7 €/100 kg/net
mas

TQ(SP)

1702 30 51

Glukóza (dextróza) ve formě bílého krystalického prášku, též aglomero
vaná, neobsahující fruktózu nebo obsahující < 20 % hmotnostních
fruktózy v sušině a obsahující ≥ 99 % hmotnostních glukózy v sušině
(s výjimkou isoglukózy)

26,8 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 59

Glukóza v pevném stavu a glukózový sirup, bez přísady aromatických
přípravků nebo barviv a neobsahující fruktózu nebo obsahující < 20 %
hmotnostních fruktózy v sušině a obsahující ≥ 99 % hmotnostních glu
kózy v sušině (s výjimkou isoglukózy a glukózy (dextrózy) ve formě bí
lého krystalického prášku, též aglomerované)

20 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 91

Glukóza (dextróza) ve formě bílého krystalického prášku, též aglomero
vaná, neobsahující fruktózu nebo obsahující < 20 % hmotnostních
fruktózy v sušině a obsahující < 99 % hmotnostních glukózy v sušině
(s výjimkou isoglukózy)

26,8 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 99

Glukóza v pevném stavu a glukózový sirup, bez přísady aromatických
přípravků nebo barviv a neobsahující fruktózu nebo obsahující < 20 %
hmotnostních fruktózy v sušině a < 99 % hmotnostních glukózy v su
šině (s výjimkou isoglukózy a glukózy (dextrózy) ve formě bílého kry
stalického prášku, též aglomerované)

20 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 40 10

Isoglukóza v pevném stavu, obsahující ≥ 20 % a < 50 % hmotnostních
fruktózy v sušině (s výjimkou invertního cukru)

50,7 €/100 kg/net
mas

—
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1702 40 90

Glukóza v pevném stavu a glukózový sirup, bez přísady aromatických
přípravků nebo barviv a obsahující ≥ 20 % a < 50 % hmotnostních
fruktózy v sušině (s výjimkou isoglukózy a invertního cukru)

20 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza v pevném stavu

16 + 50,7 €/100 kg/
net mas

AV0-TQ(SP)

1702 60 10

Izoglukóza v pevném stavu, obsahující > 50 % hmotnostních fruktózy
v sušině (s výjimkou chemicky čisté fruktózy a invertního cukru)

50,7 €/100 kg/net
mas

—

1702 60 80

Inulinový sirup získaný přímo hydrolýzou inulinu nebo oligofruktózy,
obsahující v sušině > 50 % hmotnostních fruktózy ve volném stavu
nebo jako sacharózu

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

—

1702 60 95

Fruktóza v pevném stavu a fruktózový sirup, bez přísady aromatických
přípravků nebo barviv a obsahující > 50 % hmotnostních fruktózy v
sušině (s výjimkou izoglukózy, inulinového sirupu, chemicky čisté fruk
tózy a invertního cukru)

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

—

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza v pevném stavu

12,8

0

1702 90 30

Isoglukóza v pevném stavu, obsahující 50 % hmotnostních fruktózy v
sušině, získaná z polymerů glukózy

50,7 €/100 kg/net
mas

TQ(SP)

1702 90 50

Maltodextrin v pevném stavu a maltodextrinový sirup (jiné než s přísa
dou aromatických látek nebo barviv)

20 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 90 60

Umělý med, též smíšený s přírodním medem

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

TQ(SP)

1702 90 71

Cukr a melasy, karamelizované, obsahující ≥ 50 % hmotnostních sacha
rózy v sušině

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

TQ(SP)

1702 90 75

Cukr a melasy, karamelizované, obsahující < 50 % hmotnostních sacha
rózy v sušině, ve formě prášku, též aglomerované

27,7 €/100 kg/net

TQ(SP)
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1702 90 79

Cukr a melasy, karamelizované, obsahující < 50 % hmotnostních sacha
rózy v sušině (jiné než cukr a melasy ve formě prášku, též aglomero
vané)

19,2 €/100 kg/net

TQ(SP)

1702 90 80

Inulinový sirup získaný přímo hydrolýzou inulinu nebo oligofruktózy,
obsahující v sušině ≥ 10, avšak ≤ 50 % hmotnostních fruktózy ve vol
ném stavu nebo jako sacharózu

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

TQ(SP)

1702 90 99

Cukry v pevném stavu, včetně invertního cukru, a cukr a směsi cuker
ného sirupu obsahující 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, bez pří
sady aromatických přípravků nebo barviv (s výjimkou třtinového nebo
řepného cukru, chemicky čisté sacharózy a maltózy, laktózy, javoro
vého cukru, glukózy, fruktózy, maltodextrinu a sirupů z nich, isoglu
kózy, inulinového sirupu, umělého medu a karamelu)

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

TQ(SP)

1703 10 00

Třtinová melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru

0,35 €/100 kg/net

0

1703 90 00

Řepná melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru

0,35 €/100 kg/net

0

1704 10 11

Žvýkací guma, též obalená cukrem, ve formě plátků, obsahující < 60 %
sacharózy, včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza

6,2 + 27,1
€/100 kg/net MAX
17,9

0

1704 10 19

Žvýkací guma, též obalená cukrem, obsahující < 60 % sacharózy,
včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza (jiná než ve formě
plátků)

6,2 + 27,1
€/100 kg/net MAX
17,9

0

1704 10 91

Žvýkací guma, též obalená cukrem, ve formě plátků, obsahující ≥ 60 %
sacharózy, včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza

6,3 + 30,9
€/100 kg/net MAX
18,2

0

1704 10 99

Žvýkací guma, též obalená cukrem, obsahující ≥ 60 % sacharózy,
včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza (jiná než ve formě
plátků)

6,3 + 30,9
€/100 kg/net MAX
18,2

0

1704 90 10

Výtažky z lékořice obsahující > 10 % sacharózy, bez přídavku jiných lá
tek

13,4

0

1704 90 30

Bílá čokoláda

9,1 + 45,1
€/100 kg/net MAX
18,9 + 16,5
€/100 kg/net

0

1704 90 51

Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o hmotnosti
≥ 1 kg

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0
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1704 90 55

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 61

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé, neobsahující kakao

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 65

Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 71

Tvrdé bonbony, též plněné

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 75

Karamely a podobné cukrovinky

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 81

Cukrovinky vyrobené kompresí, též vyrobené s použitím pojiv, neobsa
hující kakao (s výjimkou žvýkací gumy, bílé čokolády, zdravotních pa
stilek a dropsů proti kašli, gumovitých cukrovinek a želé včetně ovoc
ných past ve formě cukrovinek, tvrdých bonbonů, též plněných a těst
a past včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≥ 1 kg)

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

1

Těsta a pasty, marcipán, nugát a jiné cukrovinky, neobsahující kakao (s
výjimkou žvýkací gumy, bílé čokolády, zdravotních pastilek a dropsů
proti kašli, gumovitých cukrovinek a želé včetně ovocných past ve
formě cukrovinek, tvrdých bonbonů, karamel a podobných cukrovinek,
výrobků vyrobených kompresí a těst a past včetně marcipánu v bez
prostředním obalu o hmotnosti ≥ 1 kg). Obsah cukru < 70 %

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

2

Těsta a pasty, marcipán, nugát a jiné cukrovinky, neobsahující kakao (s
výjimkou žvýkací gumy, bílé čokolády, zdravotních pastilek a dropsů
proti kašli, gumovitých cukrovinek a želé včetně ovocných past ve
formě cukrovinek, tvrdých bonbonů, karamel a podobných cukrovinek,
výrobků vyrobených kompresí a těst a past včetně marcipánu v bez
prostředním obalu o hmotnosti ≥ 1 kg). Obsah cukru ≥ 70 %

10 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1801 00 00

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

bez

0

1802 00 00

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

bez

0

1803 10 00

Kakaová hmota (jiná než odtučněná)

9,6

0

1803 20 00

Kakaová hmota, zcela nebo částečně odtučněná

9,6

0

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

7,7

0
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1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

8

0

1806 10 15

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, avšak neob
sahující sacharózu nebo obsahující < 5 % hmotnostních sacharózy,
včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza nebo isoglukózy
vyjádřené jako sacharóza

8

0

1806 10 20

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, obsahující ≥
5, avšak < 65 % hmotnostních sacharózy, včetně invertního cukru vy
jádřeného jako sacharóza nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

8 + 25,2 €/100 kg/
net

0

1806 10 30

Slazený kakaový prášek, obsahující ≥ 65, avšak < 80 % sacharózy,
včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza nebo isoglukózy
vyjádřené jako sacharóza

8 + 31,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

1806 10 90

Slazený kakaový prášek, obsahující ≥ 80 % sacharózy, včetně invert
ního cukru vyjádřeného jako sacharóza nebo isoglukózy vyjádřené jako
sacharóza

8 + 41,9 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

1806 20 10

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, v
tabulkách nebo tyčích o hmotnosti > 2 kg nebo v tekutém nebo pasto
vitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v
bezprostředním obalu, o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 31 % hmotnost
ních kakaového másla nebo obsahující ≥ 31 % hmotnostních kombi
nace kakaového másla a mléčného tuku (jiné než kakaový prášek)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 30

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, v
tabulkách nebo tyčích o hmotnosti > 2 kg nebo v tekutém nebo pasto
vitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v
bezprostředním obalu, o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 25, avšak < 31 %
kombinace kakaového másla a mléčného tuku (jiné než kakaový prá
šek)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 50

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, v
tabulkách nebo tyčích o hmotnosti > 2 kg nebo v tekutém nebo pasto
vitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v
bezprostředním obalu, o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 18 %, avšak
< 31 % hmotnostních kakaového másla (jiné než kakaový prášek)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 70

Přípravky z čokoládové mléčné drobenky (chocolate milk crumb) v
nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu > 2 kg

15,4 + EA

0

1806 20 80

Čokoládové polevy v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu
> 2 kg

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, v
tabulkách nebo tyčích o hmotnosti > 2 kg nebo v tekutém nebo pasto
vitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v
bezprostředním obalu, o obsahu > 2 kg, obsahující < 18 % hmotnost
ních kakaového másla (jiné než kakaový prášek, čokoládové polevy
a čokoládová mléčná drobenka). Obsah cukru < 70 %

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 95

1
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Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, v
tabulkách nebo tyčích o hmotnosti > 2 kg nebo v tekutém nebo pasto
vitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v
bezprostředním obalu, o obsahu > 2 kg, obsahující < 18 % hmotnost
ních kakaového másla (jiné než kakaový prášek, čokoládové polevy
a čokoládová mléčná drobenka). Obsah cukru ≥ 70 %

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1806 31 00

Čokoláda a ostatní přípravky obsahující kakao, v blocích, v tabulkách
nebo tyčích o hmotnosti ≤ 2 kg, plněné

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 10

Čokoláda a ostatní přípravky obsahující kakao, v blocích v tabulkách
nebo tyčích o hmotnosti ≤ 2 kg, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů
(jiné než plněné)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 90

Čokoláda a ostatní přípravky obsahující kakao, v blocích v tabulkách
nebo tyčích o hmotnosti ≤ 2 kg (jiné než plněné a s přídavkem obilí,
ovoce nebo ořechů)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 11

Čokoládové bonbony a čokoládové výrobky ve formě čokoládových
bonbonů, též plněné, obsahující alkohol

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 19

Čokoládové bonbony a čokoládové výrobky ve formě čokoládových
bonbonů, též plněné, neobsahující alkohol

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 31

Čokoláda a čokoládové výrobky, plněné (jiné než v blocích, v tabulkách
nebo tyčích a ve formě čokoládových bonbonů)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 39

Čokoláda a čokoládové výrobky (jiné než v blocích, v tabulkách nebo
tyčích, ve formě čokoládových bonbonů a plněné)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 50

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující
kakao

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 60

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 70

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 90

Přípravky obsahující kakao, v nádobách nebo v bezprostředním obalu
o obsahu ≤ 2 kg (jiné než čokoláda, čokoládové bonbony a ostatní čo
koládové výrobky, cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek
cukru, pasty a přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao a kakaový
prášek)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1901 10 00

Potravinové přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej,
z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahu
jící kakao nebo obsahující < 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na
zcela odtučněném základě, jinde neuvedené a z mléka, kyselé smetany,
syrovátky, jogurtu, kefíru nebo podobného zboží čísel 0401 až 0404,
neobsahující kakao nebo obsahující < 5 % hmotnostních kakaa, mě
řeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené

7,6 + EA

0

1806 20 95

2
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1901 20 00

Směsi a těsta z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových vý
tažků, neobsahující kakao nebo obsahující < 40 % hmotnostních kakaa,
měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené a směsi a těsta
z mléka, smetany, podmáslí, kyselého mléka, kyselé smetany, syrovátky,
jogurtu, kefíru nebo podobného zboží čísel 0401 až 0404, neobsahu
jící kakao nebo obsahující < 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela
odtučněném základě, jinde neuvedené, pro přípravu pekařského zboží,
jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

7,6 + EA

0

1901 90 11

Sladový výtažek obsahující ≥ 90 % hmotnostních suchého výtažku

5,1 + 18 €/100 kg/
net

0

1901 90 19

Sladový výtažek obsahující < 90 % hmotnostních suchého výtažku

5,1 + 14,7
€/100 kg/net

0

1901 90 91

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky škrobu nebo slado
vých výtažků, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glu
kózu nebo škrob anebo obsahující < 1,5 % hmotnostních mléčných
tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, glukózy nebo
škrobu, neobsahující kakao nebo obsahující kakao v hmotnostním po
měru < 40 %, měřeno na zcela odtučněném základě (jiné než sladový
výtažek a pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej, směsi a těsta
pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva a po
travinové přípravky v prášku z mléka, smetany, podmáslí, kyselého
mléka, kyselé smetany, syrovátky, jogurtu, kefíru nebo podobného
zboží čísel 0401 až 0404)

12,8

0

1901 90 99

1

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo slado
vých výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující kakao v hmotnost
ním poměru < 40 % měřeno na zcela odtučněném základě, a potravi
nové přípravky z mléka, smetany, podmáslí, kyselého mléka, kyselé
smetany, syrovátky, jogurtu, kefíru nebo podobného zboží čísel 0401
až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující kakao v hmotnostním
poměru < 5 % měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené
(jiné než sladový výtažek a přípravky pro dětskou výživu, v balení pro
drobný prodej, směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného
nebo trvanlivého pečiva a zboží v podpoložce 1901 90 91). Obsah cu
kru < 70 %

7,6 + EA

0

1901 90 99

2

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo slado
vých výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující kakao v hmotnost
ním poměru < 40 % měřeno na zcela odtučněném základě, a potravi
nové přípravky z mléka, smetany, podmáslí, kyselého mléka, kyselé
smetany, syrovátky, jogurtu, kefíru nebo podobného zboží čísel 0401
až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující kakao v hmotnostním
poměru < 5 % měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené
(jiné než sladový výtažek a přípravky pro dětskou výživu, v balení pro
drobný prodej, směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného
nebo trvanlivého pečiva a zboží v podpoložce 1901 90 91). Obsah cu
kru ≥ 70 %

7,6 + EA

AV0-TQ(SP)

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, obsahující vejce

7,7 + 24,6
€/100 kg/net

0

1902 11 00
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1902 19 10

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, neobsahující
mouku ani krupičku z obyčejné pšenice ani vejce

7,7 + 24,6
€/100 kg/net

0

1902 19 90

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, obsahující
mouku nebo krupičku z obyčejné pšenice, avšak neobsahující vejce

7,7 + 21,1
€/100 kg/net

0

1902 20 10

Těstoviny nadívané masem nebo jinými nádivkami, též vařené nebo ji
nak připravené, obsahující > 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů
nebo jiných vodních bezobratlých

8,5

0

1902 20 30

Těstoviny nadívané masem nebo jinými nádivkami, též vařené nebo ji
nak připravené, obsahující > 20 % hmotnostních uzenek, salámů a pod
obných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu,
včetně tuků všeho druhu nebo původu

54,3 €/100 kg/net

0

1902 20 91

Vařené těstoviny nadívané masem nebo jinými nádivkami (jiné než ob
sahující > 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenář
ských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho
druhu nebo původu nebo > 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů
nebo jiných vodních bezobratlých)

8,3 + 6,1 €/100 kg/
net

0

1902 20 99

Těstoviny, jinak připravené, nadívané masem nebo jinými nádivkami
(jiné než vařené nebo obsahující > 20 % hmotnostních uzenek, salámů
a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu,
včetně tuků všeho druhu nebo původu nebo > 20 % hmotnostních
ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých)

8,3 + 17,1
€/100 kg/net

0

1902 30 10

Sušené, připravené těstoviny (jiné než nadívané)

6,4 + 24,6
€/100 kg/net

0

1902 30 90

Těstoviny, vařené nebo jinak připravené (jiné než nadívané nebo su
šené)

6,4 + 9,7 €/100 kg/
net

0

1902 40 10

Kuskus nepřipravený

7,7 + 24,6
€/100 kg/net

0

1902 40 90

Kuskus, vařený nebo jinak připravený

6,4 + 9,7 €/100 kg/
net

0

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, pe
rel, prachu nebo v podobných formách

6,4 + 15,1
€/100 kg/net

0

1904 10 10

Výrobky získané bobtnáním nebo pražením kukuřice

3,8 + 20 €/100 kg/
net

0

1904 10 30

Výrobky získané bobtnáním nebo pražením rýže

5,1 + 46 €/100 kg/
net

0

1904 10 90

Výrobky získané bobtnáním nebo pražením obilovin (jiných než kuku
řice nebo rýže)

5,1 + 33,6
€/100 kg/net

0
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9 + EA

0

1904 20 10

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

1904 20 91

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze
směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo
nabobtnalých obilovin, z kukuřice (jiné než přípravky typu „müsli“ z ne
pražených obilných vloček)

3,8 + 20 €/100 kg/
net

0

1904 20 95

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze
směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo
nabobtnalých obilovin, z rýže (jiné než přípravky typu „müsli“ z nepra
žených obilných vloček)

5,1 + 46 €/100 kg/
net

0

1904 20 99

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze
směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo
nabobtnalých obilovin (jiné než z kukuřice nebo rýže a přípravky typu
„müsli“ z nepražených obilných vloček)

5,1 + 33,6
€/100 kg/net

0

1904 30 00

Pšenice bulgur ve formě zpracovaných zrn, získaná vařením tvrdých
pšeničných zrn

8,3 + 25,7
€/100 kg/net

0

1904 90 10

Rýže, předvařená nebo jinak připravená, jinde neuvedená (jiná než
mouka, krupice a krupička, připravené potraviny získané bobtnáním
nebo pražením nebo z nepražených obilných vloček nebo ze směsí ne
pražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobt
nalých obilovin)

8,3 + 46 €/100 kg/
net

0

1904 90 80

Obiloviny v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaných
zrn, předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené (jiné než rýže,
kukuřice (mouka), krupice a krupička, připravené potraviny získané
bobtnáním nebo pražením nebo z nepražených obilných vloček nebo
ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček
nebo nabobtnalých obilovin a pšenice bulgur)

8,3 + 25,7
€/100 kg/net

0

1905 10 00

Křupavý chléb

5,8 + 13 €/100 kg/
net

0

1905 20 10

Perník a podobné výrobky, též obsahující kakao, obsahující < 30 % sa
charózy, včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza

9,4 + 18,3
€/100 kg/net

0

1905 20 30

Perník a podobné výrobky, též obsahující kakao, obsahující ≥ 30, avšak
< 50 % sacharózy, včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza

9,8 + 24,6
€/100 kg/net

0

1905 20 90

Perník a podobné výrobky, též obsahující kakao, obsahující ≥ 50 % sa
charózy, včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza

10,1 + 31,4
€/100 kg/net

0

1905 31 11

Sladké sušenky, též obsahující kakao, polévané nebo potažené čokolá
dou nebo kakaovými přípravky, v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤
85 g

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0
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1905 31 19

Sladké sušenky, též obsahující kakao, polévané nebo potažené čokolá
dou nebo kakaovými přípravky, v bezprostředním obalu o hmotnosti
> 85 g

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 30

Sladké sušenky, též obsahující kakao, obsahující ≥ 8 % mléčných tuků
(jiné než polévané nebo potažené čokoládou nebo kakaovými pří
pravky)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 91

Sladké dvojité (slepované) sušenky plněné, též obsahující kakao, obsa
hující < 8 % mléčných tuků (jiné než polévané nebo potažené čokolá
dou nebo kakaovými přípravky)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 99

Sladké sušenky, též obsahující kakao, obsahující < 8 % mléčných tuků
(jiné než polévané nebo potažené čokoládou nebo kakaovými pří
pravky a dvojité sušenky plněné)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 05

Oplatky a malé oplatky o obsahu vody > 10 % hmotnostních

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 11

Oplatky a malé oplatky, též obsahující kakao, polévané nebo potažené
čokoládou nebo kakaovými přípravky, v bezprostředním obalu o hmot
nosti ≤ 85 g (jiné než o obsahu vody > 10 % hmotnostních)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 19

Oplatky a malé oplatky, též obsahující kakao, polévané nebo potažené
čokoládou nebo kakaovými přípravky (jiné než v bezprostředním obalu
o hmotnosti ≤ 85 g a oplatky a malé oplatky o obsahu vody > 10 %
hmotnostních)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 91

Oplatky a malé oplatky, slané, též plněné (jiné než o obsahu vody
> 10 % hmotnostních)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 99

Oplatky a malé oplatky, též obsahující kakao, též plněné (jiné než polé
vané nebo potažené čokoládou nebo kakaovými přípravky, slané a ta
kové, které mají obsah vody > 10 %)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 40 10

Suchary

9,7 + EA

0

1905 40 90

Opékaný chléb a podobné opékané výrobky (jiné než suchary)

9,7 + EA

0

1905 90 10

Nekvašený chléb (macesy)

3,8 + 15,9
€/100 kg/net

0

1905 90 20

Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na zalepo
vání, rýžový papír a podobné výrobky

4,5 + 60,5
€/100 kg/net

0

1905 90 30

Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, též obsahující v su
šině ≤ 5 % hmotnostních cukrů nebo tuku

9,7 + EA

0
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1905 90 45

Sušenky (jiné než sladké sušenky)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 55

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené (jiné než
křupavý chléb, suchary, opékaný chléb, podobné opékané výrobky
a oplatky a malé oplatky)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 60

Ovocné koláče, chléb s hrozinkami, panettone, sněhové pečivo, vá
noční štola, croissanty a jiné pekařské výrobky s přídavkem sladidla
(jiné než křupavý chléb, perník a podobné výrobky, sladké sušenky,
oplatky a malé oplatky a suchary)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 90 90

Pizza, quiche a jiné neslazené pekařské výrobky (jiné než křupavý
chléb, perník a podobné výrobky, sladké sušenky, oplatky a malé
oplatky, suchary a podobné opékané výrobky, chléb, hostie, prázdné
oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rý
žový papír a podobné výrobky)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

2001 10 00

Okurky salátové a okurky nakládačky, připravené nebo konzervované v
octě nebo kyselině octové

17,6

0

2001 90 10

„Chutney“ z manga, připravené nebo konzervované v octě nebo kyse
lině octové

bez

0

2001 90 20

Plody rodu Capsicum, připravené nebo konzervované v octě nebo kyse
lině octové (jiné než sladké paprikové lusky)

5

0

2001 90 30

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervo
vaná v octě nebo kyselině octové

5,1 + 9,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ
(SC1)

2001 90 40

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné části rostlin o obsahu
škrobu ≥ 5 %, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině
octové

8,3 + 3,8 €/100 kg/
net

0

2001 90 50

Houby, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

16

0

2001 90 60

Palmová jádra, připravená nebo konzervovaná v octě nebo kyselině
octové

10

0

2001 90 65

Olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

16

0

2001 90 70

Sladké papriky, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině
octové

16

0

2001 90 91

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú
ořechy, para ořechy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makada
mové ořechy, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině
octové

10

0

2001 90 93

Cibule, připravená nebo konzervovaná v octě nebo kyselině octové

16

0
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2001 90 99

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo kon
zervované v octě (jiné než cibule, okurky salátové a okurky nakládačky,
„chutney“ z manga, plody rodu Capsicum jiné než sladké paprikové
lusky, kukuřice cukrová, jamy, batáty (sladké brambory) a podobné je
dlé části rostlin, o obsahu škrobu ≥ 5 % hmotnostních; houby, palmová
jádra, olivy, sladké papriky, kvajávy, manga, mangostany, papáje, tama
rindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pita
haya, kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové (betelové)
ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy)

16

0

2002 10 10

Celá rajčata nebo kousky rajčat, loupané, připravené nebo konzervo
vané jinak než v octě nebo kyselině octové

14,4

0

2002 10 90

Celá rajčata nebo kousky rajčat, neloupané, připravené nebo konzervo
vané jinak než v octě nebo kyselině octové

14,4

0

2002 90 11

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, s obsahem sušiny < 12 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat)

14,4

0

2002 90 19

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, s obsahem sušiny < 12 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg (jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat)

14,4

0

2002 90 31

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, s obsahem sušiny ≥ 12, avšak ≤ 30 %, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti > 1 kg (jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat)

14,4

0

2002 90 39

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, s obsahem sušiny ≥ 12, avšak ≤ 30 %, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat)

14,4

0

2002 90 91

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, s obsahem sušiny > 30 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat)

14,4

0

2002 90 99

Rajčata, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, s obsahem sušiny > 30 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg (jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat)

14,4

0

2003 10 20

Pečárky (Agaricus spp.), prozatímně konzervované jinak než v octě
nebo kyselině octové, zcela uvařené

18,4 + 191
€/100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 10 30

Pečárky (Agaricus spp.), připravené nebo konzervované jinak než v octě
nebo kyselině octové (jiné než zcela uvařené houby a prozatímně kon
zervované houby)

18,4 + 222
€/100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 20 00

Lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině
octové

14,4

0

2003 90 00

Houby, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině
octové (jiné než pečárky)

18,4

0
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14,4

0

2004 10 10

Brambory vařené, zmrazené

2004 10 91

Brambory, připravené nebo konzervované ve formě mouky, krupice
nebo vloček, zmrazené

7,6 + EA

0

2004 10 99

Brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyse
lině octové, zmrazené (jiné než pouze vařené a ve formě mouky, kru
pice nebo vloček)

17,6

0

2004 90 10

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervo
vaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená

5,1 + 9,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ
(SC2)

2004 90 30

Kysané zelí, kapary a olivy, připravené nebo konzervované jinak než v
octě nebo kyselině octové, zmrazené

16

0

2004 90 50

Hrách setý (Pisum sativum) a nezralé fazole (Phaseolus spp.) připravené
nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazené

19,2

0

2004 90 91

Zmrazená vařená cibule

14,4

0

2004 90 98

Zelenina a zeleninové směsi, připravené nebo konzervované jinak než
v octě nebo kyselině octové, zrmazené (jiné než konzervované cukrem
a rajčata, houby, lanýže, brambory, kukuřice cukrová (Zea mays var. sac
charata), kysané zelí, kapary, olivy, hrách setý (Pisum sativum), fazole
(Phaseolus spp.) a vařená cibule, nesmísené)

17,6

0

2005 10 00

Homogenizovaná zelenina v balení pro drobný prodej jako dětská vý
živa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o hmotnosti ≤ 250 g

17,6

0

2005 20 10

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček (jiné než zmrazené)

8,8 + EA

0

2005 20 20

Brambory v tenkých plátcích, fritované v tuku nebo oleji, též solené
nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k přímé
spotřebě, nezmrazené

14,1

0

2005 20 80

Brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyse
lině octové, nezmrazené (jiné než brambory ve formě mouky, krupice
nebo vloček a v tenkých plátcích, fritované v tuku nebo oleji, též solené
nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k přímé
spotřebě)

14,1

0

2005 40 00

Hrách setý (Pisum sativum), připravený nebo konzervovaný jinak než v
octě nebo kyselině octové (jiný než zmrazený)

19,2

0

2005 51 00

Vyloupané fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.), připravené nebo konzer
vované jinak než v octě nebo kyselině octové (jiné než zmrazené)

17,6

0

2005 59 00

Nevyloupané fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.), připravené nebo kon
zervované jinak než v octě nebo kyselině octové (jiné než zmrazené)

19,2

0

2005 60 00

Chřest, připravený nebo konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině
octové (jiný než zmrazený)

17,6

0
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2005 70 10

Olivy, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině
octové, nezmrazené, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 5 kg

12,8

0

2005 70 90

Olivy, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině
octové, nezmrazené, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 5 kg

12,8

0

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervo
vaná jinak než v octě nebo kyselině octové (jiná než zmrazená)

5,1 + 9,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ
(SC2)

2005 91 00

Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované jinak než v octě
nebo kyselině octové (jiné než zmrazené)

17,6

0

2005 99 10

Plody rodu Capsicum, připravené nebo konzervované jinak než v octě
nebo kyselině octové (jiné než sladké paprikové lusky a zmrazené)

6,4

0

2005 99 20

Kapary, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině
octové (jiné než zmrazené)

16

0

2005 99 30

Artyčoky, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyse
lině octové (jiné než zmrazené)

17,6

0

2005 99 40

Mrkev, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, nezmrazená

17,6

0

2005 99 50

Zeleninové směsi, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo
kyselině octové, nezmrazené

17,6

0

2005 99 60

Kysané zelí, nezrmrazené

16

0

2005 99 90

Zelenina, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině
octové, nezmrazená (jiná než konzervovaná cukrem, homogenizovaná
zelenina položky 2005 10 a rajčata, houby, lanýže, brambory, kysané
zelí, hrách setý (Pisum sativum), fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.),
chřest, olivy, kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), bambusové vý
honky, plody rodu Capsicum s pálivou chutí, kapary, artyčoky, mrkev
a zeleninové směsi)

17,6

0

2006 00 10

Zázvor, konzervovaný cukrem, máčením, glazováním nebo kandová
ním

bez

0

2006 00 31

1

Třešně a višně s obsahem cukru > 13 %, konzervované cukrem, máče
ním, glazováním nebo kandováním- Obsah cukru < 70 %

20 + 23,9 €/100 kg/
net

0

2006 00 31

2

Třešně a višně s obsahem cukru > 13 %, konzervované cukrem, máče
ním, glazováním nebo kandováním – Obsah cukru ≥ 70 %

20 + 23,9 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú
ořechy, para ořechy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makada
mové ořechy, konzervované cukrem, máčením, glazováním nebo kan
dováním, s obsahem cukru > 13 % hmotnostních

12,5 + 15 €/100 kg/
net

0

2006 00 35
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Základní sazba

Kategorie

2006 00 38

1

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, kon 20 + 23,9 €/100 kg/
zervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním), s obsa
net
hem cukru > 13 % hmotnostních (jiné než třešně a višně, zázvor, kva
jávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit,
sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy,
para ořechy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makadamové oře
chy). Obsah cukru < 70 %

0

2006 00 38

2

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, kon 20 + 23,9 €/100 kg/
net
zervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním), s obsa
hem cukru > 13 % hmotnostních (jiné než třešně a višně, zázvor, kva
jávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit,
sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy,
para ořechy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makadamové oře
chy). Obsah cukru ≥ 70 %

AV0-TQ(SP)

2006 00 91

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú
ořechy, para ořechy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makada
mové ořechy, konzervované cukrem, máčením, glazováním nebo kan
dováním, s obsahem cukru ≤ 13 % hmotnostních

12,5

0

2006 00 99

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, kon
zervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním), s obsa
hem cukru ≤ 13 % hmotnostních (jiné než zázvor, kvajávy, manga,
mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla,
mučenky, karamboly, pitahaya, kokosové ořechy, kešú ořechy, para oře
chy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy)

20

0

2007 10 10

Homogenizované přípravky z džemů, ovocných želé, marmelád, ovoc
ných pomazánek, ovocných nebo ořechových protlaků (pyré) a ovoc
ných nebo ořechových past, získaných vařením, v balení pro drobný
prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech
o hmotnosti ≤ 250 g, s obsahem cukru > 13 % hmotnostních

24 + 4,2 €/100 kg/
net

0

2007 10 91

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) a pasty z kvajáv,
mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči, jackfruitu, sa
podil, mučenek, karambol, pitahay, získané vařením, též s přídavkem
cukru nebo jiných sladidel, v balení pro drobný prodej jako dětská vý
živa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti ≤
250 g (jiné než s obsahem cukru > 13 % hmotnostních)

15

0
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2007 10 99

Džemy, ovocná želé, marmelády a ovocné pomazánky, získané vaře
ním, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, v balení pro drobný
prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech
o čisté hmotnosti ≤ 250 g (jiné než s obsahem cukru > 13 % hmot
nostních a přípravky z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů,
jablek kešú, liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay)

24

0

2007 91 10

1

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ci
trusového ovoce, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnost
ních (jiné než homogenizované přípravky položky 2007 10)

20 + 23 €/100 kg/
net

0

2007 91 10

1

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ci
trusového ovoce, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnost
ních (jiné než homogenizované přípravky položky 2007 10). Obsah
cukru < 70 %

20 + 23 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

2007 91 30

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ci
trusového ovoce, získané vařením, s obsahem cukru > 13, avšak ≤
30 % hmotnostních (jiné než homogenizované přípravky položky
2007 10). Obsah cukru ≥ 70 %

20 + 4,2 €/100 kg/
net

0

2007 91 90

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ci
trusového ovoce, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných
sladidel (jiný než s obsahem cukru > 13 % hmotnostních a homogeni
zované přípravky položky 2007 10)

21,6

0

2007 99 10

Pomazánky, protlaky (pyré) a pasty ze švestek, získané vařením, s obsa
hem cukru > 30 % hmotnostních, v obalu o hmotnosti > 100 kg, pro
průmyslové zpracování

22,4

0

2007 99 20

1

Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů, získané vařením, s obsahem
cukru > 30 % hmotnostních (jiné než homogenizované přípravky po
ložky 2007 10). Obsah cukru < 70 %

24 + 19,7 €/100 kg/
net

0

2007 99 20

2

Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů, získané vařením, s obsahem
cukru > 30 % hmotnostních (jiné než homogenizované přípravky po
ložky 2007 10). Obsah cukru ≥ 70 %

24 + 19,7 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

2007 99 31

1

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty
z třešní a višní, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnost
ních (jiné než homogenizované přípravky položky 2007 10). Obsah
cukru < 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

0

2007 99 31

2

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty
z třešní a višní, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnost
ních (jiné než homogenizované přípravky položky 2007 10). Obsah
cukru ≥ 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

24.12.2016
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2007 99 33

1

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ja
hod, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % (jiné než homogenizo
vané přípravky položky 2007 10). Obsah cukru < 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

0

2007 99 33

2

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ja
hod, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % (jiné než homogenizo
vané přípravky položky 2007 10). Obsah cukru ≥ 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

2007 99 35

1

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ma
lin, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnostních (jiné než
homogenizované přípravky položky 2007 10). Obsah cukru < 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

0

2007 99 35

2

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty z ma
lin, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnostních (jiné než
homogenizované přípravky položky 2007 10). Obsah cukru ≥ 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

2007 99 39

1

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty
z ovoce, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnostních (jiné
než z malin, jahod, třešní a višní a citrusového ovoce, protlaky (pyré)
a pasty z jedlých kaštanů, homogenizované přípravky položky
2007 10 a protlaky (pyré) a pasty ze švestek, v obalu o hmotnosti
> 100 kg pro průmyslové zpracování). Obsah cukru < 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

0

2007 99 39

2

Džemy, želé, marmelády, pomazánky, protlaky (pyré) nebo pasty
z ovoce, získané vařením, s obsahem cukru > 30 % hmotnostních (jiné
než z malin, jahod, třešní a višní a citrusového ovoce, protlaky (pyré)
a pasty z jedlých kaštanů, homogenizované přípravky položky
2007 10 a protlaky (pyré) a pasty ze švestek, v obalu o hmotnosti
> 100 kg pro průmyslové zpracování). Obsah cukru ≥ 70 %

24 + 23 €/100 kg/
net

AV0-TQ(SP)

2007 99 55

Protlaky (pyré) z jablek, získané vařením, s obsahem cukru > 13, avšak
≤ 30 % hmotnostních (jiné než homogenizované přípravky položky
2007 10)

24 + 4,2 €/100 kg/
net

0

2007 99 57

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné protlaky
(pyré) a pasty z ovoce, získané vařením, s obsahem cukru > 13 %
hmotnostních, avšak ≤ 30 % hmotnostních (jiné než z citrusového
ovoce, protlaky (pyré) z jablek a homogenizované přípravky položky
2007 10)

24 + 4,2 €/100 kg/
net

0

2007 99 91

Protlaky (pyré) z jablek, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo
jiných sladidel (jiné než s obsahem cukru > 13 % hmotnostních a ho
mogenizované přípravky položky 2007 10)

24

0
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2007 99 93

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné protlaky
(pyré) a pasty z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, jackfruitu, mučenek,
tamarindů, jablek kešú, liči, sapodil, karambol, pitahay, kokosových
ořechů, kešú ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola
ořechů a makadamových ořechů, získané vařením, též s přídavkem cu
kru nebo jiných sladidel (jiné než s obsahem cukru > 13 % hmotnost
ních a homogenizované přípravky položky 2007 10)

15

0

2007 99 98

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné protlaky
(pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sla
didel (jiné než s obsahem cukru > 13 % hmotnostních, protlaky (pyré)
z jablek, homogenizované přípravky položky 2007 10 a z kvajáv,
mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči, jackfruitu, sa
podil, mučenek, karambol, pitahay, kokosových ořechů, kešú ořechů,
para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů, makadamo
vých ořechů a citrusového ovoce)

24

0

2008 11 10

Arašídové máslo

12,8

0

2008 11 92

Arašídy, pražené, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

11,2

0

2008 11 94

Arašídy, upravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiné než pražené, konzervované cukrem a arašídové
máslo)

11,2

0

2008 11 96

Arašídy, pražené, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

12

0

2008 11 98

Arašídy, upravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o hmot
nosti ≤ 1 kg (jiné než pražené, konzervované cukrem a arašídové má
slo)

12,8

0

2008 19 11

Kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové (betelové) ořechy,
kola ořechy a makadamiové ořechy, včetně směsí obsahujících ≥ 50 %
hmotnostních kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek
kešú, liči, jackfruitu, sapodill, mučenek, karambol, pitahaye, kokoso
vých ořechů, kešú ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů,
kola ořechů a makadamových ořechů, upravené nebo konzervované,
v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg (jiné než konzervo
vané cukrem)

7

0

2008 19 13

Pražené mandle a pistácie, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
> 1 kg

9

0
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2008 19 19

Ořechy a jiná semena, včetně směsí, upravené nebo konzervované,
v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg (jiné než upravené
nebo konzervované octem, konzervované cukrem, avšak nikoli nalo
žené v sirupu, džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky,
ovocné protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, arašídy, pražené man
dle a pistácie a kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové (be
telové) ořechy, kola ořechy, makadamové ořechy a směsi obsahující ≥
50 % hmotnostních tropického ovoce a ořechů)

11,2

0

2008 19 91

Kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové (betelové) ořechy,
kola ořechy a makadamiové ořechy, včetně směsí obsahujících ≥ 50 %
hmotnostních kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek
kešú, liči, jackfruitu, sapodill, mučenek, karambol, pitahaye, kokoso
vých ořechů, kešú ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů,
kola ořechů a makadamových ořechů, upravené nebo konzervované,
v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg, jinde neuvedené

8

0

2008 19 93

Pražené mandle a pistácie, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤
1 kg

10,2

0

2008 19 95

Pražené ořechy, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné
než arašídy, mandle, pistácie, kokosové ořechy, kešú ořechy, para oře
chy, arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy)

12

0

2008 19 99

Ořechy a jiná semena, včetně směsí, upravené nebo konzervované,
v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než upravené
nebo konzervované octem, konzervované cukrem, avšak nikoli nalo
žené v sirupu, džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky,
ovocné protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, arašídy, pražené oře
chy a kokosové ořechy, kešú ořechy, para ořechy, arekové (betelové)
ořechy, kola ořechy a makadamové ořechy a směsi obsahující ≥ 50 %
hmotnostních tropického ovoce a ořechů)

12,8

0

2008 20 11

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsa
hem cukru > 17 %, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6 + 2,5
€/100 kg/net

0

2008 20 19

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, v bez
prostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru
> 17 %)

25,6

0

2008 20 31

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsa
hem cukru > 19 %, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

25,6 + 2,5
€/100 kg/net

0

2008 20 39

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, v bez
prostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než s obsahem cukru
> 19 %)

25,6

0
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2008 20 51

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem cukru, avšak bez
přídavku alkoholu, s obsahem cukru > 17 %, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti > 1 kg

19,2

0

2008 20 59

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem cukru, avšak bez
přídavku alkoholu, s obsahem cukru > 13, avšak ≤ 17 %, v bezpro
středním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

17,6

0

2008 20 71

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem cukru, avšak bez
přídavku alkoholu, s obsahem cukru > 19 %, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

20,8

0

2008 20 79

Ananasy, upravené nebo konzervované, s přídavkem cukru, avšak bez
přídavku alkoholu, s obsahem cukru > 13, avšak ≤ 19 %, v bezpro
středním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

19,2

0

2008 20 90

Ananasy, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo
cukru

18,4

0

2008 30 11

Citrusové plody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
s obsahem cukru > 9 % a o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 %
hm.

25,6

0

2008 30 19

Citrusové plody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
s obsahem cukru > 9 % a o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 %
hm.

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 30 31

Citrusové plody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cu
kru > 9 %)

24

0

2008 30 39

Citrusové plody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cu
kru > 9 %)

25,6

0

2008 30 51

Grapefruity – v částech, upravené nebo konzervované, s přídavkem cu
kru, avšak bez přídavku alkoholu, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg

15,2

0

2008 30 55

Mandarinky, včetně druhů tangerin a satsuma, klementinky, wilkingy
a podobné citrusové hybridy, upravené nebo konzervované, s přídav
kem cukru, avšak bez přídavku alkoholu, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti > 1 kg

18,4

0

2008 30 59

Citrusové plody, upravené nebo konzervované, s přídavkem cukru, av
šak bez přídavku alkoholu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
> 1 kg (jiné než grapefruity v částech, mandarinky včetně druhů tange
rin a satsuma, klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy)

17,6

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/147

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2008 30 71

Grapefruity – v částech, upravené nebo konzervované, s přídavkem cu
kru, avšak bez přídavku alkoholu, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg

15,2

0

2008 30 75

Mandarinky, včetně druhů tangerin a satsuma, klementinky, wilkingy
a podobné citrusové hybridy, upravené nebo konzervované, s přídav
kem cukru, avšak bez přídavku alkoholu, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti ≤ 1 kg

17,6

0

2008 30 79

Citrusové plody, upravené nebo konzervované, s přídavkem cukru, av
šak bez přídavku alkoholu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
≤ 1 kg (jiné než grapefruity v částech, mandarinky včetně druhů tange
rin a satsuma, klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy)

20,8

0

2008 30 90

Citrusové plody, upravené nebo konzervované bez přídavku alkoholu
nebo cukru

18,4

0

2008 40 11

Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsahem
cukru > 13 % a o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm., v bez
prostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6

0

2008 40 19

Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsahem
cukru > 13 % a o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm., v bez
prostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 40 21

Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, o skuteč
ném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm., v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

24

0

2008 40 29

Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, o skuteč
ném obsahu alkoholu > 11,85 % hm., v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

25,6

0

2008 40 31

Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsahem
cukru > 15 %, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 40 39

Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, v bezpro
středním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než s obsahem cukru
> 15 %)

25,6

0

2008 40 51

Hrušky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, s obsahem cukru > 13 %, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti > 1 kg

17,6

0

2008 40 59

Hrušky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, s obsahem cukru ≤ 13 %, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti > 1 kg

16

0
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2008 40 71

Hrušky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, s obsahem cukru > 15 %, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti ≤ 1 kg

19,2

0

2008 40 79

Hrušky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, s obsahem cukru ≤ 15 %, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti ≤ 1 kg

17,6

0

2008 40 90

Hrušky, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo cu
kru

16,8

0

2008 50 11

Meruňky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsa
hem cukru > 13 % a o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm., v
bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6

0

2008 50 19

Meruňky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsa
hem cukru > 13 % a o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm., v
bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 50 31

Meruňky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, o sku
tečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm., v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

24

0

2008 50 39

Meruňky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, o sku
tečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm., v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

25,6

0

2008 50 51

Meruňky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsa
hem cukru > 15 %, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 50 59

Meruňky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, v bez
prostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než s obsahem cukru
> 15 %)

25,6

0

2008 50 61

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídav
kem cukru, s obsahem cukru > 13 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti > 1 kg

19,2

0

2008 50 69

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídav
kem cukru, s obsahem cukru > 9, avšak ≤ 13 %, v bezprostředním ob
alu o čisté hmotnosti > 1 kg

17,6

0

2008 50 71

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídav
kem cukru, s obsahem cukru > 15 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg

20,8

0

2008 50 79

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídav
kem cukru, s obsahem cukru > 9, avšak ≤ 15 %, v bezprostředním ob
alu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

19,2

0
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2008 50 92

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 5 kg

13,6

0

2008 50 94

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 4,5, avšak < 5 kg

17

0

2008 50 99

Meruňky, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti < 4,5 kg

18,4

0

2008 60 11

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
s obsahem cukru > 9 % a o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 %
hm.

25,6

0

2008 60 19

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
s obsahem cukru > 9 % a o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 %
hm.

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 60 31

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cu
kru > 9 %)

24

0

2008 60 39

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cu
kru > 9 %)

25,6

0

2008 60 50

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s pří
davkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

17,6

0

2008 60 60

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s pří
davkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

20,8

0

2008 60 70

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu
nebo cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 4,5 kg

18,4

0

2008 60 90

Třešně a višně, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu
nebo cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti < 4,5 kg

18,4

0

2008 70 11

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, s přídavkem
alkoholu, s obsahem cukru > 13 % a o skutečném obsahu alkoholu ≤
11,85 % hm., v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6

0

2008 70 19

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, s přídavkem
alkoholu, s obsahem cukru > 13 % a o skutečném obsahu alkoholu
> 11,85 % hm., v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 70 31

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, s přídavkem
alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm., v bezprostřed
ním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

24

0
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2008 70 39

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, s přídavkem
alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm., v bezprostřed
ním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

25,6

0

2008 70 51

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, s přídavkem
alkoholu, s obsahem cukru > 15 %, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 70 59

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, s přídavkem
alkoholu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než
s obsahem cukru > 15 %)

25,6

0

2008 70 61

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, bez alko
holu, avšak s přídavkem cukru, s obsahem cukru > 13 %, v bezpro
středním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

19,2

0

2008 70 69

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, bez alko
holu, avšak s přídavkem cukru, s obsahem cukru > 9, avšak ≤ 13 %, v
bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

17,6

0

2008 70 71

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, bez alko
holu, avšak s přídavkem cukru, s obsahem cukru > 15 %, v bezpro
středním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

19,2

0

2008 70 79

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, bez alko
holu, avšak s přídavkem cukru, s obsahem cukru > 9, avšak ≤ 15 %, v
bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

17,6

0

2008 70 92

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, bez přídavku
alkoholu nebo cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 5 kg

15,2

0

2008 70 98

Broskve, včetně nektarinek, upravené nebo konzervované, v bezpro
středním obalu o čisté hmotnosti < 5 kg (jiné než s přídavkem alko
holu a cukru)

18,4

0

2008 80 11

Jahody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsahem
cukru > 9 % a o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm.

25,6

0

2008 80 19

Jahody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, s obsahem
cukru > 9 % a o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm.

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 80 31

Jahody, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, o skuteč
ném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cukru
> 9 %)

24

0

2008 80 39

Jahody, upravené nebo konzervované, s obsahem cukru ≤ 9 %, o skuteč
ném obsahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cukru
> 9 %)

25,6

0
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2008 80 50

Jahody, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, avšak s
přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

17,6

0

2008 80 70

Jahody, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

20,8

0

2008 80 90

Jahody, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo cu
kru

18,4

0

2008 91 00

Palmová jádra, upravená nebo konzervovaná, též s přídavkem cukru
nebo jiných sladidel nebo alkoholu (jiná než připravená nebo konzer
vovaná v octě)

10

0

2008 92 12

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, s přídavkem alko
holu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních a o skutečném obsahu al
koholu ≤ 11,85 % hm.

16

0

2008 92 14

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních a o
skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než směsi ořechů, tro
pického ovoce a tropického ovoce / tropických ořechů uvedených v do
plňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20 o čistém obsahu ≥ 50 %
hmotnostních, arašídy a jiná semena)

25,6

0

2008 92 16

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, s přídavkem alko
holu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních a o skutečném obsahu al
koholu > 11,85 % hm.

16 + 2,6 €/100 kg/
net

0

2008 92 18

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních a o
skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než směsi ořechů, tro
pického ovoce a tropického ovoce / tropických ořechů uvedených v do
plňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20 o čistém obsahu ≥ 50 %
hmotnostních, arašídy a jiná semena)

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0
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2008 92 32

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, s přídavkem alko
holu, o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než s obsahem
cukru > 9 % hmotnostních)

15

0

2008 92 34

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, s přídavkem alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 %
hm. (jiné než s obsahem cukru > 9 % hmotnostních a směsi ořechů,
tropického ovoce a tropického ovoce / tropických ořechů uvedených
v doplňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20 o čistém obsahu ≥
50 % hmotnostních, arašídy a jiná semena)

24

0

2008 92 36

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, s přídavkem alko
holu, o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než s obsahem
cukru > 9 % hmotnostních)

16

0

2008 92 38

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, s přídavkem alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 %
hm. (jiné než s obsahem cukru > 9 % hmotnostních a směsi ořechů,
tropického ovoce a tropického ovoce / tropických ořechů uvedených
v doplňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20 o čistém obsahu ≥
50 % hmotnostních, arašídy a jiná semena)

25,6

0

2008 92 51

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti > 1 kg

11

0

2008 92 59

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, bez přídavku alkoholu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostřed
ním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg (jiné než směsi tropického ovoce
a tropického ovoce a ořechů uvedených v doplňkových poznámkách 7
a 8 ke kapitole 20 obsahujících ≥ 50 % hmotnostních, arašídy a jiná se
mena a přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček podpo
ložky 1904 20 10)

17,6

0
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2008 92 72

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu, avšak s přídavkem cukru, v nichž hmotnost žádného druhu
ovoce nepřesahuje 50 % celkové hmotnosti, v bezprostředním obalu
o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

8,5

0

2008 92 74

Směsi ovoce, v nichž hmotnost žádného druhu ovoce nepřesahuje
50 % celkové hmotnosti, upravené nebo konzervované, bez přídavku
alkoholu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než směsi ořechů, tropického ovoce a tropického
ovoce a tropických ořechů uvedených v doplňkových poznámkách 7
a 8 ke kapitole 20, obsahující ≥ 50 % hmotnostních, arašídy a jiná se
mena a přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček podpo
ložky 1904 20 10)

13,6

0

2008 92 76

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti ≤ 1 kg (jiné než směsi, v nichž hmotnost žádného druhu ovoce
nepřesahuje 50 % celkové hmotnosti směsi ovoce)

12

0

2008 92 78

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, bez přídavku alkoholu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostřed
ním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než směsi ořechů, tropického
ovoce a tropického ovoce a tropických ořechů uvedených v doplňko
vých poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20, s obsahem ≥ 50 % hmotnost
ních, arašídy a jiná semena, směsi, v nichž hmotnost žádného druhu
ovoce nepřesahuje 50 % celkové hmotnosti směsi ovoce, a přípravky
typu „müsli“ z nepražených obilných vloček podpoložky 1904 20 10)

19,2

0

2008 92 92

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu nebo cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 5 kg

11,5

0
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2008 92 93

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, bez přídavku alkoholu nebo cukru, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti ≥ 5 kg, jinde neuvedené (jiné než směsi ořechů, tropic
kého ovoce a tropického ovoce a tropických ořechů uvedených v do
plňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20, obsahující ≥ 50 % hmot
nostních, arašídy a jiná semena a přípravky typu „müsli“ z nepražených
obilných vloček podpoložky 1904 20 10)

18,4

0

2008 92 94

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu nebo cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 4,5 kg,
avšak < 5 kg

11,5

0

2008 92 96

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, bez přídavku alkoholu nebo cukru, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti ≥ 4,5, avšak < 5 kg, jinde neuvedené (jiné než směsi oře
chů, tropického ovoce a tropického ovoce a tropických ořechů uvede
ných v doplňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole 20, obsahující ≥
50 % hmotnostních, arašídy a jiná semena a přípravky typu „müsli“
z nepražených obilných vloček podpoložky 1904 20 10)

18,4

0

2008 92 97

Směsi kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, včetně směsí obsahu
jících ≥ 50 % hmotnostních tohoto ovoce a kokosových ořechů, kešú
ořechů, para ořechů, arekových (betelových) ořechů, kola ořechů a ma
kadamových ořechů, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu nebo cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti < 4,5 kg

11,5

0

2008 92 98

Směsi ovoce nebo jiných jedlých částí rostlin, upravené nebo konzervo
vané, bez přídavku alkoholu nebo cukru, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti < 4,5 kg, jinde neuvedené (jiné než směsi ořechů, tropic
kého ovoce uvedeného v doplňkových poznámkách 7 a 8 ke kapitole
20, arašídy a jiná semena a přípravky typu „müsli“ z nepražených obil
ných vloček podpoložky 1904 20 10)

18,4

0

2008 99 11

Zázvor, upravený nebo konzervovaný, s přídavkem alkoholu, se skuteč
ným obsahem alkoholu ≤ 11,85 % hm.

10

0

2008 99 19

Zázvor, upravený nebo konzervovaný, s přídavkem alkoholu, se skuteč
ným obsahem alkoholu > 11,85 % hm.

16

0

2008 99 21

Vinné hrozny, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
s obsahem cukru > 13 %

25,6 + 3,8
€/100 kg/net

0
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2008 99 23

Vinné hrozny, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu,
s obsahem cukru ≤ 13 % (jiné než s obsahem cukru > 13 %)

25,6

0

2008 99 24

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya, upravené nebo konze
rované, s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních
a o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm.

16

0

2008 99 28

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, s přídav
kem alkoholu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních, o skutečném ob
sahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než konzervované v cukru, avšak
nenaložené v sirupu, džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné poma
zánky, ovocné protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, a ořechy, ara
šídy a jiná semena, ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně
a višně, broskve, jahody, zázvor, vinné hrozny, mučenky, kvajávy,
manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapo
dilla, karamboly a pitahaya)

25,6

0

2008 99 31

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya, upravené nebo konze
rované, s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních
a o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm.

16 + 2,6 €/100 kg/
net

0

2008 99 34

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, s přídav
kem alkoholu, s obsahem cukru > 9 % hmotnostních, o skutečném ob
sahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než konzervované v cukru, avšak
nenaložené v sirupu, džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné poma
zánky, ovocné protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, a ořechy, ara
šídy a jiná semena, ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně
a višně, broskve, jahody, zázvor, vinné hrozny, mučenky, kvajávy,
manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapo
dilla, karamboly a pitahaya)

25,6 + 4,2
€/100 kg/net

0

2008 99 36

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya, upravené nebo konze
rované, s přídavkem alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu ≤
11,85 % hm. (jiné než s obsahem cukru > 9 % hmotnostních)

15

0
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2008 99 37

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, s přídav
kem alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu ≤ 11,85 % hm. (jiné než
s obsahem cukru > 9 % hmotnostních, ořechy, arašídy a jiná semena,
ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, broskve, ja
hody, zázvor, vinné hrozny, kvajávy, manga, mangostany, papáje, tama
rindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pita
haya)

24

0

2008 99 38

Kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackf
ruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya, upravené nebo konze
rované, s přídavkem alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu
> 11,85 % hm. (jiné než s obsahem cukru > 9 % hmotnostních)

16

0

2008 99 40

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, s přídav
kem alkoholu, o skutečném obsahu alkoholu > 11,85 % hm. (jiné než
s obsahem cukru > 9 % hmotnostních, ořechy, arašídy a jiná semena,
ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, broskve, ja
hody, zázvor, vinné hrozny, kvajávy, manga, mangostany, papáje, tama
rindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pita
haya)

25,6

0

2008 99 41

Zázvor, upravený nebo konzervovaný, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

bez

0

2008 99 43

Vinné hrozny, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s pří
davkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

19,2

0

2008 99 45

Švestky, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 1 kg

17,6

0

2008 99 46

Mučenky, kvajávy a tamarindy, upravené nebo konzervované, bez alko
holu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti > 1 kg

11

0

2008 99 47

Manga, mangostany, papáje, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, ka
ramboly a pitahaya, upravené nebo konzervované, bez přídavku alko
holu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmot
nosti > 1 kg

11

0
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2008 99 49

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, bez pří
davku alkoholu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti > 1 kg (jiné než konzervované v cukru, avšak nenaložené
v sirupu, džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné
protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, a ořechy, arašídy a jiná se
mena, ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, bro
skve, jahody, zázvor, vinné hrozny, švestky, mučenky, kvajávy, manga,
mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, ka
ramboly a pitahaya)

17,6

0

2008 99 51

Zázvor, upravený nebo konzervovaný, bez alkoholu, avšak s přídavkem
cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

bez

0

2008 99 61

Mučenky a kvajávy, upravené nebo konzervované, bez alkoholu, avšak
s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

13

0

2008 99 62

Manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapo
dilla, karamboly a pitahaya, upravené nebo konzervované, bez přídavku
alkoholu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté
hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než směsi)

13

0

2008 99 67

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, bez pří
davku alkoholu, avšak s přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o či
sté hmotnosti ≤ 1 kg (jiné než konzervované v cukru, avšak nenaložené
v sirupu, džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné
protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, a ořechy, arašídy a jiná se
mena, ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, bro
skve, jahody, zázvor, mučenky, kvajávy, manga, mangostany, papáje, ta
marindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, karamboly a pitahaya)

20,8

0

2008 99 72

Švestky, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo cu
kru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≥ 5 kg

15,2

0

2008 99 78

Švestky, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu nebo cu
kru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti < 5 kg

18,4

0

2008 99 85

Kukuřice, upravená nebo konzervovaná, bez přídavku alkoholu nebo
cukru (jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata))

5,1 + 9,4 €/100 kg/
net

AV0-TQ
(SC1)

2008 99 91

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu
škrobu ≥ 5 %, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu
nebo cukru (jiné než zmrazené nebo sušené)

8,3 + 3,8 €/100 kg/
net

0
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2008 99 99

Ovoce a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované, bez pří
davku alkoholu nebo cukru (jiné než připravené nebo konzervované v
octě, konzervované v cukru, avšak nenaložené v sirupu, džemy, ovocná
želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné protlaky (pyré) a pasty,
získané vařením, a ořechy, arašídy a jiná semena, ananasy, citrusové
plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, jahody, švestky, kukuřice, ko
řeny jamů, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin)

18,4

0

2009 11 11

1

Zmrazená pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladi
del (jiná než s obsahem alkoholu). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 11 11

2

Zmrazená pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladi
del (jiná než s obsahem alkoholu). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 19

Zmrazená pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °
C, hodnota > 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladi
del (jiná než s obsahem alkoholu)

33,6

0

2009 11 91

Zmrazená pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s
obsahem alkoholu)

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 99

Zmrazená pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °
C, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alko
holu, s hodnotou ≤ 30 € za 100 kg a s > 30 % přidaného cukru)

15,2

0

2009 12 00

Pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, též s pří
davkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu
a zmrazená)

12,2

0

2009 19 11

1

Pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu a zmrazená). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 19 11

2

Pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu a zmrazená). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 19 19

Pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
> 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu a zmrazená)

33,6

0

2009 19 91

Pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s
obsahem alkoholu a zmrazená)

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 19 98

Pomerančová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20
°C, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem al
koholu a zmrazená, s hodnotou ≤ 30 € za 100 kg a s > 30 % přida
ného cukru)

12,2

0

2009 21 00

Grapefruitová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, též s
přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu)

12

0

2009 29 11

1

Grapefruitová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 29 11

2

Grapefruitová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 19

Grapefruitová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
> 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu)

33,6

0

2009 29 91

Grapefruitová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 ° 12 + 20,6 €/100 kg/
net
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s
obsahem alkoholu)

2009 29 99

Grapefruitová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20
°C, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem al
koholu, s hodnotou ≤ 30 € za 100 kg a s > 30 % přidaného cukru)

12

0

2009 31 11

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix ≤
20 při 20 C, hodnota > 30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než
s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová šťáva a grapefruitová šťáva)

14,4

0

2009 31 19

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix ≤
20 při 20 C, s hodnotou > 30 € za 100 kg (jiná než s přídavkem cu
kru, s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová šťáva a grapefruitová
šťáva)

15,2

0

2009 31 51

Citronová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, hodnota ≤
30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

14,4

0

2009 31 59

Citronová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, hodnota ≤
30 € za 100 kg (jiná než s obsahem alkoholu nebo s přídavkem cukru)

15,2

0

2009 31 91

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix ≤
20 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než
s obsahem alkoholu, směsi, citronová, pomerančová a grapefruitová
šťáva)

14,4

0

AV0-TQ(SP)
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2009 31 99

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix ≤
20 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiná než s přídavkem cukru,
s obsahem alkoholu, směsi, citronová, pomerančová a grapefruitová
šťáva)

15,2

0

2009 39 11

1

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru
nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová
šťáva a grapefruitová šťáva). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 39 11

2

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru
nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová
šťáva a grapefruitová šťáva). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 19

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 67 při 20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru
nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová
šťáva a grapefruitová šťáva)

33,6

0

2009 39 31

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 20, avšak ≤ 67 při 20 C, hodnota > 30 € za 100 kg, s přídavkem cu
kru (jiná než s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová šťáva a grapef
ruitová šťáva)

14,4

0

2009 39 39

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 20, avšak ≤ 67 při 20 C, s hodnotou > 30 € za 100 kg (jiná než s pří
davkem cukru, s obsahem alkoholu, směsi, pomerančová šťáva a grapef
ruitová šťáva)

15,2

0

2009 39 51

Citronová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s obsa
hem alkoholu)

14,4 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 55

Citronová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % přidaného cukru (jiná než s obsa
hem alkoholu)

14,4

0

2009 39 59

Citronová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiná než s obsahem alkoholu nebo s přídav
kem cukru)

15,2

0

2009 39 91

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 20, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přida
ného cukru (jiná než s obsahem alkoholu, směsi, citronová, pomeran
čová a grapefruitová šťáva)

14,4 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 95

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 20, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % přida
ného cukru (jiná více než 30 % (jiná než s obsahem alkoholu, směsi, ci
tronová, pomerančová a grapefruitová šťáva)

14,4

0
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2009 39 99

Šťáva z jednoho druhu citrusového ovoce, nezkvašená, hodnota Brix
> 20, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiná než s pří
davkem cukru, s obsahem alkoholu, směsi, citronová, pomerančová
a grapefruitová šťáva)

15,2

0

2009 41 10

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, hodnota
> 30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

15,2

0

2009 41 91

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, hodnota ≤
30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

15,2

0

2009 41 99

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C (jiná než s
přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

16

0

2009 49 11

1

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤
30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s
obsahem alkoholu). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 49 11

2

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤
30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s
obsahem alkoholu). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 19

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
> 30 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu)

33,6

0

2009 49 30

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °
C, hodnota > 30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem
alkoholu)

15,2

0

2009 49 91

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s
obsahem alkoholu)

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 93

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °
C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % přidaného cukru (jiná než s
obsahem alkoholu)

15,2

0

2009 49 99

Ananasová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C
(jiná než s přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

16

0

2009 50 10

Rajčatová šťáva obsahující < 7 % hmotnostních suchého extraktu, s pří
davkem cukru, nezkvašená (jiná než s obsahem alkoholu)

16

0

2009 50 90

Rajčatová šťáva obsahující < 7 % hmotnostních suchého extraktu, ne
zkvašená (jiná než s přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

16,8

0
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2009 61 10

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix ≤30 Oddíl A dodatku 2 k
při 20 °C, hodnota > 18 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo ji
příloze I
ných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu)

0+EP

2009 61 90

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix ≤30
při 20 °C, hodnota ≤ 18 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo ji
ných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu)

22,4 + 27 €/hl

AV0

2009 69 11

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix > 67
při 20 °C, hodnota ≤ 22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo ji
ných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu)

40 + 121 €/hl
+ 20,6 €/100 kg/net

AV0

2009 69 19

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix > 67 Oddíl A dodatku 2 k
při 20 °C, hodnota > 22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo ji
příloze I
ných sladidel (jiná než s obsahem alkoholu)

0+EP

2009 69 51

Koncentrovaná hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, Oddíl A dodatku 2 k
příloze I
hodnota Brix > 30, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota > 18 € za 100 kg,
též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s obsahem alko
holu)

0+EP

2009 69 59

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix Oddíl A dodatku 2 k
příloze I
> 30, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota > 18 € za 100 kg, též s přídav
kem cukru nebo jiných sladidel (jiná než koncentrovaná nebo s obsa
hem alkoholu)

0+EP

2009 69 71

Koncentrovaná hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená,
hodnota Brix > 30, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 18 € za 100 kg, s
> 30 % přidaného cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

22,4 + 131 €/hl
+ 20,6 €/100 kg/net

AV0

2009 69 79

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix
> 30, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 18 € za 100 kg, s > 30 % přida
ného cukru (jiná než koncentrovaná nebo s obsahem alkoholu)

22,4 + 27 €/hl
+ 20,6 €/100 kg/net

AV0

2009 69 90

Hroznová šťáva, včetně vinného moštu, nezkvašená, hodnota Brix
> 30, avšak ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 18 € za 100 kg, též s přídav
kem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s > 30 % přidaného cukru
nebo s obsahem alkoholu)

22,4 + 27 €/hl

AV0

2009 71 10

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, hodnota > 18
€ za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

18

0

2009 71 91

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C, hodnota ≤ 18
€ za 100 kg a s přídavkem cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

18

0
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2009 71 99

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 20 při 20 °C (jiná než s pří
davkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

18

0

2009 79 11

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤ 22
€ za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s ob
sahem alkoholu)

30 + 18,4 €/100 kg/
net

AV0

2009 79 19

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota > 22
€ za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s ob
sahem alkoholu)

30

0

2009 79 30

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C,
hodnota > 18 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem al
koholu)

18

AV0

2009 79 91

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C, 18 + 19,3 €/100 kg/
net
hodnota ≤ 18 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s obsa
hem alkoholu)

0

2009 79 93

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 18 € za 100 kg, s ≤ 30 % přidaného cukru (jiná než s obsa
hem alkoholu)

18

0

2009 79 99

Jablečná šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 20, avšak ≤ 67 při 20 °C
(jiná než s přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

18

0

2009 80 11

1

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤
22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s
obsahem alkoholu). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 80 11

2

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤
22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než s
obsahem alkoholu). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 19

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota
> 22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiná než
s obsahem alkoholu)

33,6

0

2009 80 34

Šťáva z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašená, bez
přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, hod
nota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiná než směsi)

21 + 12,9 €/100 kg/
net

0

Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, bez přídavku alkoholu, též
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, hodnota Brix > 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiná než směsi a šťáva z citrusových plodů,
mučenek, mang, mangostanů, papájí, jackfruitu, kvajáv, tamarindů, ja
blek kešú, liči, sapodil, karambol nebo pitahay, ananasu, rajčat, hroznů,
jablek a hrušek). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 80 35

1
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Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, bez přídavku alkoholu, též
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, hodnota Brix > 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiná než směsi a šťáva z citrusových plodů,
mučenek, mang, mangostanů, papájí, jackfruitu, kvajáv, tamarindů, ja
blek kešú, liči, sapodil, karambol nebo pitahay, ananasu, rajčat, hroznů,
jablek a hrušek). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 36

Šťáva z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašená, též
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, hodnota Brix > 67 při 20 °C,
hodnota > 30 € za 100 kg (jiná než s obsahem alkoholu a směsi)

21

0

2009 80 38

Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, též s přídavkem cukru nebo
jiných sladidel, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota > 30 € za
100 kg (jiná než s obsahem alkoholu, směsi a šťáva z citrusových
plodů, kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol, pitahay, ananasová šťáva, rajča
tová šťáva, hroznová šťáva, včetně vinného moštu, jablečná šťáva a hru
šková šťáva)

33,6

0

2009 80 50

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota
> 18 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než s obsahem alkoholu)

19,2

0

2009 80 61

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤
18 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než s obsahem alko
holu)

19,2 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 63

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤
18 € za 100 kg, s ≤ 30 % přidaného cukru (jiná než s obsahem alko
holu)

19,2

0

2009 80 69

Hrušková šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C (jiná než s
přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

20

0

2009 80 71

Třešňová a višňová šťáva, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C,
hodnota > 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru (jiná
než s obsahem alkoholu)

16,8

0

2009 80 73

Šťáva z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašená, hod
nota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,
s přídavkem cukru (jiná než směsi nebo šťáva s obsahem alkoholu)

10,5

0

2009 80 35

2
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2009 80 79

Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C,
hodnota > 30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiná než směsi nebo
šťáva s obsahem alkoholu a šťáva z citrusových plodů, kvajáv, mang,
mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči, jackfruitu, sapodil,
mučenek, karambol, pitahay, ananasová šťáva, rajčatová šťáva, hro
znová šťáva, včetně hroznového moštu, jablečná šťáva, hrušková šťáva
a třešňová a višňová šťáva)

16,8

0

2009 80 85

Šťáva z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašená, hod
nota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přida
ného cukru (jiná než směsi nebo šťáva s obsahem alkoholu)

10,5 + 12,9
€/100 kg/net

0

2009 80 86

Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiná než směsi
nebo šťáva s obsahem alkoholu a šťáva z citrusových plodů, kvajáv,
mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči, jackfruitu, sa
podil, mučenek, karambol, pitahay, ananasová šťáva, rajčatová šťáva,
hroznová šťáva, včetně hroznového moštu, jablečná šťáva a hrušková
šťáva)

16,8 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 88

Šťáva z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašená, hod
nota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % přida
ného cukru (jiná než směsi nebo šťáva s obsahem alkoholu)

10,5

0

2009 80 89

Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C,
hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % přidaného cukru (jiná než směsi
nebo šťáva s obsahem alkoholu a šťáva z citrusových plodů, kvajáv,
mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči, jackfruitu, sa
podil, mučenek, karambol, pitahay, ananasová šťáva, rajčatová šťáva,
hroznová šťáva, včetně hroznového moštu, jablečná šťáva a hrušková
šťáva)

16,8

0

2009 80 95

Šťáva z klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), nezkvašená, hodnota
Brix ≤ 67 při 20 °C (jiná než s přídavkem cukru nebo s obsahem alko
holu)

14

0

2009 80 96

Třešňová a višňová šťáva, nezkvašená, Brix ≤ 67 při 20 °C (jiná než s
přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

17,6

0
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2009 80 97

Šťáva z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašená, hod
nota Brix ≤ 67 při 20 °C (jiná než s přídavkem cukru nebo s obsahem
alkoholu)

11

0

2009 80 99

Šťáva z ovoce nebo zeleniny, nezkvašená, s hodnotou Brix ≤ 67 při 20 °
C (jiná než s přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu, směsi a šťáva
z citrusových plodů, kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, ja
blek kešú, liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay, ana
nasu, rajčat, hroznů, včetně vinného moštu, jablek, hrušek, třešní a višní
a klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon))

17,6

0

2009 90 11

1

Směsi jablečné a hruškové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix > 67 při
20 °C, hodnota ≤ 22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných
sladidel (jiné než s obsahem alkoholu). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 90 11

2

Směsi jablečné a hruškové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix > 67 při
20 °C, hodnota ≤ 22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných
sladidel (jiné než s obsahem alkoholu). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Směsi jablečné a hruškové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix > 67 při
20 °C, hodnota > 22 € za 100 kg, též s přídavkem cukru nebo jiných
sladidel (jiné než s obsahem alkoholu)

33,6

0

2009 90 19

2009 90 21

1

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, též
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiné než s obsahem alkoholu
a směsi jablečné a hruškové šťávy). Přídavek cukru < 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

0

2009 90 21

2

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, též
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiné než s obsahem alkoholu
a směsi jablečné a hruškové šťávy). Přídavek cukru ≥ 30 %

33,6 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 29

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix > 67 při 20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg, též
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiné než s obsahem alkoholu
a směsi jablečné a hruškové šťávy)

33,6

0

2009 90 31

Směsi jablečné a hruškové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20 20 + 20,6 €/100 kg/
°C, hodnota ≤ 18 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiné než s
net
obsahem alkoholu)

AV0-TQ(SP)
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2009 90 39

Směsi jablečné a hruškové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20
°C, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (jiné než s hodnotou ≤
18 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru nebo s obsahem alkoholu)

20

0

2009 90 41

Směsi citrusové a ananasové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při
20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg, s přídavkem cukru (jiné než s obsa
hem alkoholu)

15,2

0

2009 90 49

Směsi citrusové a ananasové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při
20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg (jiné než s přídavkem cukru nebo s
obsahem alkoholu)

16

0

2009 90 51

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg, s
přídavkem cukru (jiné než s obsahem alkoholu a směsi jablečné a hru
škové nebo citrusové a ananasové šťávy)

16,8

0

2009 90 59

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota > 30 € za 100 kg
(jiné než s přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu a směsi jablečné
a hruškové nebo citrusové a ananasové šťávy)

17,6

0

2009 90 71

Směsi citrusové a ananasové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při
20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % přidaného cukru (jiné než
s obsahem alkoholu)

15,2 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 73

Směsi citrusové a ananasové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při
20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % přidaného cukru (jiné než
s obsahem alkoholu)

15,2

0

2009 90 79

Směsi citrusové a ananasové šťávy, nezkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při
20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiné než s přídavkem cukru nebo s
obsahem alkoholu)

16

0

2009 90 92

Směsi šťáv z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú,
liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašené,
hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s > 30 % při
daného cukru (jiné než s obsahem alkoholu)

10,5 + 12,9
€/100 kg/net

0

2009 90 94

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ € 30 za 100 kg, s
> 30 % přidaného cukru (jiné než s obsahem alkoholu, směsi jableč
ných a hruškových šťáv nebo šťáv z citrusových plodů a ananasových
šťáv a šťáv z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú,
liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay)

16,8 + 20,6
€/100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 95

Směsi šťáv z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú,
liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašené,
hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg, s ≤ 30 % při
daného cukru (jiné než s obsahem alkoholu)

10,5

0

2009 90 96

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ € 30 za 100 kg, s ≤
30 % přidaného cukru (jiné než s obsahem alkoholu, směsi jablečných
a hruškových šťáv nebo šťáv z citrusových plodů a ananasových šťáv
a šťáv z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú, liči,
jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay)

16,8

0

2009 90 97

Směsi šťáv z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú,
liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol nebo pitahay, nezkvašené,
hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ 30 € za 100 kg (jiné než s pří
davkem cukru nebo s obsahem alkoholu)

11

0

2009 90 98

Směsi ovocných šťáv, včetně vinného moštu, a zeleninových šťáv, ne
zkvašené, hodnota Brix ≤ 67 při 20 °C, hodnota ≤ € 30 za 100 kg
(jiné než s přídavkem cukru nebo s obsahem alkoholu a směsi jableč
ných a hruškových šťáv nebo šťáv z citrusových plodů a ananasových
šťáv a šťáv z kvajáv, mang, mangostanů, papájí, tamarindů, jablek kešú,
liči, jackfruitu, sapodil, mučenek, karambol a pitahay)

17,6

0

2101 11 11

Pevné výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, s obsahem sušiny
na bázi kávy ≥ 95 % hmotnostních

9

0

2101 11 19

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, s obsahem sušiny na bázi
kávy < 95 % hmotnostních (jiné než pevné)

9

0

2101 12 92

Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) a koncentrátů z kávy

11,5

0

2101 12 98

1

Přípravky na bázi kávy s obsahem cukru < 70 %

9 + EA

0

2101 12 98

2

Přípravky na bázi kávy s obsahem cukru ≥ 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2101 20 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté

6

0

2101 20 92

Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) a koncentrátů z čaje nebo
maté

6

0
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2101 20 98

1

Přípravky na bázi čaje nebo maté s obsahem cukru < 70 %

6,5 + EA

0

2101 20 98

2

Přípravky na bázi čaje nebo maté s obsahem cukru ≥ 70 %

6,5 + EA

AV0-TQ(SP)

11,5

0

5,1 + 12,7
€/100 kg/net

0

14,1

0

10,8 + 22,7
€/100 kg/net

0

10,9

0

2101 30 11

Pražená čekanka

2101 30 19

Pražené kávové náhražky (jiné než čekanka)

2101 30 91

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky

2101 30 99

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražených kávových náhražek
(jiných než čekanky)

2102 10 10

Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

2102 10 31

Sušené pekařské droždí

12

0

2102 10 39

Pekařské droždí (jiné než sušené)

12

0

2102 10 90

Aktivní droždí (jiné než kultivované násadové kvasinky a pekařské
droždí)

14,7

0

2102 20 11

Neaktivní droždí, v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo
v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg

8,3

0

2102 20 19

Neaktivní droždí (jiné než v tabletách, kostkách nebo podobných tva
rech nebo v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 1 kg)

5,1

0

2102 20 90

Jednobuněčné organismy, neživé (jiné než balené jako léky a droždí)

bez

0

2102 30 00

Hotové prášky do pečiva

6,1

0

2103 10 00

Sójová omáčka

7,7

0

2103 20 00

Kečup a jiné omáčky z rajčat

10,2

0

2103 30 10

Hořčičná mouka (jiná než připravená)

bez

0

2103 30 90

Hořčice, včetně připravené mouky

9

0

2103 90 10

Chutney z manga, tekuté

bez

0

2103 90 30

Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu ≥ 44,2, avšak ≤
49,2 % obj. a obsahující ≥ 1,5, avšak ≤ 6 % hmotnostních hořce, ko
ření a různých přísad a ≥ 4, avšak ≤ 10 % cukru, v nádobách o obsahu
≤ 0,5 litru

bez

0
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2103 90 90

Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro
ochucení (jiné než sójová omáčka, kečup a jiné omáčky z rajčat, tekuté
chutney z manga a aromatické hořké přípravky podpoložky
2103 90 30)

7,7

0

2104 10 10

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny, sušené

11,5

0

2104 10 90

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny (jiné než sušené)

11,5

0

2104 20 00

Potravinové přípravky sestávající z jemně homogenizovaných směsí
dvou nebo více základních složek jako masa, ryb, zeleniny nebo ovoce,
v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v
uzavřených obalech o hmotnosti ≤ 250 g

14,1

0

2105 00 10

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa, neobsahující
mléčné tuky nebo obsahující < 3 % mléčných tuků

8,6 + 20,2
€/100 kg/net MAX
19,4 + 9,4
€/100 kg/net

AV0-7

2105 00 91

Zmrzlina a podobné výrobky, obsahující ≥ 3 %, avšak < 7 % mléčných
tuků

8 + 38,5 €/100 kg/
net MAX 18,1 + 7
€/100 kg/net

AV0-7

2105 00 99

Zmrzlina a podobné výrobky, obsahující ≥ 7 % mléčných tuků

7,9 + 54 €/100 kg/
net MAX 17,8 + 6,9
€/100 kg/net

AV0-5

2106 10 20

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky, neobsahující
mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, škrob nebo glukózu nebo obsahu
jící < 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, < 5 % hmotnostních sacha
rózy nebo isoglukózy, < 5 % hmotnostních glukózy nebo < 5 % škrobu

12,8

0

2106 10 80

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky, obsahující ≥
1,5 % hmotnostních mléčných tuků, ≥ 5 % hmotnostních sacharózy
nebo isoglukózy, ≥ 5 % hmotnostních glukózy nebo ≥ 5 % hmotnost
ních škrobu

EA

0

2106 90 20

Složené alkoholické přípravky, používané k výrobě nápojů a se skuteč
ným objemovýcm obsahem alkoholu > 0,5 % obj. (jiné než založené
na vonných látkách)

17,3 MIN 1 €/% vol/
hl

0

2106 90 30

Sirupy z isoglukózy, s přísadou aromatických látek nebo barviv

42,7 €/100 kg/net
mas

0

2106 90 51

Sirupy z laktózy, s přísadou aromatických látek nebo barviv

14 €/100 kg/net

0

2106 90 55

Sirupy z glukózy nebo maltodextrinu, s přísadou aromatických látek
nebo barviv

20 €/100 kg/net

0
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2106 90 59

Cukerné sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv (jiné než si
rupy z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu)

0,4 €/100 kg/1 %
hmotnostní sacha
rózy včetně ostat
ních cukrů vyjád
řených jako sacha
róza

0

2106 90 92

Potravinové přípravky, jinde neuvedené, neobsahující mléčné tuky, sa
charózu, isoglukózu, škrob nebo glukózu nebo obsahující < 1,5 %
hmotnostních mléčných tuků, < 5 % hmotnostních sacharózy nebo
isoglukózy, < 5 % hmotnostních glukózy nebo < 5 % hmotnostních
škrobu

12,8

0

2106 90 98

1

Potravinové přípravky jinde neuvedené, obsahující ≥ 1,5 % hmotnost
ních mléčných tuků, ≥ 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy,
≥ 5 % hmotnostních glukózy nebo ≥ 5 % hmotnostních škrobu s obsa
hem cukru < 70 %

9 + EA

0

2106 90 98

2

Potravinové přípravky jinde neuvedené, obsahující ≥ 1,5 % hmotnost
ních mléčných tuků, ≥ 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy,
≥ 5 % hmotnostních glukózy nebo ≥ 5 % hmotnostních škrobu s obsa
hem cukru ≥ 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2201 10 11

Minerální vody, přírodní, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, ne
aromatizované, bez oxidu uhličitého

bez

0

2201 10 19

Minerální vody, přírodní, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, ne
aromatizované, s oxidem uhličitým

bez

0

2201 10 90

Minerální vody, umělé, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearo
matizované, včetně sodovek

bez

0

2201 90 00

Obyčejná přírodní voda, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, ne
aromatizovaná; led a sníh (jiné než minerální vody a sodovky, mořská
voda, destilovaná voda, vodivostní voda nebo voda podobné čistoty)

bez

0

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru, sladidla
nebo aromatu, k přímé spotřebě jako nápoj

9,6

0

2202 90 10

Nealkoholické nápoje neobsahující mléko, mléčné výrobky a z nich zís
kané tuky (jiné než voda, ovocné nebo zeleninové šťávy)

9,6

0

2202 90 91

Nealkoholické nápoje obsahující < 0,2 % tuků získaných z mléka nebo
mléčných výrobků

6,4 + 13,7
€/100 kg/net

0

2202 90 95

Nealkoholické nápoje obsahující ≥ 0,2, avšak < 2 % tuků získaných
z mléka nebo mléčných výrobků

5,5 + 12,1
€/100 kg/net

0

2202 90 99

Nealkoholické nápoje obsahující ≥ 2 % tuků získaných z mléka nebo
mléčných výrobků

5,4 + 21,2
€/100 kg/net

0

2203 00 01

Pivo ze sladu, v lahvích o obsahu ≤ 10 l

bez

0
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2203 00 09

Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu ≤ 10 l (jiné než v lahvích)

bez

0

2203 00 10

Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu > 10 l

bez

0

2204 10 11

Šampaňské mající skutečný obsah alkoholu ≥ 8,5 % obj.

32 €/hl

0

2204 10 19

Šumivé víno z čerstvých hroznů mající skutečný obsah alkoholu ≥
8,5 % obj. (jiné než šampaňské)

32 €/hl

0

2204 10 91

Asti spumante mající skutečný obsah alkoholu < 8,5 % obj.

32 €/hl

0

2204 10 99

Šumivé víno z čerstvých hroznů mající skutečný obsah alkoholu
< 8,5 % obj. (jiné než Asti spumante)

32 €/hl

0

2204 21 10

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v lah
vích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přidržovanou svorkami
nebo kovovými svěrkami, o obsahu ≤ 2 l; vína v jiné obchodní úpravě,
mající při teplotě 20 °C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého,
≥ 1, avšak < 3 bar, v nádobách o obsahu ≤ 2 l (jiná než šumivé víno)

32 €/hl

0

2204 21 11

Jakostní bílá vína vyráběná v Alsasku (Alsace), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný objemový obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než
šumivé víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 12

Jakostní bílá vína vyráběná v Bordeaux, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 13

Jakostní bílá vína vyráběná v Burgundsku (Bourgogne), v nádobách
o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než
šumivé víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 17

Jakostní bílá vína vyráběná ve Val de Loire, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 18

Jakostní bílá vína vyráběná v Moselsku (Mosel), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 19

Jakostní bílá vína vyráběná ve Falci (Pfalz), v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 22

Jakostní bílá vína vyráběná v Rheinhessen, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 23

Jakostní bílá vína vyráběná v Tokajsku (např. Aszú, Szamorodni, Má
slás, Fordítás), v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alko
holu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno a perlivé víno)

14,8 €/hl

0
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2204 21 24

Jakostní bílá vína vyráběná v Laziu, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno a perlivé
víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 26

Jakostní bílá vína vyráběná v Toskánsku (Toscana), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 27

Jakostní bílá vína vyráběná v Tridentsku-Horní Adiži (Trentino-Alto
Adige) a Friulsku (Friuli), v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný
obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 28

Jakostní bílá vína vyráběná v Benátsku, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 32

Jakostní bílá vína kategorie vinho verde, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 34

Jakostní bílá vína vyráběná v Penedés, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a ma
jící skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno a perlivé
víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 36

Jakostní bílá vína vyráběná v Rioše, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno a perlivé
víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 37

Jakostní bílá vína vyráběná ve Valencii, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 38

Jakostní bílá vína vyráběná v určitých regionech, v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než Alsace,
Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj,
Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, vinho verde, Pene
dés, Rioja, Valencia, šumivé víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 21 42

Jakostní vína vyráběná v Bordeaux, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 43

Jakostní vína vyráběná v Burgundsku (Bourgogne), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 44

Jakostní vína vyráběná v Beaujolais, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a nající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0
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2204 21 46

Jakostní vína vyráběná v Côtes-du-Rhône, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno,
perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 47

Jakostní vína vyráběná v Languedoc-Roussillon, v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 48

Jakostní vína vyráběná ve Val de Loire, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a ma
jící skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 62

Jakostní vína vyráběná v Piemontu (Piemonte), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 66

Jakostní vína vyráběná v Toskánsku (Toscana), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 67

Jakostní vína vyráběná v Tridentsku-Horní Adiži (Trentino-Alto Adige),
v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 %
obj. (jiná než šumivé víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 68

Jakostní vína vyráběná v Benátsku (Venezia), v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 69

Jakostní vína vyráběná v Dau, Bairradě a Douru, v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsahem alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 71

Jakostní vína vyráběná v Navaře (Navarra), v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno,
perlivé víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 74

Jakostní vína vyráběná v Penedés, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 76

Jakostní vína vyráběná v Rioše, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 77

Jakostní vína vyráběná ve Valdepeñas, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a ma
jící skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0
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2204 21 78

Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než Bordeaux,
Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de
Loire, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dao, Bairrada,
Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas, šumivé víno, perlivé víno
a bílé víno obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 79

Bílé víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno
a jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí)

13,1 €/hl

0

2204 21 80

Víno z čerstvých hroznů, včetně vinného moštu, jehož kvašení bylo za
staveno nebo přerušeno přidáním alkoholu, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiné než šumivé víno,
perlivé víno, jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí a bílé víno
obecně)

13,1 €/hl

0

2204 21 81

Jakostní bílá vína vyráběná v Tokajsku (např. Aszú, Szamorodni, Má
slás, Fordítás), v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alko
holu > 13 % obj. až 15 % obj.

15,8 €/hl

0

2204 21 82

Jakostní bílá vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o ob
sahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 13 % obj. až 15 % obj.
(jiná než Tokaj, šumivé víno a perlivé víno)

15,4 €/hl

0

2204 21 83

Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o obsahu
≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 13 % obj. až 15 % obj. (jiná
než šumivé víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

15,4 €/hl

0

2204 21 84

Bílé víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu > 13 % obj. až 15 % obj. (jiné než šumivé víno,
perlivé víno a jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí)

15,4 €/hl

0

2204 21 85

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem a vin
ného moštu, jehož kvašení bylo zastaveno nebo přerušeno přidáním al
koholu, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 13 % obj. až 15 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno, jakostní
vína stanovených pěstitelských oblastí a bílé víno obecně)

15,4 €/hl

0

2204 21 87

Marsala, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 15 % obj. až 18 % obj.

18,6 €/hl

0

2204 21 88

Samos a Muscat de Lemnos, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu > 15 % obj. až 18 % obj.

18,6 €/hl

0

2204 21 89

Porto, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 15 % obj. až 18 % obj.

14,8 €/hl

0

2204 21 91

Madeira a Setúbal muscatel, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu > 15 % obj. až 18 % obj.

14,8 €/hl

0
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2204 21 92

Sherry, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 15 % obj. až 18 % obj.

14,8 €/hl

0

2204 21 94

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v nád
obách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 15 % obj.
až 18 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno a Marsala, Samos, Mus
cat de Lemnos, Port, Madeira, Setúbal muscatel a Sherry)

18,6 €/hl

0

2204 21 95

Porto, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 18 % obj. až 22 % obj.

15,8 €/hl

0

2204 21 96

Madeira, Sherry a Setúbal muscatel, v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu > 18 % obj. až 22 % obj.

15,8 €/hl

0

2204 21 98

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v nád
obách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 18 % obj.
až 22 % obj. (jiné než Port, Madeira, Sherry a Setúbal muscatel)

20,9 €/hl

0

2204 21 99

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v nád
obách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 22 % obj.

1,75 €/% vol/hl

0

2204 29 10

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v lah
vích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přidržovanou svorkami
nebo kovovými svěrkami, o obsahu > 2 l; vína v jiné obchodní úpravě,
mající při teplotě 20 °C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého,
≥ 1, avšak < 3 bar, v nádobách o obsahu > 2 l (jiná než šumivé a per
livé víno)

32 €/hl

0

2204 29 11

Jakostní bílá vína vyráběná v Tokajsku (např. Aszú, Szamorodni, Má
slás, Fordítás), v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alko
holu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno a perlivé víno)

13,1 €/hl

0

2204 29 12

Jakostní bílá vína vyráběná v Bordeaux, v nádobách o obsahu > 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé a perlivé
víno)

9,9 €/hl

0

2204 29 13

Jakostní bílá vína vyráběná v Burgundsku (Bourgogne), v nádobách
o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než
šumivé víno a perlivé víno)

9,9 €/hl

0

2204 29 17

Jakostní bílá vína vyráběná ve Val de Loire, v nádobách o obsahu > 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno
a perlivé víno)

9,9 €/hl

0

2204 29 18

Jakostní bílá vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o ob
sahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než To
kaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, šumivé víno a perlivé víno)

9,9 €/hl

0

2204 29 42

Jakostní vína vyráběná v Bordeaux, v nádobách o obsahu > 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0
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2204 29 43

Jakostní vína vyráběná v Burgundsku (Bourgogne), v nádobách o obsahu
> 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 44

Jakostní vína vyráběná v Beaujolais, v nádobách o obsahu > 2 l a nající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 46

Jakostní vína vyráběná v Côtes-du-Rhône, v nádobách o obsahu > 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno,
perlivé víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 47

Jakostní vína vyráběná v Languedoc-Roussillon, v nádobách o obsahu
> 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé
víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 48

Jakostní vína vyráběná ve Val de Loire, v nádobách o obsahu > 2 l a ma
jící skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 58

Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o obsahu
> 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než Bordeaux,
Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de
Loire a šumivé víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 62

Bílé víno vyráběné na Sicílii, v nádobách o obsahu > 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno
a jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí)

9,9 €/hl

0

2204 29 64

Bílé víno vyráběné v Benátsku (Venezia), v nádobách o obsahu > 2 l
a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiné než šumivé víno,
perlivé víno a jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí)

9,9 €/hl

0

2204 29 65

Bílé víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu > 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno
a jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí a vína vyráběná na Si
cílii a v Benátsku)

9,9 €/hl

0

2204 29 71

Vína vyráběná v Apulii (Puglia), v nádobách o obsahu > 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé
víno, jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí a bílé víno obe
cně)

9,9 €/hl

0

2204 29 72

Vína vyráběná na Sicílii, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný
obsah alkoholu ≤ 13 % obj. (jiná než šumivé víno, perlivé víno, ja
kostní vína stanovených pěstitelských oblastí a bílé víno obecně)

9,9 €/hl

0
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2204 29 75

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem a vin
ného moštu, jehož kvašení bylo zastaveno nebo přerušeno přidáním al
koholu, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
≤ 13 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno, vína vyráběná v Apulii
a na Sicílii, jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí a bílé víno
obecně)

9,9 €/hl

0

2204 29 77

Jakostní bílá vína vyráběná v Tokajsku (např. Aszú, Szamorodni, Má
slás, Fordítás), v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alko
holu > 13 % obj. až 15 % obj.

14,2 €/hl

0

2204 29 78

Jakostní bílá vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o ob
sahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 13 % obj. až 15 % obj.
(jiná než Tokaj, šumivé víno a perlivé víno)

12,1 €/hl

0

2204 29 82

Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí, v nádobách o obsahu
> 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 13 % obj. až 15 % obj. (jiná
než šumivé víno, perlivé víno a bílé víno obecně)

12,1 €/hl

0

2204 29 83

Bílé víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu > 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu > 13 % obj. až 15 % obj. (jiná než jakostní vína
stanovených pěstitelských oblastí)

12,1 €/hl

0

2204 29 84

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem a vin
ného moštu, jehož kvašení bylo zastaveno nebo přerušeno přidáním al
koholu, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 13 % obj. až 15 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno, jakostní
vína stanovených pěstitelských oblastí a bílé víno obecně)

12,1 €/hl

0

2204 29 87

Marsala, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 15 % obj. až 18 % obj.

15,4 €/hl

0

2204 29 88

Samos a Muscat de Lemnos, v nádobách o obsahu > 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu > 15 % obj. až 18 % obj.

15,4 €/hl

0

2204 29 89

Porto, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 15 % obj. až 18 % obj.

12,1 €/hl

0

2204 29 91

Madeira a Setúbal muscatel, v nádobách o obsahu > 2 l a mající sku
tečný obsah alkoholu > 15 % obj. až 18 % obj.

12,1 €/hl

0

2204 29 92

Sherry, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 15 % obj. až 18 % obj.

12,1 €/hl

0

2204 29 94

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v nád
obách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 15 % obj. až
18 % obj. (jiné než šumivé víno, perlivé víno, jakostní vína stanovených
pěstitelských oblastí a bílé víno obecně, Marsala, Samos, Muscat de
Lemnos, Porto, Madeira, Setúbal muscatel a Sherry)

15,4 €/hl

0

2204 29 95

Porto, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu
> 18 % obj. až 22 % obj.

13,1 €/hl

0
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2204 29 96

Madeira, Sherry a Setúbal muscatel, v nádobách o obsahu > 2 l a mající
skutečný obsah alkoholu > 18 % obj. až 22 % obj.

13,1 €/hl

0

2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v nád
obách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 18 % obj. až
22 % obj. (jiné než Porto, Madeira, Sherry a Setúbal muscatel)

20,9 €/hl

0

2204 29 99

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, v nád
obách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu > 22 % obj.

1,75 €/% vol/hl

0

2204 30 10

Vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak, než přidáním alko
holu, mající skutečný obsah alkoholu > 1 % obj. (jiný než vinný mošt,
jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu)

32

0

2204 30 92

Vinný mošt, nezkvašený, koncentrovaný ve smyslu doplňkové po Oddíl A dodatku 2 k
známky 7 ke kapitole 22, o hustotě ≤ 1,33 g/cm3 při 20 °C a mající
příloze I
skutečný obsah alkoholu > 0,5 % obj., avšak ≤ 1 % obj. (jiný než vinný
mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu)

0+EP

2204 30 94

Vinný mošt, nezkvašený, nekoncentrovaný, o hustotě ≤ 1,33 g/cm3 Oddíl A dodatku 2 k
při 20 °C a mající skutečný obsah alkoholu > 0,5 % obj., avšak ≤ 1 %
příloze I
obj. (jiný než vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alko
holu)

0+EP

2204 30 96

Vinný mošt, nezkvašený, koncentrovaný ve smyslu doplňkové po Oddíl A dodatku 2 k
známky 7 ke kapitole 22, o hustotě > 1,33 g/cm3 při 20 °C a mající
příloze I
skutečný obsah alkoholu > 0,5 % obj., avšak ≤ 1 % obj. (jiný než vinný
mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu)

0+EP

2204 30 98

Vinný mošt, nezkvašený, nekoncentrovaný, o hustotě > 1,33 g/cm3 Oddíl A dodatku 2 k
příloze I
při 20 °C a mající skutečný obsah alkoholu > 0,5 % obj., avšak ≤ 1 %
obj. (jiný než vinný mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alko
holu)

0+EP

2205 10 10

Vermouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aro
matických bylin nebo jiných aromatických látek, v nádobách o obsahu
≤ 2 l, mající skutečný obsah alkoholu ≤ 18 % obj.

10,9 €/hl

0

2205 10 90

Vermouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aro
matických bylin nebo jiných aromatických látek, v nádobách o obsahu
≤ 2 l, mající skutečný obsah alkoholu > 18 % obj.

0,9 €/% vol/hl + 6,4
€/hl

0

2205 90 10

Vermouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aro
matických bylin nebo jiných aromatických látek, v nádobách o obsahu
> 2 l, mající skutečný obsah alkoholu ≤ 18 % obj.

9 €/hl

0

2205 90 90

Vermouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aro
matických bylin nebo jiných aromatických látek, v nádobách o obsahu
> 2 l, mající skutečný obsah alkoholu > 18 % obj.

0,9 €/% vol/hl

0

2206 00 10

Matolinové víno

1,3 €/% vol/hl MIN
7,2 €/hl

0
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2206 00 31

Jablečné víno a hruškové víno, šumivé

19,2 €/hl

0

2206 00 39

Medovina a ostatní kvašené (fermentované) nápoje a směsi kvašených
(fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů
s nealkoholickými nápoji, šumivé, jinde neuvedené

19,2 €/hl

0

2206 00 51

Jablečné víno a hruškové víno, jiné než šumivé, v nádobách o obsahu
≤2l

7,7 €/hl

0

2206 00 59

Medovina a ostatní kvašené (fermentované) nápoje a směsi kvašených
(fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů
s nealkoholickými nápoji, jiné než šumivé, v nádobách o obsahu ≤ 2 l,
jinde neuvedené (jiné než víno z čerstvých hroznů, vinný mošt, ve
rmouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, s aromatickými bylinami
nebo jinými aromatickými látkami, matolinové víno, jablečné víno
a hruškové víno)

7,7 €/hl

0

2206 00 81

Jablečné víno a hruškové víno, jiné než šumivé, v nádobách o obsahu
>2l

5,76 €/hl

0

2206 00 89

Medovina a ostatní kvašené (fermentované) nápoje a směsi kvašených
(fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů
s nealkoholickými nápoji, jiné než šumivé, v nádobách o obsahu > 2 l,
jinde neuvedené (jiné než víno z čerstvých hroznů, vinný mošt, ve
rmouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, s aromatickými bylinami
nebo jinými aromatickými látkami, matolinové víno, jablečné víno
a hruškové víno)

5,76 €/hl

0

2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný se skutečným obsahem alkoholu ≥ 80 %

19,2 €/hl

0

2207 20 00

Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem
alkoholu

10,2 €/hl

0

2208 20 12

Cognac, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 20 14

Armagnac, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 20 26

Grappa, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 20 27

Brandy de Jerez v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 20 29

Destiláty z vinných matolin nebo hroznů, v nádobách o obsahu ≤ 2 l
(jiné než Cognac, Armagnac, Grappa a Brandy de Jerez)

bez

0

2208 20 40

Čisté destiláty, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 20 62

Cognac, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 20 64

Armagnac, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 20 86

Grappa, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 20 87

Brandy de Jerez v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0
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2208 20 89

Destiláty z vinných matolin nebo hroznů, v nádobách o obsahu > 2 l
(jiné než čisté destiláty, Cognac, Armagnac, Grappa a Brandy de Jerez)

bez

0

2208 30 11

Whisky „bourbon“, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 30 19

Whisky „bourbon“, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 30 32

Sladová skotská whisky, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 30 38

Sladová skotská whisky, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 30 52

Míchaná skotská whisky, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 30 58

Míchaná skotská whisky, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 30 72

Skostká whisky, v nádobách o obsahu ≤ 2 l (jiná než sladová whisky
a míchaná whisky)

bez

0

2208 30 78

Skostká whisky, v nádobách o obsahu > 2 l (jiná než sladová whisky
a míchaná whisky)

bez

0

2208 30 82

Whisky, v nádobách o obsahu ≤ 2 l (jiná než whisky „bourbon“ a skot
ská whisky)

bez

0

2208 30 88

Whisky, v nádobách o obsahu > 2 l (jiná než whisky „bourbon“ a skot
ská whisky)

bez

0

2208 40 11

Rum s obsahem těkavých látek (jiných než ethylalkohol a methylalko
hol) ≥ 225 g/hl čistého alkoholu (s přípustnou odchylkou 10 %), v nád
obách o obsahu ≤ 2 l

0,6 €/% vol/hl + 3,2
€/hl

3

2208 40 31

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) pro
duktů z cukrové třtiny, v hodnotě > 7,9 €/l čistého alkoholu, v nád
obách o obsahu ≤ 2 l (jiné než rum s obsahem těkavých látek [jiných
než ethylalkohol a methylalkohol] ≥ 225 g/hl čistého alkoholu (s pří
pustnou odchylkou 10 %))

bez

0

2208 40 39

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) pro
duktů z cukrové třtiny, v hodnotě ≤ 7,9 €/l čistého alkoholu, v nád
obách o obsahu ≤ 2 l (jiné než rum s obsahem těkavých látek [jiných
než ethylalkohol a methylalkohol] ≥ 225 g/hl čistého alkoholu (s pří
pustnou odchylkou 10 %))

0,6 €/% vol/hl + 3,2
€/hl

3

2208 40 51

Rum s obsahem těkavých látek (jiných než ethylalkohol a methylalko
hol) ≥ 225 g/hl čistého alkoholu (s přípustnou odchylkou 10 %), v nád
obách o obsahu > 2 l

0,6 €/% vol/hl

TQ(RM)
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2208 40 91

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) pro
duktů z cukrové třtiny, v hodnotě > 2 €/l čistého alkoholu, v nádobách
o obsahu > 2 l (jiné než rum s obsahem těkavých látek [jiných než
ethylalkohol a methylalkohol] ≥ 225 g/hl čistého alkoholu (s přípust
nou odchylkou 10 %))

bez

0

2208 40 99

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) pro
duktů z cukrové třtiny, v hodnotě ≤ 2 €/l čistého alkoholu, v nádobách
o obsahu > 2 l (jiné než rum s obsahem těkavých látek [jiných než
ethylalkohol a methylalkohol] ≥ 225 g/hl čistého alkoholu (s přípust
nou odchylkou 10 %))

0,6 € / % vol/hl

TQ(RM)

2208 50 11

Gin, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 50 19

Gin, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 50 91

Jalovcová, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 50 99

Jalovcová, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 60 11

Vodka s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % obj., v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 60 19

Vodka s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % obj., v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 60 91

Vodka s obsahem alkoholu > 45,4 % obj., v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 60 99

Vodka s obsahem alkoholu > 45,4 % obj., v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 70 10

Likéry a cordialy, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 70 90

Likéry a cordialy, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 90 11

Arak, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 90 19

Arak, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 90 33

Slivovice, hruškovice nebo třešňovice, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 90 38

Slivovice, hruškovice nebo třešňovice, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 90 41

Ouzo, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 90 45

Calvados, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0
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2208 90 48

Destiláty z ovoce, v nádobách o obsahu ≤ 2 l (jiné než slivovice, hru
škovice nebo třešňovice a Calvados)

bez

0

2208 90 52

Korn, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 90 54

Tequila, v nádobách o obsahu ≤ 2 l

bez

0

2208 90 56

Destiláty v nádobách o obsahu ≤ 2 l (jiné než destiláty z vinných mato
lin nebo vinných hroznů, whisky, rum a jiné destiláty získané destilací
kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny, gin, jalovcová,
arak, vodka, likéry a cordialy, ouzo, destiláty z ovoce, korn a tequila)

bez

0

2208 90 69

Lihové nápoje, v nádobách o obsahu ≤ 2 l (jiné než ouzo, destiláty, li
kéry a cordialy)

bez

0

2208 90 71

Destiláty z ovoce, v nádobách o obsahu > 2 l (jiné než destiláty z vin
ných matolin nebo vinných hroznů, švestek, hrušek nebo třešní)

bez

0

2208 90 75

Tequila, v nádobách o obsahu > 2 l

bez

0

2208 90 77

Destiláty v nádobách o obsahu > 2 l (jiné než destiláty z vinných mato
lin nebo vinných hroznů, whisky, rum a jiné destiláty získané destilací
kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny, gin, jalovcová,
arak, vodka, likéry a cordialy, ouzo, destiláty z ovoce a tequila)

bez

0

2208 90 78

Lihové nápoje, v nádobách o obsahu > 2 l (jiné než destiláty, likéry
a cordialy a ouzo)

bez

0

2208 90 91

Ethylalkohol nedenaturovaný se skutečným obsahem alkoholu < 80 %
obj., v nádobách o obsahu ≤ 2 l

1 €/% vol/hl + 6,4
€/hl

0

2208 90 99

Ethylalkohol nedenaturovaný se skutečným obsahem alkoholu < 80 %
obj., v nádobách o obsahu > 2 l

1 €/% vol/hl

0

2209 00 11

Vinný ocet v nádobách o obsahu ≤ 2 l

6,4 €/hl

0

2209 00 19

Vinný ocet v nádobách o obsahu > 2 l

4,8 €/hl

0

2209 00 91

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové, v nádobách o ob
sahu ≤ 2 l (jiný než vinný ocet)

5,12 €/hl

0

2209 00 99

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové, v nádobách o ob
sahu > 2 l (jiný než vinný ocet)

3,84 €/hl

0

2301 10 00

Moučky, šroty a pelety, z masa nebo drobů, nezpůsobilé k lidskému
požívání; škvarky

bez

0

2301 20 00

Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vod
ních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

bez

0
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2302 10 10

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z kukuřice, též ve
tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování, s obsa
hem škrobu ≤ 35 %

44 €/t

0

2302 10 90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z kukuřice, též ve
tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování, s obsa
hem škrobu > 35 %

89 €/t

0

2302 30 10

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, zís
kané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice, s obsahem
škrobu ≤ 28 % hmotnostních, u nichž podíl propadlý sítem o velikosti
otvorů 0,2 mm činí ≤ 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě,
u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině ≥ 1,5 % hmot
nostních

44 €/t

0

2302 30 90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z pšenice, též ve tvaru
pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování (jiné než s
obsahem škrobu ≤ 28 %, za předpokladu, že buď ≤ 10 % propadne sí
tem o velikosti otvorů 0,2 mm, nebo, pokud propadne > 10 %, má
podíl propadlý sítem obsah popela v sušině ≥ 1,5 % hmotnostních)

89 €/t

0

2302 40 02

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z rýže, též ve tvaru pe
let, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování, s obsahem
škrobu ≤ 35 %

44 €/t

0

2302 40 08

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z rýže, též ve tvaru pe
let, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování, s obsahem
škrobu > 35 %

89 €/t

0

2302 40 10

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, zís
kané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí, s obsahem
škrobu ≤ 28 % hmotnostních, u nichž ≤ 10 % hmotnostních propadne
sítem o velikosti otvorů 0,2 mm, nebo, pokud propadne > 10 %, má
podíl propadlý sítem obsah popela v sušině ≥ 1,5 % hmotnostních
(jiné než otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z kukuřice,
rýže nebo pšenice)

44 €/t

0

2302 40 90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z obilí, též ve tvaru
pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování (jiné než z ku
kuřice, rýže a pšenice a jiné než s obsahem škrobu ≤ 28 %, za předpo
kladu, že buď ≤ 10 % propadne sítem o velikosti otvorů 0,2 mm,
nebo, pokud propadne > 10 %, má propadlý podíl obsah popela ≥
1,5 %)

89 €/t

0

2302 50 00

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky z luštěnin, též ve tvaru
pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování

5,1

0

2303 10 11

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu, s obsahem proteinu, počítáno v
sušině, > 40 % hmotnostních (jiné než koncentrovaná voda z máčení)

320 €/t

0

2303 10 19

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu, s obsahem proteinu, počítáno v
sušině, ≤ 40 % hmotnostních (jiné než koncentrovaná voda z máčení)

bez

0
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2303 10 90

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, včetně koncentrované vody
z máčení (jiné než z kukuřičného škrobu)

bez

0

2303 20 10

Řepné řízky

bez

0

2303 20 90

Bagasa a jiné cukrovarnické odpady (jiné než řepné řízky)

bez

0

2303 30 00

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady

bez

0

2304 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci sójového oleje

bez

0

2305 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci podzemnicového oleje

bez

0

2306 10 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci z bavlníkových semen

bez

0

2306 20 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci z lněných semen

bez

0

2306 30 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci ze slunečnicových semen

bez

0

2306 41 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny
erukové (produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové < 2 % a pro
dukující pevnou složku glukosinolátů < 30 mikromolů/g)

bez

0

2306 49 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci ze semen řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem kyse
liny erukové (produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové ≥ 2 %
a produkující pevnou složku glukosinolátů ≥ 30 mikromolů/g)

bez

0

2306 50 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci z kokosových ořechů nebo kopry

bez

0

2306 60 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci z palmových ořechů nebo jader

bez

0

2306 90 05

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci rostlinných tuků nebo olejů z kukuřičných klíčků

bez

0

2306 90 11

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, též roz
drcené nebo ve tvaru pelet, obsahující ≤ 3 % olivového oleje

bez

0
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2306 90 19

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, též roz
drcené nebo ve tvaru pelet, obsahující > 3 % olivového oleje

48 €/t

0

2306 90 90

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po
extrakci rostlinných tuků nebo olejů (jiných než z bavlníkových semen
a lněných semen, ze slunečnicových semen a semen řepky nebo řepky
olejky, z kokosových ořechů nebo kopry, z palmových ořechů nebo ja
der nebo z kukuřičných klíčků nebo po extrakci olivového, sójového
nebo podzemnicového oleje)

bez

0

2307 00 11

Vinný kal, mající celkový hmotnostní obsah alkoholu ≤ 7,9 % hm. a ob
sah sušiny ≥ 25 % hmotnostních)

bez

0

2307 00 19

Vinný kal (jiný než vinný kal mající celkový hmotnostní obsah alko
holu ≤ 7,9 % a obsah sušiny ≥ 25 % hmotnostních)

1,62 €/kg/tot. alc.

0

2307 00 90

Surový vinný kámen

bez

0

2308 00 11

Výlisky z hroznů (matoliny), používané k výživě zvířat, též ve tvaru pe
let, mající celkový hmotnostní obsah alkoholu ≤ 4,3 % hm a obsah su
šiny ≤ 40 % hm.

bez

0

2308 00 19

Výlisky z hroznů (matoliny), používané k výživě zvířat, též ve tvaru pe
let (jiné než výlisky z hroznů mající celkovém obsahu alkoholu ≤
4,3 % hm a obsah sušiny ≤ 40 % hm.)

1,62 €/kg/tot. alc.

0

2308 00 40

Žaludy a koňské kaštany a ovocné výlisky nebo matoliny, k výživě zví
řat, též ve formě pelet (jiné než výlisky z hroznů)

bez

0

2308 00 90

Stébla a listy kukuřice, ovocné kůry a slupky a jiné rostlinné látky, od
pady, zbytky a vedlejší produkty pro výživu zvířat, též ve formě pelet,
jinde neuvedené (jiné než žaludy, koňské kaštany a ovocné výlisky
nebo matoliny)

1,6

0

2309 10 11

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak
neobsahující škrob ani mléčné produkty nebo obsahující ≤ 10 % hmot
nostních škrobu a < 10 % hmotnostních mléčných produktů

bez

0

2309 10 13

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak
neobsahující škrob nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních škrobu a ≥
10 %, avšak < 50 % hmotnostních mléčných produktů

498 €/t

0

2309 10 15

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak
neobsahující škrob nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních škrobu a ≥
50 %, avšak < 75 % hmotnostních mléčných produktů

730 €/t

0
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2309 10 19

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak
neobsahující škrob nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních škrobu a ≥
75 % hmotnostních mléčných produktů

948 €/t

0

2309 10 31

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a ob
sahující > 10 %, avšak ≤ 30 % škrobu a neobsahující mléčné produkty
nebo obsahující < 10 % hmotnostních mléčných produktů

bez

0

2309 10 33

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a ob
sahující > 10 %, avšak ≤ 30 % škrobu a ≥ 10 %, avšak < 50 % hmot
nostních mléčných produktů

530 €/t

0

2309 10 39

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a ob
sahující > 10 %, avšak ≤ 30 % škrobu a ≥ 50 % hmotnostních mléč
ných produktů

888 €/t

0

2309 10 51

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a ob
sahující > 30 % škrobu a neobsahující mléčné produkty nebo obsahu
jící < 10 % hmotnostních mléčných produktů

102 €/t

0

2309 10 53

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a ob
sahující > 30 % škrobu a ≥ 10 %, avšak < 50 % hmotnostních mléč
ných produktů

577 €/t

0

2309 10 59

Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující glu
kózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a ob
sahující > 30 % škrobu a ≥ 50 % hmotnostních mléčných produktů

730 €/t

0

2309 10 70

Výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej, neobsahu
jící škrob, glukózu, maltodextrin ani maltodextrinový sirup, avšak obsa
hující mléčné produkty

948 €/t

0

2309 10 90

Výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej, neobsahu
jící škrob, glukózu, maltodextrin ani maltodextrinový sirup ani mléčné
produkty

9,6

0

2309 90 10

Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, jako doplňky krmiv
vyráběných v zemědělství

3,8

0

2309 90 20

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu zmíněné v doplňkové poznámce
5 ke kapitole 23, používané pro výživu zvířat (jiných než výživy pro
psy nebo kočky v balení pro drobný prodej)

bez

0
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2309 90 31

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak neobsahu
jící škrob ani mléčné produkty nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních
škrobu a < 10 % hmotnostních mléčných produktů (jiné než výživa
pro psy nebo kočky v balení pro drobný prodej)

23 €/t

0

2309 90 33

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak neobsahu
jící škrob nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních škrobu a ≥ 10 %, av
šak < 50 % hmotnostních mléčných produktů (jiné než výživa pro psy
nebo kočky v balení pro drobný prodej)

498 €/t

0

2309 90 35

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak neobsahu
jící škrob nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních škrobu a ≥ 50 %, av
šak < 75 % hmotnostních mléčných produktů (jiné než výživa pro psy
nebo kočky v balení pro drobný prodej)

730 €/t

0

2309 90 39

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak neobsahu
jící škrob nebo obsahující ≤ 10 % hmotnostních škrobu a ≥ 75 %
hmotnostních mléčných produktů (jiné než výživa pro psy nebo kočky
v balení pro drobný prodej)

948 €/t

0

2309 90 41

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a obsahující
> 10 %, avšak ≤ 30 % hmotnostních škrobu a neobsahující mléčné
produkty nebo obsahující < 10 % hmotnostních mléčných produktů
(jiné než výživa pro psy nebo kočky v balení pro drobný prodej)

55 €/t

0

2309 90 43

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a obsahující
> 10 %, avšak ≤ 30 % hmotnostních škrobu a ≥ 10 %, avšak < 50 %
hmotnostních mléčných produktů (jiné než výživa pro psy nebo kočky
v balení pro drobný prodej)

530 €/t

0

2309 90 49

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a obsahující
> 10 %, avšak ≤ 30 % hmotnostních škrobu a ≥ 50 % hmotnostních
mléčných produktů (jiné než výživa pro psy nebo kočky v balení pro
drobný prodej)

888 €/t

0

2309 90 51

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a obsahující
> 30 % hmotnostních škrobu a neobsahující mléčné produkty nebo
obsahující < 10 % hmotnostních mléčných produktů (jiné než výživa
pro psy nebo kočky v balení pro drobný prodej)

102 €/t

0
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2309 90 53

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a obsahující
> 30 % hmotnostních škrobu a ≥ 10 %, avšak < 50 % hmotnostních
mléčných produktů (jiné než výživa pro psy nebo kočky v balení pro
drobný prodej)

577 €/t

0

2309 90 59

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, obsahující glukózu, glukó
zový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup a obsahující
> 30 % hmotnostních škrobu a ≥ 50 % hmotnostních mléčných pro
duktů (jiné než výživa pro psy nebo kočky v balení pro drobný prodej)

730 €/t

0

2309 90 70

Přípravky pro výživu zvířat, včetně premixů, neobsahující škrob, glu
kózu, maltodextrin ani maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné
produkty (jiné než výživa pro psy nebo kočky v balení pro drobný pro
dej)

948 €/t

0

2309 90 91

Řepné řízky s přídavkem melasy, používané pro výživu zvířat

12

0

2309 90 95

Přípravky používané pro výživu zvířat, obsahující ≥ 49 % hmotnost
ních cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu (kromě
premixů)

9,6

0

2309 90 99

Přípravky používané pro výživu zvířat, neobsahující škrob, glukózu,
glukózový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup ani mléčné pro
dukty (jiné než výživa pro psy nebo kočky v balení pro drobný prodej,
rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, zbytky z výroby ku
kuřičného škrobu zmíněné v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 23,
řepné řízky s přídavkem melasy, přípravky obsahující ≥ 49 % hmot
nostních cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu
a premixy)

9,6

0

2401 10 10

Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured), neodřapíko
vaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 10 20

Tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cu
red), vč. hybridů Burely, neodřapíkovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 10 30

Tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cu
red), neodřapíkovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 10 41

Tabák typu Kentucky sušený otevřeným ohněm (fire-cured), neodřapí
kovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0
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2401 10 49

Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured), neodřapíkovaný (jiný než
typu Kentucky)

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 10 50

Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), neodřapí
kovaný (jiný než typu Burley a Maryland)

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 10 60

Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured), neodřa
píkovaný

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 10 70

Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured), neodřapíkovaný

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 10 80

Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured), neodřapíkovaný (jiný než
typu Virginia)

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 10 90

Tabák, neodřapíkovaný (jiný než sušený teplým vzduchem, přirozenou
cirkulací vzduchu, otevřeným ohněm, bez denního světla a tabák orien
tálního typu sušený při denním světle)

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 20 10

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák typu Virginia sušený teplým
vzduchem (flue-cured), jinak nezpracovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 20 20

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák typu Burley sušený přiroze
nou cirkulací vzduchu (light air-cured), vč. hybridů Burley, jinak ne
zpracovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 20 30

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák typu Maryland sušený přiro
zenou cirkulací vzduchu (light air-cured), jinak nezpracovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 20 41

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák typu Kentucky sušený otevře
ným ohněm (fire-cured), jinak nezpracovaný

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0

2401 20 49

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák sušený otevřeným ohněm
(fire-cured), jinak nezpracovaný (jiný než typu Kentucky)

18,4 MIN 22
€/100 kg/net MAX
24 €/100 kg/net

0
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2401 20 50

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák sušený přirozenou cirkulací
vzduchu (light-air cured), jinak nezpracovaný (jiný než typu Burley
nebo Maryland)

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 20 60

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák orientálního typu sušený při
denním světle (sun-cured), jinak nezpracovaný

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 20 70

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák sušený bez denního světla
(dark air-cured), jinak nezpracovaný

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 20 80

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák sušený teplým vzduchem
(flue-cured), jinak nezpracovaný (jiný než typu Virginia)

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 20 90

Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák, jinak nezpracovaný (jiný než
sušený teplým vzduchem, přirozenou cirkulací vzduchu, otevřeným
ohněm, bez denního světla a tabák orientálního typu sušený při den
ním světle)

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2401 30 00

Tabákový odpad

11,2 MIN 22
€/100 kg/net MAX
56 €/100 kg/net

0

2402 10 00

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

26

0

2402 20 10

Cigarety obsahující tabák a hřebíček

10

0

2402 20 90

Cigarety obsahující tabák (jiné než obsahující hřebíček)

57,6

0

2402 90 00

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety sestávající
zcela z tabákových náhražek

57,6

0

2403 10 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv po
měru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti ≤ 500 g

74,9

0

2403 10 90

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv po
měru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti > 500 g

74,9

0

2403 91 00

Tabák, „homogenizovaný“ nebo „rekonstituovaný“ z nadrobno naseka
ných tabákových listů, tabákového odpadu nebo tabákového prachu

16,6

0
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2403 99 10

Žvýkací a šňupací tabák

41,6

0

2403 99 90

Tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky a tabákový prášek, ta
bákové výtažky a esence (tresti) (jiné než žvýkací tabák, šňupací tabák,
doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety, tabák ke kou
ření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru, (homoge
nizovaný) nebo (rekonstituovaný) tabák, nikotin extrahovaný z tabáko
vých rostlin a insekticidy vyrobené z tabákových výtažků a esencí)

16,6

0

2501 00 10

Mořská voda a roztoky soli

bez

0

2501 00 31

Sůl pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných vý
robků

bez

0

2501 00 51

Sůl, denaturovaná nebo pro jiné průmyslové účely, vč. rafinované (jiná
než pro chemickou přeměnu nebo na konzervaci nebo přípravu potra
vin určených k lidskému požívání nebo k výživě zvířat)

1,7 €/1 000 kg/net

0

2501 00 91

Sůl vhodná k lidskému požívání

2,6 €/1 000 kg/net

0

2501 00 99

Sůl a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující pro
středek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost (jiná než
stolní sůl, sůl pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl), denaturo
vaná sůl a sůl pro jiné průmyslové účely)

2,6 €/1 000 kg/net

0

2502 00 00

Nepražený pyrit (kyz železný)

bez

0

2503 00 10

Surová nebo nerafinovaná síra (jiná než sublimovaná síra, srážená síra
a koloidní síra)

bez

0

2503 00 90

Síra všech druhů (jiná než surová nebo nerafinovaná a sublimovaná
síra, srážená síra a koloidní síra)

1,7

0

2504 10 00

Přírodní grafit (tuha) v prášku nebo ve vločkách

bez

0

2504 90 00

Přírodní grafit (jiný než v prášku nebo ve vločkách)

bez

0

2505 10 00

Křemičité písky a křemenné písky, též barvené

bez

0

2505 90 00

Přírodní písky všech druhů, též barvené (jiné než křemičité písky, kře
menné písky, písky obsahující zlato a platinu, zirkonové, rutilové a ilme
nitové písky, monazitové písky a dehtové nebo asfaltové písky)

bez

0

2506 10 00

Křemen (jiný než křemenné písky)

bez

0

2506 20 00

Křemenec, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtverco
vého nebo pravoúhlého tvaru

bez

0
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2507 00 20

Kaolin

bez

0

2507 00 80

Kaolinitické jíly (jiné než kaolin)

bez

0

2508 10 00

Bentonit

bez

0

2508 30 00

Žáruvzdorný jíl (šamotový) (jiný než kaolin a jiné než kaolinitické jíly
a expandovaný jíl)

bez

0

2508 40 00

Jíly (jiné než žáruvzdorný jíl, bentonit, kaolin a jiné kaolinitické jíly
a expandovaný jíl)

bez

0

2508 50 00

Andaluzit, kyanit a sillimanit

bez

0

2508 60 00

Mullit

bez

0

2508 70 00

Šamotové nebo dinasové zeminy

bez

0

2509 00 00

Křída

bez

0

2510 10 00

Přírodní fosfáty vápenaté a přírodní fosfáty hlinitovápenaté, přírodní
a fosfátová křída, nemleté

bez

0

2510 20 00

Přírodní fosfáty vápenaté a přírodní fosfáty hlinitovápenaté, přírodní
a fosfátová křída, mleté

bez

0

2511 10 00

Přírodní síran barnatý (baryt, těživec)

bez

0

2511 20 00

Přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný (kromě oxidu bar
natého)

bez

0

2512 00 00

Křemičité fosilní moučky, např. křemelina, tripolit a diatomit, a pod
obné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě ≤ 1

bez

0

2513 10 00

Pemza

bez

0

2513 20 00

Smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též te
pelně zpracovaná

bez

0

2514 00 00

Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do
bloků nebo desek čtvercového nebo pravoúhlého tvaru; břidlicový prá
šek a břidlicový odpad

bez

0

2515 11 00

Mramor a travertin, surový nebo hrubě opracovaný

bez

0

2515 12 20

Mramor a travertin, rozřezaný pilou nebo jinak do desek čtvercového
nebo pravoúhlého tvaru o tloušťce ≤ 4 cm

bez

0
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2515 12 50

Mramor a travertin, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek
čtvercového nebo pravoúhlého tvaru o tloušťce > 4 cm, avšak ≤ 25 cm

bez

0

2515 12 90

Mramor a travertin, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek
čtvercového nebo pravoúhlého tvaru o tloušťce > 25 cm

bez

0

2515 20 00

Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o re
lativní hustotě ≥ 2,5, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané
pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo pravoúhlého
tvaru (jiné než ve formě granulí, drti nebo prášku a mramor a traver
tin)

bez

0

2516 11 00

Žula, surová nebo hrubě opracovaná (jiná než mající již vzhled dlažeb
ních kostek, obrubníků a dlažebních desek)

bez

0

2516 12 10

Žula, rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového
nebo pravoúhlého tvaru o tloušťce ≤ 25 cm (jiná než mající již vzhled
dlažebních kostek, obrubníků a dlažebních desek)

bez

0

2516 12 90

Žula, rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového
nebo pravoúhlého tvaru o tloušťce > 25 cm (jiná než mající již vzhled
dlažebních kostek, obrubníků a dlažebních desek)

bez

0

2516 20 00

Pískovec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do
bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru (jiný než ma
jící již vzhled dlažebních kostek, obrubníků a dlažebních desek)

bez

0

2516 90 00

Porfyr, čedič a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě
opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek
čtvercového nebo pravoúhlého tvaru (jiné než ve formě granulí, drti
nebo prášku nebo mající již vzhled dlažebních kostek, obrubníků a dla
žebních desek a kameny pro výtvarné nebo stavební účely o relativní
hustotě ≥ 2,5, žula a pískovec)

bez

0

2517 10 10

Oblázky a štěrk pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně,
křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované

bez

0

2517 10 20

Lámaný nebo drcený dolomit a vápenec (tavidlo), pro betonování a štěr
kování silnic, železnic a podobně

bez

0

2517 10 80

Lámaný nebo drcený kámen pro betonování a štěrkování silnic, žele
znic a podobně, též tepelně zpracovaný (jiný než oblázky, štěrk, pazou
rek a křemenné valouny, lámaný nebo drcený dolomit a vápenec (ta
vidlo))

bez

0

2517 20 00

Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových od
padů, též s přísadou oblázků, štěrku, křemenných valounů a pazourku
pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně

bez

0
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2517 30 00

Dehtový makadam

bez

0

2517 41 00

Granule, drť a prášek z mramoru, též tepelně zpracované

bez

0

2517 49 00

Granule, drť a prášek, též tepelně zpracované, z travertinu, ecaussinu,
alabastru, čediče, žuly, pískovce, porfyru, syenitu, lávy, ruly, trachytu
a ostatních hornin čísel 2515 a 2516 (vyjma mramoru)

bez

0

2518 10 00

Surový dolomit, nekalcinovaný ani nespékaný, včetně dolomitu hrubě
opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak do bloků nebo desek
pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru (jiný než lámaný nebo drcený
dolomit pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně)

bez

0

2518 20 00

Kalcinovaný nebo spékaný dolomit (jiný než lámaný nebo drcený dolo
mit pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně)

bez

0

2518 30 00

Dolomitová dusací směs

bez

0

2519 10 00

Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

bez

0

2519 90 10

Oxidy hořčíku, též čisté (jiné než kalcinovaný přírodní uhličitan hořeč
natý)

1,7

0

2519 90 30

Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý), též obsahující malá
množství jiných oxidů přidaných před slinováním

bez

0

2519 90 90

Tavená magnézie (oxid hořečnatý)

bez

0

2520 10 00

Sádrovec; anhydrit

bez

0

2520 20 10

Sádra pro stavební účely skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo sí
ranu vápenatého, též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo
zpomalovače

bez

0

2520 20 90

Sádra skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého,
též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače
(jiná než pro stavební účely)

bez

0

2521 00 00

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě
vápna nebo cementu

bez

0

2522 10 00

Nehašené (pálené) vápno

1,7

0

2522 20 00

Hašené vápno

1,7

0

2522 30 00

Hydraulické vápno (jiné než čistý oxid vápenatý a hydroxid vápenatý)

1,7

0
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2523 10 00

Cementové slínky

1,7

0

2523 21 00

Bílý portlandský cement, též uměle barvený

1,7

0

2523 29 00

Portlandský cement (jiný než bílý, též uměle barvený)

1,7

0

2523 30 00

Hlinitanový cement

1,7

0

2523 90 10

Vysokopecní cement

1,7

0

2523 90 80

Cement, též barvený (jiný než portlandský cement, hlinitanový cement
a vysokopecní cement)

1,7

0

2524 10 00

Krokydolitový azbest (kromě výrobků z krokydolitu)

bez

0

2524 90 00

Osinek (azbest) (kromě krokydolitu a výrobků z osinku (azbestu))

bez

0

2525 10 00

Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných destiček

bez

0

2525 20 00

Slídový prach

bez

0

2525 30 00

Slídový odpad

bez

0

2526 10 00

Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak
do bloků nebo desek čtvercového nebo pravoúhlého tvaru, a mastek,
nedrcené ani nerozemleté

bez

0

2526 20 00

Přírodní steatit a mastek, drcené nebo rozemleté

bez

0

2528 10 00

Boritany sodíku, přírodní boritany a jejich koncentráty, též kalcinované
(kromě boritanů sodíku získaných z přírodních solanek)

bez

0

2528 90 00

Boritany, přírodní, a jejich koncentráty, též kalcinované, a přírodní ky
selina boritá obsahující ≤ 85 % H3BO3 v sušině (kromě boritanů sodíku
a jejich koncentrátů a boritanů získaných z přírodních solanek)

bez

0

2529 10 00

Živec

bez

0

2529 21 00

Kazivec obsahující ≤ 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého

bez

0

2529 22 00

Kazivec obsahující > 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého

bez

0

2529 30 00

Leucit, nefelin a nefelinický syenit

bez

0

2530 10 10

Perlit, neexpandovaný

bez

0
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2530 10 90

Vermikulit a chlority, neexpandované

bez

0

2530 20 00

Kieserit a epsomit (přírodní sírany hořečnaté)

bez

0

2530 90 20

Sepiolit, přírodní nebo recyklovaný

bez

0

2530 90 98

Sirník arsenitý, alunit, pucolán, barevné hlinky a ostatní nerostné látky,
jinde neuvedené

bez

0

2601 11 00

Neaglomerované železné rudy a koncentráty (kromě kyzových pra
ženců (výpalků))

bez

0

2601 12 00

Aglomerované železné rudy a koncentráty (kromě kyzových praženců
(výpalků))

bez

0

2601 20 00

Kyzové výpražky (výpalky)

bez

0

2602 00 00

Manganové rudy a koncentráty, vč. železonosných manganových rud
a koncentrátů, o obsahu manganu ≥ 20 % hmotnostních, počítáno v
sušině

bez

0

2603 00 00

Měděné rudy a koncentráty

bez

0

2604 00 00

Niklové rudy a koncentráty

bez

0

2605 00 00

Kobaltové rudy a koncentráty

bez

0

2606 00 00

Hliníkové rudy a koncentráty

bez

0

2607 00 00

Olovnaté rudy a koncentráty

bez

0

2608 00 00

Zinkové rudy a koncentráty

bez

0

2609 00 00

Cínové rudy a koncentráty

bez

0

2610 00 00

Chromové rudy a koncentráty

bez

0

2611 00 00

Wolframové rudy a koncentráty

bez

0

2612 10 10

Uranové rudy a smolinec, o obsahu uranu > 5 % hmotnostních (Eura
tom)

bez

0

2612 10 90

Uranové rudy a koncentráty (jiné než uranové rudy a smolinec, o ob
sahu uranu > 5 % hmotnostních)

bez

0

2612 20 10

Monazit; urano-thorianit a ostatní thoriové rudy, o obsahu thoria
> 20 % hmotnostních (Euratom)

bez

0
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2612 20 90

Thoriové rudy a koncentráty (jiné než monazit a ostatní thoriové rudy,
o obsahu thoria > 20 % hmotnostních)

bez

0

2613 10 00

Pražené molybdenové rudy a koncentráty

bez

0

2613 90 00

Molybdenové rudy a koncentráty (kromě pražených)

bez

0

2614 00 10

Ilmenit a koncentráty

bez

0

2614 00 90

Titanové rudy a koncentráty (kromě ilmenitu a koncentrátů)

bez

0

2615 10 00

Zirkonové rudy a koncentráty

bez

0

2615 90 10

Niobové a tantalové rudy a koncentráty

bez

0

2615 90 90

Vanadové rudy a koncentráty

bez

0

2616 10 00

Stříbrné rudy a koncentráty

bez

0

2616 90 00

Rudy drahých kovů a koncentráty (kromě stříbrných rud a koncen
trátů)

bez

0

2617 10 00

Antimonové rudy a koncentráty

bez

0

2617 90 00

Rudy a koncentráty (kromě železných, manganových, měděných, niklo
vých, kobaltových, hliníkových, olovnatých, zinkových, cínových. chro
mových, wolframových, uranových, thoriových, molybdenových, tita
nových, niobových, tantalových, vanadových, zirkonových a antimono
vých rud a koncentrátů a rud drahých kovů a koncentrátů)

bez

0

2618 00 00

Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli

bez

0

2619 00 20

Odpady z výroby železa nebo oceli vhodné k rekuperaci železa nebo
manganu

bez

0

2619 00 40

Struska z výroby železa nebo oceli vhodná ke získání oxidu titaniči
tého

bez

0

2619 00 80

Struska, zpěněná struska, okuje a jiné odpady z výroby železa nebo
oceli (jiné než granulovaná struska, odpady vhodné k rekuperaci železa
nebo manganu a struska vhodná ke získání oxidu titaničitého)

bez

0

2620 11 00

Tvrdý zinek

bez

0

2620 19 00

Struska, popel a zbytky obsahující zejména zinek (kromě tvrdého
zinku)

bez

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/199

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2620 21 00

Kaly olovnatého benzinu a kaly olovnatých antidetonačních sloučenin,
získané ze skladovacích nádrží olovnatého benzinu a olovnatých anti
detonačních sloučenin a obsahujících zejména olovo, olovnaté slouče
niny a oxid železa

bez

0

2620 29 00

Struska, popel a zbytky obsahující zejména olovo (jiné než kaly olovna
tého benzinu a kaly olovnatých antidetonačních sloučenin)

bez

0

2620 30 00

Struska, popel a zbytky obsahující zejména měď

bez

0

2620 40 00

Struska, popel a zbytky obsahující zejména hliník

bez

0

2620 60 00

Struska, popel a zbytky obsahující arsen, rtuť, thallium nebo jejich
směsi, používané k získání arsenu nebo těchto kovů nebo k výrobě je
jich chemických sloučenin (jiné než struska, popel a zbytky z výroby
železa nebo oceli).

bez

0

2620 91 00

Struska, popel a zbytky obsahující antimon, berylium, kadmium,
chrom nebo jejich směsi (jiné než struska, popel a zbytky z výroby že
leza nebo oceli)

bez

0

2620 99 10

Struska, popel a zbytky obsahující zejména nikl

bez

0

2620 99 20

Struska, popel a zbytky obsahující zejména niob a tantal

bez

0

2620 99 40

Struska, popel a zbytky obsahující zejména cín

bez

0

2620 99 60

Struska, popel a zbytky obsahující zejména titan

bez

0

2620 99 95

Struska, popel a zbytky obsahující kovy nebo jejich sloučeniny (jiné
než struska, popel a zbytky z výroby železa nebo oceli, struska, popel
a zbytky obsahující zejména zinek, olovo, měď, hliník, nikl, niob, tan
tal, cín nebo titan, struska, popel a zbytky obsahující arsen, rtuť, thal
lium nebo jejich směsi, používané k získání arsenu nebo těchto kovů
nebo k výrobě jejich chemických sloučenin a struska, popel a zbytky
obsahující antimon, berylium, kadmium, chrom nebo jejich směsi)

bez

0

2621 10 00

Popel a zbytky ze spalování komunálního odpadu

bez

0

2621 90 00

Strusky a popely, vč. popela z mořských chaluh (kelp) (jiné než strusky,
též granulované, z výroby železa nebo oceli, popel a zbytky obsahují
cích arsen, kovy nebo jejich sloučeniny a popel a zbytky ze spalování
komunálního odpadu)

bez

0

2701 11 10

Antracit, též v prášku, s mezní hodnotou těkavých látek ≤ 10 %, počí
táno v sušině, bez minerálních látek, neaglomerovaný

bez

0

2701 11 90

Antracit, též v prášku, s mezní hodnotou těkavých látek > 10 %, avšak
≤ 14 % počítáno v sušině, bez minerálních látek, neaglomerovaný

bez

0
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2701 12 10

Koksovatelné uhlí, též v prášku, neaglomerované

bez

0

2701 12 90

Živičné (bitumenové) uhlí, též v prášku, neaglomerované (jiné než kok
sovatelné uhlí)

bez

0

2701 19 00

Černé uhlí, též v prášku, neaglomerované (jiné než antracit a živičné
(bitumenové) uhlí)

bez

0

2701 20 00

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

bez

0

2702 10 00

Hnědé uhlí, též v prášku, neaglomerované (kromě gagátu (černého jan
taru))

bez

0

2702 20 00

Aglomerované hnědé uhlí (kromě gagátu (černého jantaru))

bez

0

2703 00 00

Rašelina, vč. rašelinového steliva, též aglomerovaná

bez

0

2704 00 11

Koks a polokoks z černého uhlí, též aglomerovaný, pro výrobu elek
trod

bez

0

2704 00 19

Koks a polokoks z černého uhlí, též aglomerovaný (jiný než pro vý
robu elektrod)

bez

0

2704 00 30

Koks a polokoks z hnědého uhlí, též aglomerovaný

bez

0

2704 00 90

Koks a polokoks z rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí

bez

0

2705 00 00

Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn, chudý generátorový plyn
a podobné plyny (kromě ropných plynů a ostatních plynných uhlovo
díků)

bez

0

2706 00 00

Černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet a jiné minerální
dehty, též dehydratované nebo částečně destilované, vč. rekonstituova
ných dehtů

bez

0

2707 10 10

Benzol (benzen) obsahující > 50 % benzenu, k použití jako energetické
nebo topné palivo (jiný než chemicky definovaný)

3

0

2707 10 90

Benzol (benzen) obsahující > 50 % benzenu (jiný než chemicky defino
vaný nebo benzol k použití jako energetické nebo topné palivo)

bez

0

2707 20 10

Toluol (toluen) obsahující > 50 % toluenu, k použití jako energetické
nebo topné palivo (jiný než chemicky definovaný)

3

0

2707 20 90

Toluol (toluen) obsahující > 50 % toluenu (jiný než chemicky defino
vaný nebo benzol k použití jako energetické nebo topné palivo)

bez

0
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2707 30 10

Xylol (xyleny) obsahující > 50 % xylenů, k použití jako energetické
nebo topné palivo (jiný než chemicky definovaný)

3

0

2707 30 90

Xylol (xyleny) obsahující > 50 % xylenů (jiný než chemicky definovaný
nebo benzol k použití jako energetické nebo topné palivo)

bez

0

2707 40 00

Naftalen obsahující > 50 % naftalenu (jiný než chemicky definovaný)

bez

0

2707 50 10

Směsi aromatických uhlovodíků, z nichž ≥ 65 % objemu, vč. ztrát,
předestiluje při 250 °C podle metody ASTM D 86, k použití jako ener
getická nebo topná paliva (jiné než chemicky definované sloučeniny)

3

0

2707 50 90

Směsi aromatických uhlovodíků, z nichž ≥ 65 % objemu, vč. ztrát,
předestiluje při 250 °C podle metody ASTM D 86 (jiné než chemicky
definované sloučeniny a směsi k použití jako energetická nebo topná
paliva)

bez

0

2707 91 00

Kreozotové oleje (jiné než chemicky definované)

1,7

0

2707 99 11

Surové lehké oleje z destilace vysokotepelných černouhelných dehtů,
z nichž ≥ 90 % objemu předestiluje při 200 °C (jiné než chemicky defi
nované)

1,7

0

2707 99 19

Surové lehké oleje z destilace vysokotepelných černouhelných dehtů
(jiné než ty, z nichž ≥ 90 % objemu předestiluje při 200 °C a chemicky
definované sloučeniny)

bez

0

2707 99 30

Vrchní sirnatá vrstva z první destilace vysokotepelných černouhelných
dehtů

bez

0

2707 99 50

Pyridinové, chinolinové, akridinové a anilinové zásady a ostatní zása
dité produkty první destilace vysokotepelných černouhelných dehtů,
jinde neuvedené

1,7

0

2707 99 70

Antracen (jiný než chemicky definovaný)

bez

0

2707 99 80

Fenoly obsahující > 50 % fenolů (jiné než chemicky definované)

1,2

0

2707 99 91

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů
a podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převa
žuje nad hmotností nearomatických složek, pro výrobu uhlíku čísla
2803

bez

0

2707 99 99

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů
a podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převa
žuje nad hmotností nearomatických složek, jinde neuvedené

1,7

0
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2708 10 00

Smola z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů

bez

0

2708 20 00

Smolný koks z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů

bez

0

2709 00 10

Kondenzáty zemního plynu

bez

0

2709 00 90

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové (jiné než konden
záty zemního plynu)

bez

0

2710 11 11

Lehké minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro specifické
procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

4,7

0

2710 11 15

Lehké minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro chemickou
přeměnu (jinou než specifické procesy vymezené v doplňkové po
známce 5 ke kapitole 27)

4,7

0

2710 11 21

Lakový benzin (White spirit)

4,7

0

2710 11 25

Speciální druhy minerálního benzinu nebo benzinu ze živičných nero
stů (jiné než lakový benzin)

4,7

0

2710 11 31

Letecký benzin

4,7

0

2710 11 41

Motorový benzin o obsahu olova ≤ 0,013 g/l, s oktanovým číslem sta
noveným výzkumnou metodou (OČ VM) < 95

4,7

0

2710 11 45

Motorový benzin o obsahu olova ≤ 0,013 g/l, s oktanovým číslem sta
noveným výzkumnou metodou (OČ VM) ≥ 95, avšak < 98

4,7

0

2710 11 49

Motorový benzin o obsahu olova ≤ 0,013 g/l, s oktanovým číslem sta
noveným výzkumnou metodou (OČ VM) ≥ 98

4,7

0

2710 11 51

Motorový benzin o obsahu olova > 0,013 g/l, s oktanovým číslem sta
noveným výzkumnou metodou (OČ VM) < 98 (jiný než letecký ben
zin)

4,7

0

2710 11 59

Motorový benzin o obsahu olova > 0,013 g/l, s oktanovým číslem sta
noveným výzkumnou metodou (OČ VM) ≥ 98 (jiný než letecký ben
zin)

4,7

0

2710 11 70

Palivo pro tryskové motory benzinového typu (jiné než letecký benzin)

4,7

0

2710 11 90

Lehké oleje a přípravky, minerální nebo ze živičných nerostů, jinde ne
uvedené (jiné než pro chemickou přeměnu, pro specifické procesy vy
mezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 a speciální druhy ben
zinu, motorový benzin a palivo pro tryskové motory benzinového
typu)

4,7

0

2710 19 11

Střední minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro specifické
procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

4,7

0
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2710 19 15

Střední minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro chemickou
přeměnu (jinou než specifické procesy vymezené v doplňkové po
známce 5 ke kapitole 27)

4,7

0

2710 19 21

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu

4,7

0

2710 19 25

Petrolej (kerosen) (jiný než palivo pro tryskové motory)

4,7

0

2710 19 29

Střední oleje a přípravky, minerální nebo ze živičných nerostů, jinde
neuvedené (jiné než pro chemickou přeměnu, pro specifické procesy
vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 a petrolej)

4,7

0

2710 19 31

Plynové minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro specifické
procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

3,5

0

2710 19 35

Plynové minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro chemickou
přeměnu (jinou než specifické procesy vymezené v doplňkové po
známce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 41

Plynové minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů o obsahu síry
≤ 0,05 % hmotnostních (jiné než pro chemickou přeměnu a pro speci
fické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 45

Plynové minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů o obsahu síry
> 0,05 %, avšak ≤ 0,2 % hmotnostních (jiné než pro chemickou pře
měnu a pro specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke
kapitole 27)

3,5

0

2710 19 49

Plynové minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů o obsahu síry
> 0,2 % hmotnostních (jiné než pro chemickou přeměnu a pro speci
fické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 51

Topné minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů pro specifické
procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

3,5

0

2710 19 55

Topné oleje ze živičných nerostů pro chemickou přeměnu (jinou než
specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 61

Topné oleje ze živičných nerostů o obsahu síry ≤ 1 % hmotnostní (jiné
než pro chemickou přeměnu nebo specifický proces dle vymezení v
doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0
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2710 19 63

Topné oleje ze živičných nerostů o obsahu síry > 1 % až 2 % hmot
nostní (jiné než pro chemickou přeměnu nebo specifický proces dle vy
mezení v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 65

Topné oleje ze živičných nerostů o obsahu síry > 2 % až 2,8 % hmot
nostních (jiné než pro chemickou přeměnu nebo specifický proces dle
vymezení v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 69

Topné oleje ze živičných nerostů o obsahu síry > 2,8 % hmotnostního
(jiné než pro chemickou přeměnu nebo specifický proces dle vymezení
v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27)

3,5

0

2710 19 71

Mazací oleje a ostatní přípravky obsahující ≥ 70 % hmotnostních mine
rálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní
složkou těchto přípravků, pro specifický proces dle vymezení v doplňk
ové poznámce 5 ke kapitole 27

3,7

0

2710 19 75

Mazací oleje a ostatní přípravky obsahující ≥ 70 % hmotnostních mine
rálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní
složkou těchto přípravků, pro chemickou přeměnu (jinou než speci
fické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

3,7

0

2710 19 81

Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory a mazací oleje pro tur
biny obsahující ≥ 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze
živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků
(jiné než pro chemickou přeměnu nebo pro specifické procesy vyme
zené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 a určené ke smísení v
souladu s podmínkami doplňkové poznámky 6 ke kapitole 27)

3,7

0

2710 19 83

Kapaliny pro hydraulické účely obsahující ≥ 70 % hmotnostních mine
rálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní
složkou těchto přípravků (jiné než pro chemickou přeměnu nebo pro
specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27
a určené ke smísení v souladu s podmínkami doplňkové poznámky 6
ke kapitole 27)

3,7

0

2710 19 85

Bílé oleje, kapalný parafín obsahující ≥ 70 % hmotnostních minerálních
olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní slož
kou těchto přípravků (jiné než pro chemickou přeměnu nebo pro spe
cifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27
a určené ke smísení v souladu s podmínkami doplňkové poznámky 6
ke kapitole 27)

3,7

0
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2710 19 87

Převodové oleje a oleje pro reduktory obsahující ≥ 70 % hmotnostních
minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje zá
kladní složkou těchto přípravků (jiné než pro chemickou přeměnu
nebo pro specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke ka
pitole 27 a určené ke smísení v souladu s podmínkami doplňkové po
známky 6 ke kapitole 27)

3,7

0

2710 19 91

Oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, an
tikorozní oleje a oleje pro reduktory obsahující ≥ 70 % hmotnostních
minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje zá
kladní složkou těchto přípravků (jiné než pro chemickou přeměnu
nebo pro specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke ka
pitole 27 a určené ke smísení v souladu s podmínkami doplňkové po
známky 6 ke kapitole 27)

3,7

0

2710 19 93

Elektroizolační oleje obsahující ≥ 70 % hmotnostních minerálních olejů
nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou
těchto přípravků (jiné než pro chemickou přeměnu nebo pro specifické
procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 a určené
ke smísení v souladu s podmínkami doplňkové poznámky 6 ke kapi
tole 27)

3,7

0

2710 19 99

Mazací oleje a ostatní těžké oleje a přípravky jinde neuvedené obsahu
jící ≥ 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných ne
rostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků (jiné než pro
chemickou přeměnu nebo pro specifické procesy vymezené v doplňk
ové poznámce 5 ke kapitole 27

3,7

0

2710 91 00

Odpadní oleje obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychloro
vané terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB)

3,5

0

2710 99 00

Odpadní oleje obsahující převážně ropu nebo živičné nerosty (jiné než
obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly
(PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB))

3,5

0

2711 11 00

Zemní plyn, zkapalněný

0,7

0

2711 12 11

Propan o čistotě ≥ 99 %, k použití jako energetická nebo topná paliva,
zkapalněný

8

0

2711 12 19

Propan o čistotě ≥ 99 %, zkapalněný (jiný než k použití jako energe
tická nebo topná paliva)

bez

0

2711 12 91

Propan o čistotě < 99 %, zkapalněný, pro specifické procesy vymezené
v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

0,7

0
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2711 12 93

Propan o čistotě < 99 %, zkapalněný, pro chemickou přeměnu (jinou
než procesy vymezené v podpoložce 2711 12 91)

0,7

0

2711 12 94

Tekutý propan o čistotě > 90 %, avšak < 99 % (jiný než pro chemickou
přeměnu nebo proces dle vymezení v doplňkové poznámce 5 ke kapi
tole 27

0,7

0

2711 12 97

Zkapalněný propan o čistotě ≤ 90 % (jiný než pro chemickou přeměnu
nebo proces dle vymezení v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

0,7

0

2711 13 10

Butany pro specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke
kapitole 27, zkapalněné (jiné než o čistotě ≥ 95 %, N-butan nebo iso
butan)

0,7

0

2711 13 30

Butany pro chemickou přeměnu, zkapalněné (jiné než pro specifické
procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 a butany
o čistotě ≥ 95 %, N-butan nebo isobutan)

0,7

0

2711 13 91

Zkapalněný butan o čistotě > 90 %, avšak < 95 % (jiný než pro che
mickou přeměnu nebo proces dle vymezení v doplňkové poznámce 5
ke kapitole 27

0,7

0

2711 13 97

Zkapalněný butan o čistotě ≤ 90 % (jiný než pro chemickou přeměnu
nebo proces dle vymezení v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27

0,7

0

2711 14 00

Ethylen, propylen, butylen a butadien, zkapalněné (jiné než ethylen o či
stotě ≥ 95 % a proplyen, butylen a budadien o čistotě ≥ 90 %)

0,7

0

2711 19 00

Plynné uhlovodíky, zkapalněné, jinde neuvedené (jiné než zemní plyn,
propan, butan, ethylen, propylen, butylen a butadien)

0,7

0

2711 21 00

Zemní plyn v plynném stavu

0,7

0

2711 29 00

Uhlovodíky v plynném stavu, jinde neuvedené (jiné než zemní plyn)

0,7

0

2712 10 10

Surová vazelína

0,7

0

2712 10 90

Vazelína (jiná než surová)

2,2

0
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2712 20 10

Syntetický parafín obsahující < 0,75 % hmotnostních oleje a o relativní
molekulové hmotnosti ≥ 460, avšak ≤ 1 560

bez

0

2712 20 90

Parafín obsahující < 0,75 % hmotnostních oleje (jiný než syntetický pa
rafín o relativní molekulové hmotnosti ≥ 460, avšak ≤ 1 560)

2,2

0

2712 90 11

Surový ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk (přírodní pro
dukty)

0,7

0

2712 90 19

Ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk (přírodní produkty), též
barvené (jiné než surové)

2,2

0

2712 90 31

Surový parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ostatní mine
rální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způso
bem, pro specifické procesy vymezené v doplňkové poznámce 5 ke ka
pitole 27 (jiné než vazelína, parafín obsahující < 0,75 % hmotnostních
oleje, ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk)

0,7

0

2712 90 33

Surový parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ostatní mine
rální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způso
bem, pro chemickou přeměnu (jiné než pro specifické procesy vyme
zené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27, vazelína, parafín obsa
hující < 0,75 % hmotnostních oleje, ozokerit, montánní vosk nebo ra
šelinový vosk)

0,7

0

2712 90 39

Surový parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ostatní mine
rální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způso
bem (jiné než pro chemickou přeměnu, pro specifické procesy vyme
zené v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27, vazelína, parafín obsa
hující < 0,75 % hmotnostních oleje, ozokerit, montánní vosk nebo ra
šelinový vosk)

0,7

0

2712 90 91

Směs 1-alkenů obsahující ≥ 80 % hmotnostních 1-alkenů s řetězcem s
délkou řetězce ≥ 24, avšak ≤ 28 atomů uhlíku

bez

0

2712 90 99

Parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní
vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky zís
kané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené (jiné než vazelína,
parafín, obsahující < 0,75 % hmotnostních oleje a směs 1-alkenů obsa
hující ≥ 80 % hmotnostních 1-alkenů s řetězcem s délkou řetězce ≥
24, avšak ≤ 28 atomů uhlíku)

2,2

0

2713 11 00

Ropný koks, nekalcinovaný

bez

0

2713 12 00

Ropný koks, kalcinovaný

bez

0

2713 20 00

Ropné živice

bez

0

2713 90 10

Zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů pro výrobu
uhlíku čísla 2803

bez

0

2713 90 90

Zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů (jiné než pro
výrobu uhlíku čísla 2803, ropný koks a ropné živice)

0,7

0
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24.12.2016
Základní sazba
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2714 10 00

Živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky

bez

0

2714 90 00

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltické horniny

bez

0

2715 00 00

Živičné tmely, ředěné produkty a ostatní živičné směsi na bázi přírod
ního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo mi
nerální dehtové smoly

bez

0

2716 00 00

Elektrická energie

bez

0

2801 10 00

Chlor

5,5

0

2801 20 00

Jod

bez

0

2801 30 10

Fluor

5

0

2801 30 90

Brom

5,5

0

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

4,6

0

2803 00 10

Methanové saze

bez

0

2803 00 80

Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku), jinde neuvedené (kromě me
thanových sazí)

bez

0

2804 10 00

Vodík

3,7

0

2804 21 00

Argon

5

0

2804 29 10

Helium

bez

0

2804 29 90

Neon, krypton a xenon

5

0

2804 30 00

Dusík

5,5

0

2804 40 00

Kyslík

5

0

2804 50 10

Bor

5,5

0

2804 50 90

Tellur

2,1

0
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Kategorie

2804 61 00

Křemík obsahující ≥ 99,99 % hmotnostních křemíku

bez

0

2804 69 00

Křemík obsahující < 99,99 % hmotnostních křemíku

5,5

0

2804 70 00

Fosfor

5,5

0

2804 80 00

Arsen

2,1

0

2804 90 00

Selen

bez

0

2805 11 00

Sodík

5

0

2805 12 00

Vápník

5,5

0

2805 19 10

Stroncium a baryum

5,5

0

2805 19 90

Alkalické kovy (jiné než sodík)

4,1

0

2805 30 10

Vzájemně smíšené nebo vzájemně legované kovy vzácných zemin,
skandium a yttrium

5,5

0

2805 30 90

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium (jiné též vzájemně smíšené
nebo vzájemně legované)

2,7

0

2805 40 10

Rtuť v lahvích o čistém obsahu 34,5 kg (standardní hmotnost) a v hod
notě FOB ≤ 224 € za láhev

3

0

2805 40 90

Rtuť (jiná než v lahvích o čistém obsahu 34,5 kg (standardní hmotnost)
a v hodnotě FOB ≤ 224 € za láhev)

bez

0

2806 10 00

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

5,5

0

2806 20 00

Kyselina chlorosírová

5,5

0

2807 00 10

Kyselina sírová

3

0

2807 00 90

Oleum

3

0

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

5,5

0

2809 10 00

Oxid fosforečný

5,5

0

2809 20 00

Kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i ne
definované

5,5

0

2810 00 10

Oxid boritý

bez

0
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2810 00 90

Oxidy boru a kyseliny borité (kromě oxidu boritého)

3,7

0

2811 11 00

Fluorovodík (kyselina fluorovodíková)

5,5

0

2811 19 10

Bromovodík (kyselina bromovodíková)

bez

0

2811 19 20

Kyanovodík (kyselina kyanovodíková)

5,3

0

2811 19 80

Anorganické kyseliny (jiné než chlorovodík (kyselina chlorovodíková),
kyselina chlorosírová, kyselina sírová, oleum, kyselina dusičná, směs
kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs), kyselina fosforečná, kyselina
polyfosforečná, kyselina boritá, fluorovodík (kyselina fluorovodíková,
bromovodík (kyselina bromovodíková) a kyanovodík (kyselina kyano
vodíková))

5,3

0

2811 21 00

Oxid uhličitý

5,5

0

2811 22 00

Oxid křemičitý

4,6

0

2811 29 05

Oxid siřičitý

5,5

0

2811 29 10

Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové); oxid arsenitý

4,6

0

2811 29 30

Oxidy dusíku

5

0

2811 29 90

Anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů (jiné než oxid fosforečný,
oxidy boru, oxid uhličitý, oxid křemičitý, oxid siřičitý, oxid sírový (an
hydrid kyseliny sírové), oxid arsenitý a oxidy dusíku)

5,3

0

2812 10 11

Trichlorid-oxid fosforečný (chlorid fosforylu)

5,5

0

2812 10 15

Chlorid fosforitý

5,5

0

2812 10 16

Chlorid fosforečný

5,5

0

2812 10 18

Chloridy a chlorid-oxidy fosforu (jiné než chlorid fosforitý, trichloridoxid fosforečný a chlorid fosforečný)

5,5

0

2812 10 91

Dichlorid disíry

5,5

0

2812 10 93

Dichlorid síry

5,5

0

2812 10 94

Fosgen (dichlorid kyseliny uhličité)

5,5

0

2812 10 95

Chlorid thionylu

5,5

0
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2812 10 99

Chloridy a chlorid-oxidy (jiné než fosforu a dichlorid disíry, dichlorid
síry, fosgen (dichlorid kyseliny uhličité) a chlorid thionylu)

5,5

0

2812 90 00

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů (jiné než chloridy a chloridoxidy)

5,5

0

2813 10 00

Sirouhlík

5,5

0

2813 90 10

Sulfidy fosforu, vč. komerčního sulfidu fosforitého

5,3

0

2813 90 90

Sulfidy (sirníky) nekovů (jiné než sulfidy fosforu, vč. komerčního sul
fidu fosforitého, a sirouhlík)

3,7

0

2814 10 00

Amoniak (čpavek) bezvodý

5,5

0

2814 20 00

Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku

5,5

0

2815 11 00

Hydroxid sodný (louh sodný), tuhý

5,5

0

2815 12 00

Hydroxid sodný (louh sodný) ve vodném roztoku

5,5

0

2815 20 10

Hydroxid draselný (louh draselný), tuhý

5,5

0

2815 20 90

Hydroxid sodný (louh sodný) ve vodném roztoku

5,5

0

2815 30 00

Peroxidy sodíku nebo draslíku

5,5

0

2816 10 00

Hydroxid a peroxid hořčíku

4,1

0

2816 40 00

Oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

5,5

0

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

5,5

0

2818 10 10

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný, bílý, růžový nebo
rubínový o obsahu oxidu hlinitého > 97,5 % hmotnostních (vysoká či
stota)

5,2

0

2818 10 90

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný (jiný než bílý, rů
žový nebo rubínový o obsahu oxidu hlinitého > 97,5 % hmotnostních
(vysoká čistota))

5,2

0

2818 20 00

Oxid hlinitý (jiný než umělý korund)

4

0

2818 30 00

Hydroxid hlinitý

5,5

0
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2819 10 00

Oxid chromový

5,5

0

2819 90 10

Oxid chromičitý

3,7

0

2819 90 90

Oxidy a hydroxidy chromu (jiné než oxid chromový a oxid chromičitý)

5,5

0

2820 10 00

Oxid manganičitý

5,3

0

2820 90 10

Oxid manganatý obsahující ≥ 77 % hmotnostních manganu

bez

0

2820 90 90

Oxidy manganu (jiné než oxid manganičitý a oxid manganatý obsahu
jící ≥ 77 % hmotnostních manganu)

5,5

0

2821 10 00

Oxidy a hydroxidy železa

4,6

0

2821 20 00

Barevné hlinky obsahující ≥ 70 % hmotnostních vázaného železa vy
hodnoceného jako Fe2O3

4,6

0

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

4,6

0

2823 00 00

Oxidy titanu

5,5

0

2824 10 00

Oxid olovnatý (klejt, masikot)

5,5

0

2824 90 10

Suřík a oranžový suřík

5,5

0

2824 90 90

Oxidy olova (jiné než oxid olovnatý (klejt, masikot))

5,5

0

2825 10 00

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

5,5

0

2825 20 00

Oxid a hydroxid lithný

5,3

0

2825 30 00

Oxidy a hydroxidy vanadu

5,5

0

2825 40 00

Oxidy a hydroxidy niklu

bez

0

2825 50 00

Oxidy a hydroxidy mědi

3,2

0

2825 60 00

Oxidy germania a oxid zirkoničitý

5,5

0

2825 70 00

Oxidy a hydroxidy molybdenu

5,3

0

2825 80 00

Oxidy antimonu

5,5

0
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2825 90 11

Hydroxid vápenatý o čistotě ≥ 98 % v sušině, ve formě částic, z nichž
ne > 1 % hmotnostní má velikost částic > 75 mikrometrů a ne > 4 %
hmotnostní mají velikost částic < 1,3 mikrometrů

bez

0

2825 90 19

Oxid, hydroxid a peroxid vápenatý (jiný než hydroxid vápenatý o čistotě
≥ 98 % v sušině, ve formě částic, z nichž ne > 1 % hmotnostní má vel
ikost částic > 75 mikrometrů a ne > 4 % hmotnostní mají velikost čá
stic < 1,3 mikrometrů)

4,6

0

2825 90 20

Oxid a hydroxid beryllnatý

5,3

0

2825 90 30

Oxidy cínu

5,5

0

2825 90 40

Oxidy a hydroxidy wolframu

4,6

0

2825 90 60

Oxid kademnatý

bez

0

2825 90 80

Anorganické zásady a oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, jinde neuve
dené (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2826 12 00

Fluorid hlinitý

5,3

0

2826 19 10

Fluorid amonný nebo sodný

5,5

0

2826 19 90

Fluoridy (jiné než fluorid amonný, sodný, hlinitý a fluoridy rtuti)

5,3

0

2826 30 00

Hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit)

5,5

0

2826 90 10

Hexafluorozirkoničitan draselný

5

0

2826 90 80

Fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru (jiné
než hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit), hexafluorozirkoniči
tan draselný a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2827 10 00

Chlorid amonný

5,5

0

2827 20 00

Chlorid vápenatý

4,6

0

2827 31 00

Chlorid hořečnatý

4,6

0

2827 32 00

Chlorid hlinitý

5,5

0

2827 35 00

Chlorid nikelnatý

5,5

0

2827 39 10

Chloridy cínu

4,1

0
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2827 39 20

Chloridy železa

2,1

0

2827 39 30

Chloridy kobaltu

5,5

0

2827 39 85

Chloridy (jiné než chlorid amonný, chlorid vápenatý, chlorid hořeč
natý, chlorid hlinitý, chloridy železa, chloridy kobaltu, chlorid nikel
natý, chloridy cínu a chloridy rtuti)

5,5

0

2827 41 00

Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy mědi

3,2

0

2827 49 10

Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy olova

3,2

0

2827 49 90

Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy (jiné než chlorid-oxidy a chloridhydroxidy mědi, olova a rtuti)

5,3

0

2827 51 00

Bromidy sodíku nebo draslíku

5,5

0

2827 59 00

Bromidy a bromid-oxidy (jiné než bromidy sodíku, draslíku a rtuti)

5,5

0

2827 60 00

Jodidy a jodid-oxidy (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny
rtuti)

5,5

0

2828 10 00

Chlornany vápenaté, vč. komerčního chlornanu vápenatého

5,5

0

2828 90 00

Chlornany, chloritany a bromnany (jiné než chlornany vápenaté)

5,5

0

2829 11 00

Chlorečnan sodíku

5,5

0

2829 19 00

Chlorečnany (jiné než chlorečnan sodíku)

5,5

0

2829 90 10

Chloristany (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

4,8

0

2829 90 40

Bromičnan draselný nebo sodný

bez

0

2829 90 80

Bromičnany a bromistany (jiné než bromičnan draselný a bromičnan
sodný); jodičnany a jodistany (jiné než anorganické nebo organické
sloučeniny rtuti)

5,5

0

2830 10 00

Sulfidy sodné

5,5

0

2830 90 11

Sulfidy vápníku, antimonu a železa

4,6

0

2830 90 85

Sulfidy (sirníky); polysulfidy, chemicky definované i nedefinované (jiné
než sulfidy sodíku, vápníku, antimonu nebo železa a anorganické nebo
organické sloučeniny rtuti)

5,5

0
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2831 10 00

Dithioničitan a sulfoxylát sodíku

5,5

0

2831 90 00

Dithioničitany a sulfoxyláty (jiné než dithioničitan a sulfoxylát sodíku)

5,5

0

2832 10 00

Siřičitany sodné

5,5

0

2832 20 00

Siřičitany (jiné než siřičitany sodné)

5,5

0

2832 30 00

Thiosírany

5,5

0

2833 11 00

Síran sodný

5,5

0

2833 19 00

Sírany sodné (jiné než síran sodný)

5,5

0

2833 21 00

Sírany hořčíku

5,5

0

2833 22 00

Síran hliníku

5,5

0

2833 24 00

Sírany niklu

5

0

2833 25 00

Sírany mědi

3,2

0

2833 27 00

Síran baria

5,5

0

2833 29 20

Sírany kadmia, chromu a zinku

5,5

0

2833 29 30

Sírany kobaltu a titanu

5,3

0

2833 29 50

Sírany železa

5

0

2833 29 60

Sírany olova

4,6

0

2833 29 90

Sírany (jiné než sodíku, hořčíku, hliníku, chromu, niklu, mědi, zinku,
baria, kadmia, kobaltu, titanu, železa, olova a rtuti)

5

0

2833 30 00

Kamence

5,5

0

2833 40 00

Peroxosírany (persírany)

5,5

0

2834 10 00

Dusitany

5,5

0

2834 21 00

Dusičnany draslíku

5,5

0

2834 29 20

Dusičnany baria, beryllia, kadmia, kobaltu, niklu a olova

5,5

0
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4,6

0

3

0

2834 29 40

Dusičnany mědi

2834 29 80

Dusičnany (jiné než dusičnany draslíku, baria, beryllia, kadmia, kobaltu,
niklu, mědi, olova a rtuti)

2835 10 00

Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity)

5,5

0

2835 22 00

Mono- nebo disodný fosforečnan

5,5

0

2835 24 00

Fosforečnany draselné

5,5

0

2835 25 10

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý) o obsahu
fluoru < 0,005 % hmotnostních v sušině

5,5

0

2835 25 90

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý) o obsahu
fluoru ≥ 0,005 %, avšak < 0,2 % hmotnostních v sušině

5,5

0

2835 26 10

Fosforečnany vápníku (jiné než hydrogenortofosforečnan vápenatý (fos
forečnan divápenatý) o obsahu fluoru < 0,005 % hmotnostních v su
šině)

5,5

0

2835 26 90

Fosforečnany vápníku (jiné než hydrogenortofosforečnan vápenatý (fos
forečnan divápenatý) o obsahu fluoru ≥ 0,005 % hmotnostních v su
šině)

5,5

0

2835 29 10

Fosforečnan triamonný

5,3

0

2835 29 30

Fosforečnan trisodný

5,5

0

2835 29 90

Fosforečnany (jiné než fosforečnany triamonné, monosodné, disodné,
trisodné, draselné, fosforečnany vápníku a fosforečnany rtuti)

5,5

0

2835 31 00

Trifosforečnan sodný (tripolyfosfát sodný), chemicky definovaný i nede
finovaný

5,5

0

2835 39 00

Polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované
(jiné než trifosforečnan sodný (tripolyfosfát sodný))

5,5

0

2836 20 00

Uhličitan sodný

5,5

0

2836 30 00

Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát sodný)

5,5

0

2836 40 00

Uhličitany draselné

5,5

0

2836 50 00

Uhličitan vápenatý

5

0
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2836 60 00

Uhličitan barnatý

5,5

0

2836 91 00

Uhličitany lithné

5,5

0

2836 92 00

Uhličitan strontnatý

5,5

0

2836 99 11

Uhličitany hořčíku a mědi

3,7

0

2836 99 17

Uhličitany; komerční uhličitan amonný a ostatní uhličitany amonné
(jiné než uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát sodný),
uhličitany draselné, uhličitan vápenatý, uhličitan barnatý, uhličitany
lithné, uhličitan strontnatý, uhličitany hořčíku a mědi a anorganické
nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2836 99 90

Peroxouhličitany (peruhličitany)

5,5

0

2837 11 00

Kyanid sodný

5,5

0

2837 19 00

Kyanidy a kyanid-oxidy (jiné než kyanidu sodíku a rtuti)

5,5

0

2837 20 00

Komplexní kyanidy (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny
rtuti)

5,5

0

2839 11 00

Metakřemičitany sodné, vč. komerčních metakřemičitanů

5

0

2839 19 00

Křemičitany (silikáty) sodíku, vč. komerčních křemičitanů (jiné než me
takřemičitany sodné)

5

0

2839 90 10

Křemičitany draslíku, vč. komerčních křemičitanů

5

0

2839 90 90

Křemičitany (silikáty), vč. komerčních křemičitanů alkalických kovů
(jiné než křemičitany sodíku a draslíku)

5

0

2840 11 00

Bezvodý tetraboritan disodný (rafinovaný borax)

bez

0

2840 19 10

Tetraboritan disodný pentahydrát

bez

0

2840 19 90

Tetraboritan disodný (rafinovaný borax) (jiný než bezvodý a tetraboritan
disodný pentahydrát)

5,3

0

2840 20 10

Boritany sodíku, bezvodé (jiné než tetraboritan disodný (rafinovaný bo
rax))

bez

0

2840 20 90

Boritany (jiné než boritany sodíku, bezvodé a tetraboritan disodný (rafi
novaný borax))

5,3

0
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2840 30 00

Peroxoboritany (perboritany)

5,5

0

2841 30 00

Dichroman sodný

5,5

0

2841 50 00

Chromany a dichromany; peroxochromany (jiné než dichroman sodný
a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2841 61 00

Manganistan draselný (hypermangan)

5,5

0

2841 69 00

Manganitany, manganany a manganistany (jiné než manganistan dra
selný (hypermangan))

5,5

0

2841 70 00

Molybdenany

5,5

0

2841 80 00

Wolframany

5,5

0

2841 90 30

Zinečnatany a vanadičnany

4,6

0

2841 90 85

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin (jiné než chromany,
dichromany, peroxochromany, manganitany, manganany a mangani
stany, molybdenany, wolframany, zinečnatany a vanadičnany)

5,5

0

2842 10 00

Podvojné nebo komplexní křemičitany anorganických kyselin nebo pe
roxokyselin, vč. hlinitokřemičitanů chemicky definovaných i nedefinova
ných (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2842 90 10

Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyselin selenu nebo telluru
(jiné než anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,3

0

2842 90 80

Soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (jiné než soli oxokovo
vých nebo peroxokovových kyselin, podvojné nebo komplexní křemiči
tany (vč. hlinitokřemičitanů chemicky definovaných i nedefinovaných),
soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyselin selenu nebo telluru,
azidy a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2843 10 10

Stříbro v koloidním stavu

5,3

0

2843 10 90

Drahé kovy v koloidním stavu (jiné než stříbro)

3,7

0

2843 21 00

Dusičnan stříbrný (s výjimkou anorganických nebo organických slouče
nin rtuti)

5,5

0

2843 29 00

Sloučeniny stříbra, anorganické nebo organické, chemicky definované
i nedefinované (jiné než rtuti a dusičnan stříbrný)

5,5

0

2843 30 00

Sloučeniny zlata, anorganické nebo organické, chemicky definované
i nedefinované

3

0

2843 90 10

Amalgamy drahých kovů

5,3

0
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2843 90 90

Anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky defi
nované i nedefinované (jiné než sloučeniny stříbra a zlata)

3

0

2844 10 10

Přírodní uran, surový; odpad a zbytky přírodního uranu (Euratom)

bez

0

2844 10 30

Přírodní uran, zpracovaný (Euratom)

bez

0

2844 10 50

Slitiny, disperze, vč. cermetů, keramické výrobky a směsi obsahující pří
rodní uran nebo sloučeniny přírodního uranu a železa (ferro-uran)

bez

0

2844 10 90

Sloučeniny přírodního uranu; slitiny, disperze, vč. cermetů, keramické
výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo sloučeniny přírodního
uranu (Euratom) (kromě ferro-uranu)

bez

0

2844 20 25

Slitiny, disperze, vč. cermetů, keramické výrobky a směsi obsahující
uran obohacený U 235 a železo (ferro-uran)

bez

0

2844 20 35

Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny; slitiny, disperze, vč. cermetů,
keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235 (Eura
tom) (kromě ferro-uranu)

bez

0

2844 20 51

Směsi uranu a plutonia a železa (ferro-uran)

bez

0

2844 20 59

Směsi uranu a plutonia (Euratom) a železa (jiné než ferro-uran)

bez

0

2844 20 99

Plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze, vč. cermetů, keramické
výrobky a směsi obsahující plutonium nebo sloučeniny tohoto pro
duktu (jiné než směsi uranu a plutonia)

bez

0

2844 30 11

Cermety obsahující uran ochuzený o U 235 nebo sloučeniny tohoto
produktu

5,5

0

2844 30 19

Uran ochuzený o U 235; slitiny, disperze, keramické výrobky a směsi
obsahující uran ochuzený o U 235, nebo sloučeniny tohoto produktu
(jiné než cermety)

2,9

0

2844 30 51

Cermety obsahující thorium nebo sloučeniny tohoto produktu

5,5

0

2844 30 55

Thorium, surové; odpad a zbytky thoria (Euratom)

bez

0

2844 30 61

Tyče, pruty, úhelníky, tvarovky a profily, dráty, desky a pásy z thoria
(Euratom)

bez

0

2844 30 69

Thorium, zpracované; slitiny, disperze, keramické výrobky a směsi ob
sahující thorium nebo sloučeniny tohoto produktu (Euratom) (jiné než
cermets and tyče, pruty, úhelníky, tvarovky a profily, dráty, desky
a pásy)

bez

0
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2844 30 91

Sloučeniny thoria nebo uranu ochuzeného o U 235, též navzájem smí
šené (Euratom) (jiné než thoriové soli)

bez

0

2844 30 99

Thoriové soli

bez

0

2844 40 10

Uran získaný z U 233 a jeho sloučeniny; slitiny, disperze, vč. cermetů,
keramické výrobky a směsi obsahující uran získaný z U 233 nebo slou
čeniny těchto produktů

bez

0

2844 40 20

Umělé radioaktivní izotopy (Euratom

bez

0

2844 40 30

Sloučeniny umělých radioaktivních izotopů (Euratom)

bez

0

2844 40 80

Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny (jiné než položek 2844 10,
2844 20 a 2844 30 a podpoložek 2844 40 10 až 2844 40 30); sli
tiny, disperze, vč. cermetů, keramické výrobky a směsi obsahující tyto
prvky, izotopy nebo sloučeniny; radioaktivní odpady (jiné než uran zís
kaný z U 233)

bez

0

2844 50 00

Vyhořelé (vyzářené) palivové články (kazety) jaderných reaktorů (Eura
tom)

bez

0

2845 10 00

Těžká voda (deuterium oxid) (Euratom)

5,5

0

2845 90 10

Deuterium a ostatní sloučeniny deuteria; vodík a jeho sloučeniny ob
ohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)
(jiné než těžká voda (deuterium oxid))

5,5

0

2845 90 90

Izotopy a anorganické nebo organické sloučeniny takových izotopů,
chemicky definované i nedefinované (jiné než deuterium, těžká voda
(deuterium oxid) a ostatní sloučeniny deuteria, vodík a jeho sloučeniny
obohacené deuteriem a směsi a roztoky obsahující tyto produkty)

5,5

0

2846 10 00

Sloučeniny ceru

3,2

0

2846 90 00

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria
nebo skandia nebo směsí těchto kovů (jiné než sloučeniny ceru)

3,2

0

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

5,5

0

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované (kromě ferofosforu)

5,5

0

2849 10 00

Karbidy vápníku, chemicky definované i nedefinované

5,5

0

2849 20 00

Karbidy křemíku, chemicky definované i nedefinované

5,5

0

2849 90 10

Karbidy boru, chemicky definované i nedefinované

4,1

0
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2849 90 30

Karbidy wolframu, chemicky definované i nedefinované

5,5

0

2849 90 50

Karbidy hliníku, chromu, molybdenu, vanadu, tantalu a titanu, che
micky definované i nedefinované

5,5

0

2849 90 90

Karbidy, chemicky definované i nedefinované (jiné než karbidy vápníku,
křemíku, boru, wolframu, hliníku, chromu, molybdenu, vanadu, tantalu
a titanu)

5,3

0

2850 00 20

Hydridy a nitridy, chemicky definované i nedefinované (kromě slouče
nin, které jsou též karbidy čísla 2849)

4,6

0

2850 00 50

Azidy, chemicky definované i nedefinované (kromě sloučenin, které
jsou též karbidy čísla 2849)

5,5

0

2850 00 70

Silicidy, chemicky definované i nedefinované (kromě sloučenin, které
jsou též karbidy čísla 2849)

5,5

0

2850 00 90

Boridy, chemicky definované i nedefinované (kromě sloučenin, které
jsou též karbidy čísla 2849)

5,3

0

2852 00 00

Sloučeniny rtuti, anorganické nebo organické (kromě amalgamů)

5,5

0

2853 00 10

Destilovaná a vodivostní voda a voda podobné čistoty

2,7

0

2853 00 30

Kapalný vzduch, též po odstranění vzácných plynů; stlačený vzduch

4,1

0

2853 00 50

Chlorkyan

5,5

0

2853 00 90

Anorganické sloučeniny, jinde neuvedené; amalgamy (kromě amalgamů
drahých kovů)

5,5

0

2901 10 00

Nasycené acyklické uhlovodíky

bez

0

2901 21 00

Ethen (ethylen)

bez

0

2901 22 00

Propen (propylen)

bez

0

2901 23 10

1-Buten a 2-buten

bez

0

2901 23 90

Buten (butylen) a jeho isomery (jiné než 1-buten a 2-buten)

bez

0

2901 24 10

1,3-Butadien

bez

0

2901 24 90

Isopren

bez

0

2901 29 00

Uhlovodíky, acyklické, nenasycené (jiné než ethen (ethylen), propen
(propylen), buten (butylen) a jeho isomery a 1,3-butadien a isopren)

bez

0
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2902 11 00

Cyklohexan

bez

0

2902 19 10

Cykloterpeny

bez

0

2902 19 80

Uhlovodíky, alicyklické (jiné než cyklohexan and cykloterpeney)

bez

0

2902 20 00

Benzen

bez

0

2902 30 00

Toluen

bez

0

2902 41 00

o-Xylen

bez

0

2902 42 00

m-Xylen

bez

0

2902 43 00

p-Xylen

bez

0

2902 44 00

Směs izomerů xylenu

bez

0

2902 50 00

Styren

bez

0

2902 60 00

Ethylbenzen

bez

0

2902 70 00

Kumen

bez

0

2902 90 10

Naftalen a antracen

bez

0

2902 90 30

Bifenyl a terfenyly

bez

0

2902 90 90

Cyklické uhlovodíky (jiné než cykloalkany, cykloalkeny, benzen, toluen,
xyleny, styren, ethylbenzen, kumen, naftalen, antracen, bifenyl a terfe
nyly)

bez

0

2903 11 00

Chlormethan (methylchlorid) a chlorethan (ethylchlorid)

5,5

0

2903 12 00

Dichlormethan (methylenchlorid)

5,5

0

2903 13 00

Chloroform (trichlormethan)

5,5

0

2903 14 00

Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)

5,5

0

2903 15 00

Ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichlorethan)

5,5

0

2903 19 10

1,1,1-Trichlorethan (methylchloroform)

5,5

0
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2903 19 80

Nasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků (jiné než chlormethan
[methylchlorid] chlorethan [ethylchlorid], dichlormethan (methylen
chlorid), chloroform (trichloromethan), tetrachlormethan (chlorid uhli
čitý), ethylendichlorid (ISO) (1,2 dichlorethan) a 1,1,1-trichlorethan
(methylchloroform))

5,5

0

2903 21 00

Vinylchlorid (chlorethylen)

5,5

0

2903 22 00

Trichlorethylen

5,5

0

2903 23 00

Tetrachlorethylen (perchlorethylen)

5,5

0

2903 29 00

Nenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků (jiné než vinylchlorid
(chlorethylen), trichlorethylen a tetrachlorethylen (perchlorethylen))

5,5

0

2903 31 00

Ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromethan)

5,5

0

2903 39 11

Brommethan (methylbromid)

5,5

0

2903 39 15

Dibrommethan

bez

0

2903 39 19

Bromidy (bromderiváty) acyklických uhlovodíků (jiné než ethylendibro
mid (ISO) (1,2-dibromethan), brommethan (methylbromid) a dibrom
methan)

5,5

0

2903 39 90

Fluoridy (fluorderiváty) a jodidy (jodderiváty) of acyklických uhlovo
díků

5,5

0

2903 41 00

Trichlorfluormethan

5,5

0

2903 42 00

Dichlordifluormethan

5,5

0

2903 43 00

Trichlortrifluorethany

5,5

0

2903 44 10

Dichlortetrafluorethany

5,5

0

2903 44 90

Chlorpentafluorethan

5,5

0

2903 45 10

Chlortrifluormethan

5,5

0

2903 45 15

Pentachlorfluorethan

5,5

0

2903 45 20

Tetrachlordifluorethany

5,5

0

2903 45 25

Heptachlorfluorpropany

5,5

0

2903 45 30

Hexachlordifluorpropany

5,5

0
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2903 45 35

Pentachlortrifluorpropany

5,5

0

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropany

5,5

0

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropany

5,5

0

2903 45 50

Dichlorhexafluorpropany

5,5

0

2903 45 55

Chlorheptafluorpropany

5,5

0

2903 45 90

Deriváty acyklických uhlovodíků perhalogenované pouze fluorem
a chlorem (jiné než trichlorfluormethan, dichlordifluormethan, tri
chlortrifluorethany, dichlortetrafluorethany, chlorpentafluorethan,
chlortrifluormethan, pentachlorfluorethan, tetrachlordifluorethany;
heptachlorofluor-, hexachlorodifluor-, pentachlorotrifluor-, tetrachloro
tetrafluor-, trichloropentafluor-, dichlorohexafluor- a chloroheptafluor
propany)

5,5

0

2903 46 10

Bromchlordifluormethan

5,5

0

2903 46 20

Bromtrifluormethan

5,5

0

2903 46 90

Dibromtetrafluorethany

5,5

0

2903 47 00

Perhalogenované deriváty acyklických uhlovodíků se dvěma nebo více
různými halogeny (jiné než peralogenované pouze fluorem a chlorem
a bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan a dibromtetrafluore
thany)

5,5

0

2903 49 10

Halogenderiváty methanu, ethanu nebo propanu halogenované pouze
fluorem a chlorem (jiné než perhalogenované)

5,5

0

2903 49 20

Halogenderiváty acyklických uhlovodíků, halogenované pouze fluorem
a chlorem (jiné než perhalogenované polymery a halogenované deri
váty methanu, ethanu nebo propanu)

5,5

0

2903 49 30

Halogenderiváty methanu, ethanu nebo propanu halogenované pouze
fluorem a bromem (jiné než perhalogenované)

5,5

0

2903 49 40

Halogenderiváty acyklických uhlovodíků, halogenované pouze fluorem
a bromem (jiné než halogenované deriváty methanu, ethanu nebo pro
panu a perhalogenované deriváty)

5,5

0

2903 49 80

Halogenderiváty acyklických uhlovodíků se dvěma nebo více různými
halogeny (jiné než halogenované pouze fluorem a chlorem, halogeno
vané pouze fluorem a bromem a perhalogenované deriváty)

5,5

0

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan (HCH (ISO)), vč. lindanu (ISO, INN)

5,5

0
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2903 52 00

Aldrin (ISO), chlordan (ISO) a heptachlor (ISO)

5,5

0

2903 59 10

1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyklohexan

bez

0

2903 59 30

Tetrabromcyklooktany

bez

0

2903 59 80

Halogenderiváty cykloalkanových, cykloalkenových a cykloterpenických
uhlovodíků (jiné než 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexan (HCH (ISO)),
vč. lindanu (ISO) (INN), a aldrin (ISO), chlordan (ISO), heptachlor (ISO),
1,2-dibrom-4-(1,2-dibromoethyl)cyklohexan a tetrabromcyklooktany)

5,5

0

2903 61 00

Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorbenzen

5,5

0

2903 62 00

Hexachlorbenzen (ISO) a DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan]

5,5

0

2903 69 10

2,3,4,5,6-Pentabromethylbenzen

bez

0

2903 69 90

Halogenderiváty aromatických uhlovodíků (jiné než chlorbenzen, o-di
chlorobenzen, p-dichlorobenzen, hexachlorobenzen (ISO) a DDT (ISO)
(klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan a 2,3,4,5,6pentabromethylbenzen)

5,5

0

2904 10 00

Deriváty uhlovodíků obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a ethyle
stery

5,5

0

2904 20 00

Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososku
piny

5,5

0

2904 90 20

Sulfohalogenderiváty uhlovodíků (jiné než estery glycerolu tvořené
sloučeninami s kyselou funkcí)

5,5

0

2904 90 40

Trichlornitromethan (chlorpikrin)

5,5

0

2904 90 85

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované (jiné
než deriváty obsahující pouze sulfo-, nitro- nebo nitrososkupiny a sulfo
halogenderiváty, trichlornitromethan (chlorpikrin) a estery glycerolu
tvořené sloučeninami s kyselou funkcí)

5,5

0

2905 11 00

Methanol (methylalkohol)

5,5

0

2905 12 00

1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (isopropylalkohol)

5,5

0

2905 13 00

1-Butanol (n-butylalkohol)

5,5

0

2905 14 10

2-Methyl-2-propanol (terc-butylalkohol)

4,6

0

2905 14 90

Butanoly (jiné než 1-butanol (n-butylalkohol) a 2-methyl-2-propan-ol
(terc-butylalkohol))

5,5

0
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2905 16 10

2-Ethyl-1-hexanol

5,5

0

2905 16 20

2-Oktanol

bez

0

2905 16 80

Oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery (jiné než 2-ethyl-1-hexanol a 2oktanol)

5,5

0

2905 17 00

1-Dodekanol (laurylalkohol), 1-hexadekanol (cetylalkohol) a 1-oktade
kanol (stearylalkohol)

5,5

0

2905 19 00

Nasycené jednosytné acyklické alkoholy (jiné než methanol (methylal
kohol), 1-propanol (propylalkohol), 2-propanol (isopropylalkohol), bu
tanoly, oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery, 1-dodekanol (laurylalko
hol), 1-hexadekanol (cetylalkohol) a 1-oktadeknol (stearylalkohol))

5,5

0

2905 22 10

Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol a nerol

5,5

0

2905 22 90

Acyklické terpenické alkoholy (jiné než geraniol, citronellol, linalol,
rhodinol a nerol)

5,5

0

2905 29 10

Allylalkohol

5,5

0

2905 29 90

Nenasycené jednosytné acyklické alkoholy (jiné než allylalkohol a acy
klické terpenické alkoholy)

5,5

0

2905 31 00

Ethylenglykol (ethandiol)

5,5

0

2905 32 00

Propylenglykol (1,2-propandiol)

5,5

0

2905 39 10

2-Methyl-2,4-pentandiol (hexylenglykol)

5,5

0

2905 39 20

1,3-Butandiol

bez

0

2905 39 25

1,4-Butandiol

5,5

0

2905 39 30

4,7-Dihydroxy-2,4,7,9,-tetramethyl-5-decin

bez

0

2905 39 85

Acyklické dioly (jiné než ethylenglykol (ethandiol), propylenglykol (1,2propandiol), 2-methyl-2,4-pentadiol (hexylenglykol), 1,3-butandiol,
1,4-butandiol a 4,7-dihydroxy-2,4,7,9-tetramethyl-5-decin)

5,5

0

2905 41 00

2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (trimethylolpropan)

5,5

0

2905 42 00

Pentaerythritol (pentaerythrit)

5,5

0

2905 43 00

Mannitol (mannit)

9,6 + 125,8
€/100 kg/net

—
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Základní sazba

Kategorie

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol, sorbit) ve vodném roztoku obsahující ≤ 2 % hmot
nostní D-mannitolu, počítáno na obsahu D-glucitolu

7,7 + 16,1
€/100 kg/net

—

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol, sorbit) ve vodném roztoku (jiný než obsahující ≤
2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsahu D-glucitolu)

9,6 + 37,8
€/100 kg/net

—

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol, sorbit) obsahující ≤ 2 % hmotnostní D-mannitolu,
počítáno na obsahu D-glucitolu (jiný než ve vodném roztoku)

7,7 + 23 €/100 kg/
net

—

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol, sorbit) (jiný než ve vodném roztoku a obsahující ≤
2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsahu D-glucitolu)

9,6 + 53,7
€/100 kg/net

—

2905 45 00

Glycerol

3,8

0

2905 49 10

Tri- a tetrasytné acyklické alkoholy (jiné než 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)1,3-propandiol (trimethylolpropan), pentaerythritol (pentaerythrit),
mannitol (mannit), D-glucitol (sorbitol, sorbit) a glycerol)

5,5

0

2905 49 80

Vícesytné acyklické alkoholy (jiné než dioly, trioly, tetroly a glycerol)

5,5

0

2905 51 00

Ethchlorvynol (INN)

bez

0

2905 59 10

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty jednosytných alkoholů

5,5

0

2905 59 91

2,2-Bis(brommethyl)propandiol

bez

0

2905 59 99

Halogen, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty acyklických vícesytných al
koholů (jiných než 2,2-bis(brommethyl)propandiol a ethchlorvynol
(INN))

5,5

0

2906 11 00

Menthol

5,5

0

2906 12 00

Cyklohexanol, methylcyklohexanoly a dimethylcyklohexanoly

5,5

0

2906 13 10

Steroly

5,5

0

2906 13 90

Inositoly

bez

0

2906 19 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické alkoholy a jejich
halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné než menthol, cyklohe
xanol, methylcyklohexanoly, dimethylcyklohexanoly, steroly a inosi
toly)

5,5

0

2906 21 00

Benzylalkohol

5,5

0
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2906 29 00

Aromatické cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo ni
trosoderiváty (jiné než benzylalkohol)

5,5

0

2907 11 00

Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli

3

0

2907 12 00

Kresoly a jejich soli

2,1

0

2907 13 00

Oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery; jejich soli

5,5

0

2907 15 10

1-Naftol

bez

0

2907 15 90

Naftoly a jejich soli (jiné než 1-naftol)

5,5

0

2907 19 10

Xylenoly a jejich soli

2,1

0

2907 19 90

Monofenoly (jiné než fenol (hydroxybenzen) a jeho soli, kresoly a jejich
soli, oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery a jejich soli, xylenoly a je
jich soli a naftoly a jejich soli)

5,5

0

2907 21 00

Resorcinol (resorcin) a jeho soli

5,5

0

2907 22 00

Hydrochinon (chinol) a jeho soli

5,5

0

2907 23 00

4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) a jeho soli

5,5

0

2907 29 00

Polyfenoly a fenolalkoholy (jiné než resorcinol (resorcin) a hydrochinon
(chinol) a jejich soli a 4,4′-isopropylidenedifenol (bisfenol A, difenylol
propan) a jeho soli)

5,5

0

2908 11 00

Pentachlorfenol (ISO)

5,5

0

2908 19 00

Deriváty fenolů nebo fenolalkoholů obsahující pouze halogenové sub
stituenty a jejich soli (jiné než pentachlorfenol (ISO))

5,5

0

2908 91 00

Dinoseb (ISO) a jeho soli

5,5

0

2908 99 10

Sulfoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů, jejich soli a estery

5,5

0

2908 99 90

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů
(jiné než deriváty obsahující pouze halogenové substituenty a jejich soli
nebo obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a estery a dinoseb (ISO)
a jeho soli)

5,5

0

2909 11 00

Diethylether

5,5

0

2909 19 00

Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
(jiné než diethylether)

5,5

0
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2909 20 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ethery a jejich ha
logen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

5,5

0

2909 30 10

Difenylether

bz

0

2909 30 31

Pentabromdifenylether;
benzen

1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoxy)

bez

0

2909 30 35

1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxy)ethan pro výrobu akrylonitril-butadien-sty
renu (ABS)

bez

0

2909 30 38

Bromderiváty aromatických etherů (jiné než pentabromdifenylether,
1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoxy)benzen a 1,2-bis(2,4,6-tri
bromfenoxy)ethan pro výrobu akrylonitril-butadien-styrenu (ABS))

5,5

0

2909 30 90

Aromatické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
(jiné než difenylether a bromderiváty)

5,5

0

2909 41 00

2,2′-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

5,5

0

2909 43 00

Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu

5,5

0

2909 44 00

Monoalkylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu (jiné než mono
butylethery)

5,5

0

2909 49 11

2-(2-chlorethoxy)ethanol

bez

0

2909 49 18

Acyklické etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosode
riváty (jiné než 2,2′-oxydiethanol (diethylenglykol, digol), monoalkyle
thery ethylenglykolu nebo diethylenglykol a 2-(2-chlorethoxy)ethanol)

5,5

0

2909 49 90

Cyklické etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderi
váty

5,5

0

2909 50 10

Guajakol a guajakolsulfonáty draslíku

5,5

0

2909 50 90

Etherfenoly, etheralkoholfenoly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo ni
trosoderiváty (jiné než guajakol a guajakolsulfonáty draslíku)

5,5

0

2909 60 00

Alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy a jejich halogen-, sulfo-,
nitro- nebo nitrosoderiváty

5,5

0

2910 10 00

Oxiran (ethylenoxid)

5,5

0

2910 20 00

Methyloxiran (propylenoxid)

5,5

0
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Základní sazba

Kategorie

2910 30 00

1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)

5,5

0

2910 40 00

Dieldrin (ISO) (INN)

5,5

0

2910 90 00

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kru
hem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné než oxi
ran (ethylenoxid), methyloxiran (propylenoxid) a 1-chlor-2,3-epoxypro
pan (epichlorhydrin) a dieldrin (ISO) (INN))

5,5

0

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a je
jich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

5

0

2912 11 00

Methanal (formaldehyd)

5,5

0

2912 12 00

Ethanal (acetaldehyd)

5,5

0

2912 19 10

Butanal (butyraldehyd, normální izomer)

5,5

0

2912 19 90

Acyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce (jiné než methanal (for
maldehyd), ethanal (acetaldehyd) a butanal (butyraldehyd, normální izo
mer))

5,5

0

2912 21 00

Benzaldehyd

5,5

0

2912 29 00

Cyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce (jiné než benzaldehyd)

5,5

0

2912 30 00

Aldehydalkoholy

5,5

0

2912 41 00

Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

5,5

0

2912 42 00

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

5,5

0

2912 49 00

Aldehydethery, aldehydfenoly a aldehydy s jinou kyslíkatou funkcí (jiné
než ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) a vanilin (4-hyd
roxy-3-methoxybenzaldehyd))

5,5

0

2912 50 00

Cyklické polymery aldehydů

5,5

0

2912 60 00

Paraformaldehyd

5,5

0

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty cyklických polymerů alde
hydů nebo paraformaldehydu

5,5

0

2914 11 00

Aceton

5,5

0

2914 12 00

Butanon (methylethylketon)

5,5

0
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Základní sazba

Kategorie

2914 13 00

4-Methyl-2-pentanon (methylisobutylketon)

5,5

0

2914 19 10

5-Methyl-2-hexanon

bez

0

2914 19 90

Acyklické ketony bez jiné kyslíkaté funkce (jiné než aceton, butanon
(methyletylketon), 4-methyl-2-pentanon (methylisobutylketon) a 5-me
thyl-2-hexanon)

5,5

0

2914 21 00

Kafr

5,5

0

2914 22 00

Cyklohexanon a methylcyklohexanony

5,5

0

2914 23 00

Jonony a methyljonony

5,5

0

2914 29 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ketony bez jiné ky
slíkaté funkce (jiné než kafr, cyklohexanon, methylcyklohexanony, jo
nony a methyljonony)

5,5

0

2914 31 00

Fenylaceton (fenyl-2-propanon)

5,5

0

2914 39 00

Ketony, aromatické, bez jiné kyslíkaté funkce (jiné než fenylaceton (fe
nyl-2-propanon))

5,5

0

2914 40 10

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon (diacetonalkohol)

5,5

0

2914 40 90

Ketoalkoholy a ketoaldehydy (jiné než 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
(diacetonalkohol))

3

0

2914 50 00

Ketofenoly a ketony s jinou kyslíkatou funkcí

5,5

0

2914 61 00

Antrachinon

5,5

0

2914 69 10

1,4-Naftochinon

bez

0

2914 69 90

Chinony (jiné než antrachinon a 1,4-naftochinon)

5,5

0

2914 70 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty ketonů a chinonů (jiné
než anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2915 11 00

Kyselina mravenčí

5,5

0

2915 12 00

Soli kyseliny mravenčí

5,5

0

2915 13 00

Estery kyseliny mravenčí

5,5

0

2915 21 00

Kyselina octová

5,5

0
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24.12.2016
Základní sazba

Kategorie

2915 24 00

Acetanhydrid

5,5

0

2915 29 00

Soli kyseliny octové (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny
rtuti)

5,5

0

2915 31 00

Ethylacetát

5,5

0

2915 32 00

Vinylacetát

5,5

0

2915 33 00

n-Butylacetát

5,5

0

2915 36 00

Dinoseb (ISO) acetát

5,5

0

2915 39 10

Propylacetát a isopropylacetát

5,5

0

2915 39 30

Methylacetát, pentylacetát (amylacetát), isopentylacetát (isoamylacetát)
a glycerolacetáty

5,5

0

2915 39 50

p-Tolylacetát, fenylpropylacetáty, benzylacetát, rhodinylacetát, santalyla
cetát a acetáty fenyl-1,2-ethandiolu

5,5

0

2915 39 80

Estery kyseliny octové (jiné než ethyl, vinyl, n-butyl, dinoseb (ISO), pro
pyl, isopropyl, methyl, pentyl (amyl), isopentyl (isoamyl), glycerol, p-To
lyl, fenylpropyl, benzyl, rhodinyl, santalylacetát a acetáty fenyl-1,2ethandiolu)

5,5

0

2915 40 00

Kyseliny mono-, di- nebo trichloroctové, jejich soli a estery

5,5

0

2915 50 00

Propionová kyselina, její soli a estery

4,2

0

2915 60 11

1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat

bez

0

2915 60 19

Kyseliny butanové a jejich soli a estery (jiné než 1-Isopropyl-2,2-dime
thyltrimethylendiisobutyrat)

5,5

0

2915 60 90

Kyseliny pentanové a jejich soli a estery

5,5

0

2915 70 15

Kyselina palmitová

5,5

0

2915 70 20

Soli a estery kyseliny palmitové

5,5

0

2915 70 25

Kyselina stearová

5,5

0

2915 70 30

Soli kyseliny stearové (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny
rtuti)

5,5

0

2915 70 80

Estery kyseliny stearové

5,5

0
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L 356/233
Základní sazba

Kategorie

2915 90 10

Kyselina laurová

5,5

0

2915 90 20

Chlorformiát

5,5

0

2915 90 80

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halo
genidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro– nebo
nitrosoderiváty (jiné než kyselina mravenčí a kyselina octová, kyseliny
mono-, di- nebo trichloroctové, propionová kyselina, kyselina buta
nová, kyselina pentanová, kyselina palmitová, kyselina stearová, jejich
soli a estery a acetanhydrid, kyselina laurová, chlorformiáty a anorga
nické nebo organické sloučeniny rtuti)

5,5

0

2916 11 00

Kyselina akrylová a její soli

6,5

0

2916 12 10

Methylakrylát

6,5

0

2916 12 20

Ethylakrylát

6,5

0

2916 12 90

Estery kyseliny akrylové (jiné než methylakrylát a ethylakrylát)

6,5

0

2916 13 00

Kyselina methakrylová a její soli

6,5

0

2916 14 10

Methylmethakrylát

6,5

0

2916 14 90

Estery kyseliny methakrylové (jiné než methylakrylát)

6,5

0

2916 15 00

Kyseliny olejová, linolová nebo linolenová, jejich soli a estery (jiné než
anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2916 19 10

Kyseliny undecenové a jejich soli a estery

5,9

0

2916 19 30

2,4-Hexadienová kyselina (kyselina sorbová)

6,5

0

2916 19 40

Kyselina krotonová (kyselina 2-butenová)

bez

0

2916 19 70

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halo
genidy, peroxidy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
(jiné než kyselina akrylová a její soli a estery, kyselina methakrylová
a její soli a estery, kyseliny olejová, linolová nebo linolenová, jejich soli
a estery, kyseliny undecenové a jejich soli a estery, 2,4-Hexadienová ky
selina (kyselina sorbová), kyselina krotonová a binapakryl (ISO))

6,5

0

2916 20 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické monokarboxylové
kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich
halogen-, sulfo-, nitro– nebo nitrosoderiváty (jiné než anorganické
nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2916 31 00

Kyselina benzoová, její soli a estery (jiné než anorganické nebo orga
nické sloučeniny rtuti)

6,5

0
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Kategorie

2916 32 10

Benzoylperoxid

6,5

0

2916 32 90

Benzoylchlorid

6,5

0

2916 34 00

Kyselina fenyloctová a její soli

bez

0

2916 35 00

Estery kyseliny fenyloctové

bez

0

2916 36 00

Binapakryl (ISO)

6,5

0

2916 39 00

Aromatické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy,
peroxidy, peroxykyseliny a jejich halogen-, sulfo-, nitro– nebo nitroso
deriváty (jiné než kyselina benzoová, její soli a estery, benzoylperoxid,
benzoylchlorid, binapakryl (ISO), kyselina fenyloctová a její soli a estery
a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2917 11 00

Kyselina šťavelová, její soli a estery (jiné než anorganické nebo orga
nické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2917 12 10

Kyselina adipová a její soli

6,5

0

2917 12 90

Estery kyseliny adipové

6,5

0

2917 13 10

Kyselina sebaková

bez

0

2917 13 90

Kyselina azelaová, její soli a estery a soli a estery kyseliny sebakové

6

0

2917 14 00

Maleinanhydrid

6,5

0

2917 19 10

Kyselina malonová, její soli a estery

6,5

0

2917 19 90

Acyklické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, pero
xidy, peroxykyseliny a jejich halogen-, sulfo-, nitro– nebo nitrosoderi
váty (jiné než kyselina šťavelová, její soli a estery, kyselina adipová, její
soli a estery, kyselina azelaová, kyselina sebaková, jejich soli a estery,
kyselina malonová, její soli a estery, maleinanhydrid a anorganické
nebo organické sloučeniny rtuti)

6,3

0

2917 20 00

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické polykarboxylové
kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich
deriváty

6

0

2917 32 00

Dioktylorthoftaláty

6,5

0

2917 33 00

Dinonyl nebo didecylorthoftaláty

6,5

0

2917 34 10

Dibutylorthoftaláty

6,5

0

2917 34 90

Estery kyseliny orthoftalové (jiné než dibutyl, dioktyl, dinonyl nebo di
decylorthoftaláty)

6,5

0
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L 356/235
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Kategorie

2917 35 00

Ftalanhydrid

6,5

0

2917 36 00

Kyselina tereftalová a její soli

6,5

0

2917 37 00

Dimethyltereftalát

6,5

0

2917 39 11

Ester nebo anhydrid kyseliny tetrabromftalové

bez

0

2917 39 19

Bromderiváty aromatických polykarboxylových kyselin (jiné než ester
nebo anhydrid kyseliny tetrabromftalové)

6,5

0

2917 39 30

Kyselina 1,2,4-benzentrikarboxylová

bez

0

2917 39 40

Isoftaloyldichlorid obsahující ≤ 0,8 % hmotnostních tereftaloyldichlo
ridu

bez

0

2917 39 50

Kyselina 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová

bez

0

2917 39 60

Tetrachlorftalanhydrid

bez

0

2917 39 70

3,5-bis(methoxykarbonyl)benzensulfonát sodný

bez

0

2917 39 80

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a pero
xykyseliny a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné
než estery kyseliny orthoftalové, ftalanhydrid, kyselina tereftalová a její
soli, dimethyltereftalát, bromderiváty, kyselina 1,2,4-benzentrikarboxy
lová, isoftaloyldichlorid obsahující ≤ 0,8 % hmotnostních tereftaloyldi
chloridu, kyselina 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová; tetrachlorftalanhyd
rid a 3,5-bis(methoxykarbonyl)benzensulfonát sodný)

6,5

0

2918 11 00

Kyselina mléčná, její soli a estery (jiné než anorganické nebo organické
sloučeniny rtuti)

6,5

0

2918 12 00

Kyselina vinná

6,5

0

2918 13 00

Soli a estery kyseliny vinné

6,5

0

2918 14 00

Kyselina citronová

6,5

0

2918 15 00

Kyselina citronová, její soli a estery (jiné než anorganické nebo orga
nické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2918 16 00

Kyselina glukonová, její soli a estery

6,5

0

2918 18 00

Chlorbenzilát (ISO)

6,5

0

2918 19 30

Kyselina cholová, kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-24-cholanová (kyselina
deoxycholová), jejich soli a estery

6,3

0
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2918 19 40

Kyselina 2,2-bis(hydroxymethyl)propionová

bez

0

2918 19 85

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halo
genidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
nitrosoderiváty (jiné než kyselina mléčná, kyselina vinná, kyselina citro
nová, kyselina glukonová, kyselina cholová, kyselina 3α,12α-dihydroxy5β-24-cholanová (kyselina deoxycholová) a jejich soli a estery a kyselina
2,2-bis(hydroxymethyl)propionová a chlorbenzilát (ISO))

6,5

0

2918 21 00

Kyselina salicylová a její soli (jiné než anorganické nebo organické slou
čeniny rtuti)

6,5

0

2918 22 00

Kyselina o-acetylsalicylová, její soli a estery

6,5

0

2918 23 10

Methylsalicylát a fenylsalicylát (salol)

6,5

0

2918 23 90

Estery kyseliny salicylové a jejich soli (jiné než methylsalicylát a fenylsa
licylát (salol))

6,5

0

2918 29 10

Kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaftoové kyseliny; jejich soli a estery

6,5

0

2918 29 30

4-Hydroxybenzoová kyselina, její soli a estery

6,5

0

2918 29 80

Karboxylové kyseliny s fenolovou funkcí (avšak bez jiné kyslíkaté
funkce), jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny a jejich
halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné než kyselina salicy
lová, kyselina o-acetylsalicylová, kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaf
toové kyseliny a kyselina 4-hydroxybenzoová a její soli a estery)

6,5

0

2918 30 00

Karboxylové kyseliny s aldehydovou nebo ketonovou funkcí, avšak bez
jiné kyslíkaté funkce, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxyky
seliny a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

6,5

0

2918 91 00

2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová), její soli a estery

6,5

0

2918 99 10

2,6-Dimethoxybenzoová kyselina

bez

0

2918 99 20

Dikamba (ISO)

bez

0

2918 99 30

Fenoxyacetát sodný

bez

0

2918 99 90

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí, jejich anhydridy, haloge
nidy, peroxidy a peroxykyseliny a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo ni
trosoderiváty (jiné než pouze s alkoholovou, fenolovou, aldehydovou
nebo ketonovou funkcí a 2,6-dimethoxybenzoová kyselina, dikamba
(ISO), fenoxyacetát sodný a 2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-trichlorfeno
xyoctová), její soli a estery)

6,5

0
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2919 10 00

Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát

6,5

0

2919 90 10

Tributylfosfáty, trifenylfosfáty, tritolylfosfáty, trixylylfosfáty a tris(2-chlo
rethyl)fosfát

6,5

0

2919 90 90

Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halo
gen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné než tris(2,3-dibrompropyl)
fosfát, tributylfosfáty, trifenylfosfáty, tritolylfosfáty, trixylylfosfáty a tris
(2-chlorethyl)fosfát

6,5

0

2920 11 00

Parathion (ISO) a parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)

6,5

0

2920 19 00

Thiofosforečné estery (fosforothioáty) a jejich soli; jejich halogen-,
sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné než parathion (ISO) a para
thion-methyl (ISO) (methyl-parathion))

6,5

0

2920 90 10

Estery kyseliny sírové a estery kyseliny uhličité a jejich soli a jejich halo
gen-, sulfo-, nitro– nebo nitrosoderiváty (jiné než anorganické nebo
organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2920 90 20

Dimethylfosfonát (dimethylfosfit)

6,5

0

2920 90 30

Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan)

6,5

0

2920 90 40

Triethylfosfit

6,5

0

2920 90 50

Diethylfosfonát (diethylhydrogenfosfit) (diethylfosfit)

6,5

0

2920 90 85

Estery anorganických kyselin nekovů a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-,
nitro- nebo nitrosoderiváty (jiné než estery halogenovodíků, estery ky
seliny fosforečné, estery kyseliny sírové, estery kyseliny uhličité a thio
fosforečné estery (fosforothioáty) a jejich soli a jejich halogen-, sulfo-,
nitro- nebo nitrosoderiváty, dimethylfosfonát (dimethylfosfit), trime
thylfosfit (trimethoxyfosfan), triethylfosfit a diethylfosfonát (diethylhyd
rogenfosfit) (diethylfosfit))

6,5

0

2921 11 10

Methylamin nebo dimethylamin nebo trimethylamin (jiné než jejich
soli)

6,5

0

2921 11 90

Soli methylaminu, dimethylaminu nebo trimethylaminu

6,5

0

2921 19 10

Triethylamin a jeho soli

6,5

0

2921 19 30

Isopropylamin a jeho soli

6,5

0

2921 19 40

1,1,3,3-Tetramethylbutylamin

bez

0

L 356/238

CS

KN 2007

Úřední věstník Evropské unie
Popis zboží

24.12.2016
Základní sazba

Kategorie

2921 19 50

Diethylamin a jeho soli

5,7

0

2921 19 80

Acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než methyla
min, dimethylamin, trimethylamin, diethylamin, triethylamin, isopropy
lamin a jejich soli a 1,1,3,3-tetramethylbutylamin)

6,5

0

2921 21 00

Ethylendiamin a jeho soli

6

0

2921 22 00

Hexamethylendiamin a jeho soli

6,5

0

2921 29 00

Acyklické polyaminy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než ethylendia
min a hexamethylendiamin a jejich soli)

6

0

2921 30 10

Cyklohexylamin a cyklohexyldimethylamin a jejich soli

6,3

0

2921 30 91

Cyklohexylen-1,3-diamin (1,3-diaminocyklohexan)

bez

0

2921 30 99

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické monoaminy nebo
polyaminy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než cyklohexylamin, cyklo
hexyldimethylamin a jejich soli a cyklohexylen-1,3-diamin (1,3-diami
nocyklohexan))

6,5

0

2921 41 00

Anilin a jeho soli (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny
rtuti)

6,5

0

2921 42 10

Halogen-, sulfo-, nitro– a nitrosoderiváty anilinu a jejich soli

6,5

0

2921 42 90

Deriváty anilinu a jejich soli (jiné než halogen-, sulfo-, nitro– a nitroso
deriváty anilinu a jejich soli)

6,5

0

2921 43 00

Toluidiny a jejich deriváty; jejich soli

6,5

0

2921 44 00

Difenylamin a jeho deriváty; jejich soli

6,5

0

2921 45 00

1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) a jejich deri
váty; jejich soli

6,5

0

2921 46 00

Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfeta
min (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN),
mefenorex (INN) a fentermin (INN) a jejich soli

bez

0

2921 49 10

Xylidiny a jejich deriváty; jejich soli

6,5

0

2921 49 80

Aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než anilin, to
luidiny, difenylamin, 1-naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-nafty
lamin), xylidiny a jejich deriváty a jejich soli, a amfetamin (INN), benz
fetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin
(INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) a fenter
min (INN) a jejich soli)

6,5

0
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2921 51 11

m-Fenylendiamin o čistotě ≥ 99 % hmotnostních a obsahující ≤ 1 %
hmotnostní vody, ≤ 200 mg/kg o-fenylendiaminu, ≤ 450 mg/kg p-feny
lendiaminu

bez

0

2921 51 19

o-Fenylendiamin, m-fenylendiamin, p-fenylendiamin, diaminotolueny
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- a nitrosoderiváty; jejich soli (jiné než mfenylendiamin o čistotě ≥ 99 % hmotnostních a obsahující ≤ 1 %
hmotnostní vody, ≤ 200 mg/kg o-fenylendiaminu, ≤ 450 mg/kg p-feny
lendiaminu)

6,5

0

2921 51 90

Deriváty o-fenylendiaminu, m-fenylendiaminu, p-fenylendiaminu nebo
diaminotoluenů; jejich soli (jiné než halogen-, sulfo-, nitro- a nitrosode
riváty a jejich soli)

6,5

0

2921 59 10

m-Fenylenbis(methylamin)

bez

0

2921 59 20

2,2′-Dichlor-4,4′-methylendianilin

bez

0

2921 59 30

4,4′-o-Bitoluidin

bez

0

2921 59 40

1,8-Naftylendiamin

bez

0

2921 59 90

Aromatické polyaminy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než o-fenylen
diamin, m-fenylendiamin, p-fenylendiamin nebo diaminotolueny a jejich
deriváty a jejich soli, m-fenylenbis(methylamin), 2,2′-dichlor-4,4′-me
thylendianilin; 4,4′-o-bitoluidin; 1,8-naftylendiamin)

6,5

0

2922 11 00

Monoethanolamin a jeho soli

6,5

0

2922 12 00

Diethanolamin a jeho soli

6,5

0

2922 13 10

Triethanolamin

6,5

0

2922 13 90

Soli triethanolaminu

6,5

0

2922 14 00

Dextropropoxyfen (INN) a jeho soli

bez

0

2922 19 10

N-Ethyldiethanolamin

6,5

0

2922 19 20

2,2′-(Methylimino)diethanol (N-methyldiethanolamin)

6,5

0

2922 19 80

Aminoalkoholy, jejich ethery a estery; jejich soli (jiné než ty, které obsa
hují > jeden druh kyslíkaté funkce, a jiné než monoethanolamin, die
thanolamin, triethanolamin, dextropropoxyfen (INN) a jejich soli)
a 2,2′-(Methylimino)diethanol (N-methyldiethanolamin))

6,5

0

2922 21 00

Aminohydroxynaftalensulfonové kyseliny a jejich soli

6,5

0
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2922 29 00

Aminonaftoly a ostatní aminofenoly, jejich ethery a estery (jiné než ty,
které obsahují > jeden druh kyslíkaté funkce; aminohydroxynaftalensul
fonové kyseliny a jejich soli)

6,5

0

2922 31 00

Amfepramon (INN), methadon (INN) a normethadon (INN) a jejich soli

bez

0

2922 39 00

Aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony; jejich soli (jiné než ty,
které obsahují > jeden druh kyslíkaté funkce, a amfepramon (INN), me
thadon (INN) a normethadon (INN) a jejich soli)

6,5

0

2922 41 00

Lysin a jeho estery; jejich soli

6,3

0

2922 42 00

Kyselina glutamová a její soli

6,5

0

2922 43 00

Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová) a její soli

6,5

0

2922 44 00

Tilidin (INN) a jeho soli

bez

0

2922 49 10

Glycin

6,5

0

2922 49 20

β-Alanin

bez

0

2922 49 95

Aminokyseliny a jejich estery; jejich soli (jiné než ty, které obsahují >
jeden druh kyslíkaté funkce, lysin a jeho estery a jeho soli, a kyselina
glutamová, kyselina anthranilová, tilidin (INN) a jejich soli a glycin a βalanin)

6,5

0

2922 50 00

Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a ostatní aminosloučeniny s
kyslíkatou funkcí (jiné než aminoalkoholy, aminonaftoly a jiné amino
fenoly, jejich ethery a estery a soli, aminoaldehydy, aminoketony a ami
nochinony a jejich soli, aminokyseliny a jejich estery a soli)

6,5

0

2923 10 00

Cholin a jeho soli

6,5

0

2923 20 00

Lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefino
vané

5,7

0

2923 90 00

Kvarterní amoniové soli a hydroxidy (kromě cholinu a jeho solí)

6,5

0

2924 11 00

Meprobamát (INN)

bez

0

2924 12 00

Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) a fosfamidon (ISO)

6,5

0

2924 19 00

Acyklické amidy, včetně acyklických karbamátů, a jejich deriváty a jejich
soli (jiné než meprobamát (INN), fluoracetamid (ISO), monokrotofos
(ISO) a fosfamidon (ISO))

6,5

0
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2924 21 10

Isoproturon (ISO)

6,5

0

2924 21 90

Ureiny a jejich deriváty; jejich soli (jiné než isoproturon (ISO))

6,5

0

2924 23 00

2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantranilová kyselina) a její soli

6,5

0

2924 24 00

Ethinamát (INN)

bez

0

2924 29 10

Lidokain (INN)

bez

0

2924 29 30

Paracetamol (INN)

6,5

0

2924 29 95

Cyklické amidy, včetně cyklických karbamátů, a jejich deriváty; jejich
soli (jiné než ureiny a jejich deriváty, jejich soli, 2-acetamidobenzoová
kyselina (N-acetylanthranilová kyselina) a její soli a ethinamát (INN), li
dokain (INN) a paracetamol (INN))

6,5

0

2925 11 00

Sacharin a jeho soli

6,5

0

2925 12 00

Glutethimid (INN)

bez

0

2925 19 10

3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-ethylendiftalimid

bez

0

2925 19 30

N,N′-Ethylenbis(4,5-dibromhexahydro-3,6-methanoftalimid)

bez

0

2925 19 95

Imidy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než sacharin, jeho soli, glutethi
mid (INN), 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-ethylendiftalimid, N,N
′-ethylenbis(4,5-dibromhexahydro-3,6-methanoftalimid) a anorganické
nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2925 21 00

Chlordimeform (ISO)

6,5

0

2925 29 00

Iminy a jejich deriváty; jejich soli (jiné než Chlordimeform (ISO))

6,5

0

2926 10 00

Akrylonitril

6,5

0

2926 20 00

1-Kyanoguanidin (dikyandiamid)

6,5

0

2926 30 00

Fenproporex (INN) a jeho soli; meziprodukt methadonu (INN) (4,4-dife
nyl-2-dimethylamino-4-kyanobutan)

6,5

0

2926 90 20

Isoftalonitril

6

0

2926 90 95

Sloučeniny s nitrilovou funkcí (jiné než akrylonitril, 1-kyanoguanidin
(dikyandiamid), fenproporex (INN) a jeho soli, meziprodukt methadonu
(INN) (4,4-difenyl-2-dimethylamino-4-kyanobutan) a isoftalonitril)

6,5

0

L 356/242

CS

Úřední věstník Evropské unie

KN 2007

Popis zboží

24.12.2016
Základní sazba

Kategorie

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

6,5

0

2928 00 10

N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamin

bez

0

2928 00 90

Ostatní organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu (jiné než N,
N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamin)

6,5

0

2929 10 10

(Methylfenylen)diisokyanáty (toluendiisokyanáty)

6,5

0

2929 10 90

Isokyanáty (jiné než (methylfenylen)diisokyanáty (toluendiisokyanáty))

6,5

0

2929 90 00

Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí (jiné než sloučeniny s aminovou
funkcí; aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí; kvarterní amoniové soli
a hydroxidy; lecithin a ostatní fosfoaminolipidy; sloučeniny s karboxya
midovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí; slou
čeniny s karboxyimidovou funkcí, s iminovou funkcí nebo s nitrilovou
funkcí; diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny; organické deriváty hydra
zinu nebo hydroxylaminu a isokyanáty)

6,5

0

2930 20 00

Thiokarbamáty a dithiokarbamáty (jiné než anorganické nebo orga
nické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2930 30 00

Thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy

6,5

0

2930 40 10

Methionin (INN)

bez

0

2930 40 90

Methionin (jiný než methionin (INN))

6,5

0

2930 50 00

Kaptafol (ISO) a methamidofos (ISO)

6,5

0

2930 90 13

Cystein a cystin

6,5

0

2930 90 16

Deriváty cysteinu nebo cystinu

6,5

0

2930 90 20

Thiodiglykol (INN) (2,2′-thiodiethanol)

6,5

0

2930 90 30

DL-2-Hydroxy-4-(methylthio)butanová kyselina

bez

0

2930 90 40

2,2`-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát]

bez

0

2930 90 50

Směs izomerů skládající se ze 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-fenylen
diaminu a 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-fenylendiaminu

bez

0
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2930 90 85

Organické thiosloučeniny (jiné než thiokarbamáty a dithiokarbamáty,
thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy, me
thionin, kaptafol (ISO), methamidofos (ISO), cystein a cystin a jejich de
riváty, thiodiglykol (INN) (2,2′-thiodiethanol), DL-2-hydroxy-4-(methyl
thio)butanová kyselina, 2,2′-thiodiethylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydro
xyfenyl)propionát] a směs izomerů skládající se ze 4-methyl-2,6-bis
(methylthio)-m-fenylendiaminu a 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-feny
lendiaminu)

6,5

0

2931 00 10

Dimethylmethylfosfonát

6,5

0

2931 00 20

Methylfosfonoyldifluorid

6,5

0

2931 00 30

Methylfosfonoyldichlorid

6,5

0

2931 00 95

Samostatné chemicky definované organicko-anorganické sloučeniny,
j. n. (jiné než anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2932 11 00

Tetrahydrofuran

6,5

0

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfural)

6,5

0

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

6,5

0

2932 19 00

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný furanový kruh, též
hydrogenovaný (jiné než tetrahydrofuran, 2-furaldehyd (furfural), furfu
rylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol)

6,5

0

2932 21 00

Kumarin, methylkumariny a ethylkumariny

6,5

0

2932 29 10

Fenolftalein

bez

0

2932 29 20

1-Hydroxy-4-{1-[4-hydroxy-3-(methoxykarbonyl)-1-naftyl]}-3-oxo-1H,
3H-benzo[de]iso-1-chromenyl]-6-(oktadecyloxy)-2-naftoová kyselina

bez

0

2932 29 30

3′-Chlor-6′-(cyklohexylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H)′ 9′-xanthen]3-on

bez

0

2932 29 40

6′-(N-Ethyl-p-toluidin)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H)9′-xan
then]-3-on

bez

0

2932 29 50

Methyl-6-(dokosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenant
hryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]-1-pyranyl]naftalen-2-karboxylát

bez

0

2932 29 60

gama-butyrolakton

6,5

0
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2932 29 85

Laktony (jiné než kumarin, methylkumariny a ethylkumariny, fenolfta
lein, 1-hydroxy-4-{1-[4-hydroxy-3-(methoxykarbonyl)-1-naftyl]}-3-oxo1H,3H-benzo[de]iso-1-chromenyl]-6-(oktadecyloxy)-2-naftoová kyse
lina, 3′-chlor-6′-(cyklohexylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xan
then]-3-on,
6′-(N-ethyl-p-toluidin)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1
(3H),9′-xanthen]-3-on, methyl-6-(dokosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hyd
roxy-3-methyl-1-fenanthryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]-1-pyranyl]na
ftalen-2-karboxylát, gama-butyrolakton a anorganické nebo organické
sloučeniny rtuti)

6,5

0

2932 91 00

Isosafrol

6,5

0

2932 92 00

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propanon

6,5

0

2932 93 00

Piperonal

6,5

0

2932 94 00

Safrol

6,5

0

2932 95 00

Tetrahydrokannabinoly (všechny izomery)

6,5

0

2932 99 50

Epoxidy s čtyřčlenným kruhem

6,5

0

2932 99 70

Acetaly, cyklické, a vnitřní poloacetaly, též s jinou kyslíkatou funkcí,
a jejich halogen-, sulfo-, nitro– nebo nitrosoderiváty (jiné než safrol,
isosafrol, piperonal a 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-propanon)

6,5

0

2932 99 85

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy) (jiné než sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný
furanový kruh, též hydrogenovaný, laktony, isosafrol, 1-(1,3-benzodio
xol-5-yl)-2-propanon, piperonal, safrol a tetrahydrokannabinoly (všech
ny izomery), epoxidy s čtyřčlenným kruhem a cyklické acetaly a vnitřní
poloacetaly, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, ni
tro– nebo nitrosoderiváty a anorganické nebo organické sloučeniny
rtuti)

6,5

0

2933 11 10

Propyfenazon

bez

0

2933 11 90

Fenazon (antipyrin) a jeho deriváty (jiné než propyfenazon (INN))

6,5

0

2933 19 10

Fenylbutazon (INN)

bez

0

2933 19 90

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh,
též hydrogenovaný (jiné než fenazon (antipyrin) a jeho deriváty a fenyl
butazon (INN))

6,5

0

2933 21 00

Hydantoin a jeho deriváty

6,5

0

2933 29 10

Nafazolinhydrochlorid (INNM) a nafazolinnitrát (INNM); fentolamin
(INN); tolazolinhydrochlorid (INNM)

bez

0
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2933 29 90

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný imidazolový kruh,
též hydrogenovaný (jiné než hydantoin a jeho deriváty, nafazolinhydro
chlorid (INNM) a nafazolinnitrát (INNM); fentolamin (INN); tolazolin
hydrochlorid (INNM))

6,5

0

2933 31 00

Pyridin a jeho soli

5,3

0

2933 32 00

Piperidin a jeho soli

6,5

0

2933 33 00

Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam
(INN), difenoxin (INN), difenoxylát (INN), dipipanon (INN), fentanyl
(INN), ketobemidon (INN), methylfenidát (INN), pentazocin (INN), pe
thidin (INN), pethidin (INN) meziprodukt A, fencyklidin (INN) (PCP), fe
noperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) a tri
meperidin (INN) a jejich soli

6,5

0

2933 39 10

Iproniazid (INN); ketobemidonhydrochlorid (INNM); pyridostigminbro
mid (INN)

bez

0

2933 39 20

2,3,5,6-Tetrachlorpyridin

bez

0

2933 39 25

3,6-Dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

bez

0

2933 39 35

(2-Hydroxyethyl)amonium-3,6-dichlorpyridin-2-karboxylát

bez

0

2933 39 40

2-Butoxyethyl-[(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)oxy]acetát

bez

0

2933 39 45

3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin

bez

0

2933 39 50

Fluroxypyr (ISO), methylester

4

0

2933 39 55

4-Methylpyridin

bez

0

2933 39 99

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyridinový kruh,
též hydrogenovaný (jiné než pyridin, piperidin, alfentanil (INN), anileri
din (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), dife
noxylát (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN),
methylfenidát (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN)
meziprodukt A, fencyklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol
(INN), piritramid (INN), propiram (INN) a trimeperidin (INN) a jejich
soli a iproniazid (INN), ketobemidonhydrochlorid (INNM), pyridostig
minbromid (INN), 2,3,5,6-tetrachlorpyridin, 3,6-dichlorpyridin-2-kar
boxylová kyselina, (2-hydroxyethyl)amonium-3,6-dichlorpyridin-2-kar
boxylát, 2-butoxyethyl-[(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)oxy]acetát, 3,5-dichlor2,4,6-trifluorpyridin, fluroxypyr (ISO), methylester, 4-methylpyridin
a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2933 41 00

Levorfanol (INN) a jeho soli

bez

0
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2933 49 10

Halogenderiváty chinolinu; deriváty chinolinkarboxylové kyseliny

5,5

0

2933 49 30

Dextromethorfan (INN) a jeho soli

bez

0

2933 49 90

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře chinolinový nebo isochinolinový kru
hový systém, též hydrogenovaný, dále nekondenzovaný (jiné než levor
fanol (INN), dextromethorfan (INN) a jejich soli, halogenderiváty chino
linu, deriváty chinolinkarboxylové kyseliny a anorganické nebo orga
nické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2933 52 00

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její soli

6,5

0

2933 53 10

Fenobarbital (INN), barbital (INN) a jejich soli

bez

0

2933 53 90

Allobarbital (INN), amobarbital (INN), butalbital (INN), butobarbital
(INN), cyklobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital
(INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) a vinylbital (INN) a je
jich soli

6,5

0

2933 54 00

Deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturové) a jejich soli (jiné než
soli malonylmočoviny)

6,5

0

2933 55 00

Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), methakvalon (INN) a zipeprol
(INN) a jejich soli

bez

0

2933 59 10

Diazinon (ISO)

bez

0

2933 59 20

1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan(triethylendiamin)

bez

0

2933 59 95

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře pyrimidinový kruh, též hydrogeno
vaný, nebo piperazinový kruh (jiné než malonylmočovina (kyselina
barbiturová) a její deriváty, allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbi
tal (INN), butalbital (INN), butobarbital (INN), cyklobarbital (INN), me
thylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbuta
barbital (INN), sekobarbital (INN), vinylbital (INN), loprazolam (INN),
meklokvalon (INN), methakvalon (INN) a zipeprol (INN) a jejich soli
a diazinon (ISO) a 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan(triethylendiamin))

6,5

0

2933 61 00

Melamin

6,5

0

2933 69 10

Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro1,3,5-triazin (hexogen, trimethylentrinitramin)

5,5

0

2933 69 20

Methenamin (INN) (hexamethylentetramin)

bez

0

2933 69 30

2,6-Di-terc-butyl-4-{[4,6-bis(oktylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}fenol

bez

0
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2933 69 80

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný triazinový kruh, též
hydrogenovaný (jiné než melamin, atrazin (ISO), propazin (ISO), sima
zin (ISO), hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimethylen
trinitramin), methenamin (INN]) (hexamethylentetramin) a 2,6-di-tercbutyl-4-{[4,6-bis(oktylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}fenol)

6,5

0

2933 71 00

6-Hexanlaktam (ε-kaprolaktam)

6,5

0

2933 72 00

Klobazam (INN) a methyprylon (INN)

bez

0

2933 79 00

Laktamy (jiné než 6-hexanlaktam (ε-kaprolaktam), klobazam (INN), me
thyprylon (INN) a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2933 91 10

Chlordiazepoxid (INN)

bez

0

2933 91 90

Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klonazepam (INN), klorazepát,
delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepát
(INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), hala
zepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam
(INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), praze
pam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN)
a triazolam (INN) a jejich soli a soli chlordiazepoxidu (INN)

6,5

0

2933 99 10

Benzimidazol-2-thiol (merkaptobenzimidazol)

6,5

0

2933 99 20

Indol, 3-methylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azepin
(azapetin), fenindamin (INN) a jejich soli; imipraminhydrochlorid
(INNM)

5,5

0

2933 99 30

Monoazepiny

6,5

0

2933 99 40

Diazepiny

6,5

0

2933 99 50

2,4-Di-terc-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)fenol

bez

0

2933 99 90

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (hete
roatomy) (jiné než ty, které obsahují ve struktuře nekondenzovaný py
razolový, imidazolový, pyridinový nebo triazinový kruh, též hydroge
novaný, a chinolinový nebo isochinolinový kruhový systém, dále ne
kondenzovaný, též hydrogenovaný, pyrimidinový kruh, též hydrogeno
vaný, nebo piperazinový kruh, laktamy, alprazolam (INN), kamazepam
(INN), chlordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepát, deloraze
pam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepát (INN), flu
diazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam
(INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medaze
pam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN),
nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
(INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN), triazo
lam (INN), jejich soli, benzimidazol-2-thiol (merkaptobenzimidazol), in
dol, 3-methylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azepin
(azapetin), fenindamin (INN) a jejich soli, imipraminhydrochlorid
(INNM), monoazepiny, diazepiny a 2,4-di-terc-butyl-6-(5-chlorbenzo
triazol-2-yl)fenol)

6,5

0
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2934 10 00

Heterocyklické sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný
thiazolový kruh, též hydrogenovaný

6,5

0

2934 20 20

Di(benzothiazol-2-yl)disulfid; benzothiazol-2-thiol (merkaptobenzothia
zol) a jeho soli

6,5

0

2934 20 80

Heterocyklické sloučeniny obsahující ve struktuře benzothiazolový kru
hový systém, též hydrogenovaný, dále nekondenzovaný (jiné než di
(benzothiazol-2-yl)disulfid; benzothiazol-2-thiol (merkaptobenzothia
zol) a jeho soli a anorganické nebo organické sloučeniny rtuti)

6,5

0

2934 30 10

Thiethylperazin (INN); thioridazin (INN) a jejich soli

bez

0

2934 30 90

Heterocyklické sloučeniny obsahující ve struktuře fenothiazinový kru
hový systém, též hydrogenovaný, dále nekondenzovaný (jiné než thie
thylperazin (INN) a thioridazin (INN) a jejich soli)

6,5

0

2934 91 00

Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxazolam
(INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), me
sokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fen
metrazin (INN) a sufentanil (INN) a jejich soli

bez

0

2934 99 10

Chlorprothixen (INN); thenalidin (INN) a jejich tartaráty a maleáty

bez

0

2934 99 20

Furazolidon (INN)

bez

0

2934 99 30

Kyselina 7-aminocefalosporanová

bez

0

2934 99 40

Soli a estery (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[(R)-2-formyloxy-2-(fenylace
tamido)]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]-2-okten-2-karboxylové kyse
liny

bez

0

2934 99 50

1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromid

bez

0

2934 99 90

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované;
heterocyklické sloučeniny (jiné než pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem
(heteroatomy) nebo s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), slou
čeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný thiazolový kruh nebo
benzothiazolový nebo fenothiazinový kruhový systém nebo dále ne
kondenzovaný, aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN),
kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazo
lam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), fendime
trazin (INN), fenmetrazin (INN) a sufentanil (INN) a jejich soli, chlor
prothixen (INN); thenalidin (INN) a jejich tartaráty a maleáty, furazoli
don (INN), kyselina 7-aminocefalosporanová, soli a estery (6R,7R)-3(acetoxymethyl)-7-[(R)-2-formyloxy-2-(fenylacetamido)]-8-oxo-5-thia-1azabicyklo[4.2.0]-2-okten-2-karboxylové kyseliny, 1-[2-(1,3-dioxan-2yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromid a anorganické nebo organické
sloučeniny rtuti)

6,5

0

2935 00 10

3-{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto
[1,8-cd]-1-pyranyl}-N,Ndimethyl-1H-indol-7-sulfonamid

bez

0
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2935 00 20

Metosulam (ISO)

bez

0

2935 00 90

Sulfonamidy (jiné než 3-{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]-1-pyranyl}-N,Ndimethyl-1H-indol-7-sul
fonamid a metosulam (ISO))

6,5

0

2936 21 00

Vitaminy A a jejich deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 22 00

Vitamin B1 a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 23 00

Vitamin B2 a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 24 00

Kyselina D- nebo DL-pantothenová (vitamin B3 nebo vitamin B5) a je
jich deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 25 00

Vitamin B6 a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 26 00

Vitamin B12 a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 27 00

Vitamin C a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 28 00

Vitamin E a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 29 10

Vitamin B9 a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 29 30

Vitamin H a jeho deriváty, používané zejména jako vitaminy

bez

0

2936 29 90

Vitaminy a jejich deriváty, používané zejména jako vitaminy, nesmíšené
(kromě vitaminů A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, H a jejich deri
vátů)

bez

0

2936 90 11

Přírodní koncentráty vitaminů A + D

bez

0

2936 90 19

Přírodní koncentráty vitaminů (kromě A+D)

bez

0

2936 90 80

Provitaminy a směsi vitaminů, též v jakémkoliv rozpouštědle (jiné než
přírodní koncentráty vitaminů)

bez

0

2937 11 00

Somatotropin, jeho deriváty a strukturní analoga, používané zejména
jako hormony

bez

0

2937 12 00

Inzulin a jeho soli, používané zejména jako hormony

bez

0
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2937 19 00

Polypeptidové hormony, proteinové hormony a glykoproteinové hor
mony, jejich deriváty a strukturní analoga, používané zejména jako
hormony (jiné než somatropin, jeho deriváty a strukturní analoga a in
zulin a jeho soli)

bez

0

2937 21 00

Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) a prednisolon
(dehydrohydrokortison)

bez

0

2937 22 00

Halogenderiváty kortikosteroidních hormonů

bez

0

2937 23 00

Estrogeny a progestogeny

bez

0

2937 29 00

Steroidní hormony, jejich deriváty a strukturní analoga, používané ze
jména jako hormony (jiné než kortison, hydrokortison, prednison (de
hydrokortison), prednisolon (dehydrohydrokortison), halogenderiváty
kortikosteroidních hormonů, estrogeny a progestogeny)

bez

0

2937 31 00

Adrenalin (epinefrin)

bez

0

2937 39 00

Katecholaminové hormony, jejich deriváty a strukturní analoga, použí
vané zejména jako hormony (kromě adrenalinu (epinefrinu))

bez

0

2937 40 00

Deriváty aminokyselin, používané zejména jako hormony

bez

0

2937 50 00

Prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, jejich deriváty a strukturní
analoga, používané zejména jako hormony

bez

0

2937 90 00

Hormony přírodní nebo reprodukované syntézou; jejich deriváty
a strukturní analoga, používané zejména jako hormony (jiné než poly
peptidové hormony, proteinové hormony, glykoproteinové hormony,
steroidní hormony, katecholaminové hormony, prostaglandiny, trom
boxany a leukotrieny, jejich deriváty a strukturní analoga a deriváty
aminokyselin)

bez

0

2938 10 00

Rutin (rutosid) a jeho deriváty

6,5

0

2938 90 10

Náprstníkové glykosidy

6

0

2938 90 30

Kyselina glycyrrhizová a glycyrrhizáty

5,7

0

2938 90 90

Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery,
estery a ostatní deriváty (jiné než rutin (rutosid) a jeho deriváty, ná
prstníkové glykosidy, kyselina glycyrrhizová a glycyrrhizáty)

6,5

0

2939 11 00

Koncentráty makové slámy; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein
(INN), ethylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydro
morfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon
(INN), folkodin (INN), thebakon (INN) a thebain a jejich soli

bez

0
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2939 19 00

Alkaloidy opia a jejich deriváty, jejich soli (jiné než koncentráty makové
slámy; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein (INN), ethylmorfin,
etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin,
nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN),
thebakon (INN) a thebain a jejich soli)

bez

0

2939 20 00

Alkaloidy chininové kůry a jejich deriváty; jejich soli

bez

0

2939 30 00

Kofein a jeho soli

bez

0

2939 41 00

Efedrin a jeho soli

bez

0

2939 42 00

Pseudoefedrin (INN) a jeho soli

bez

0

2939 43 00

Kathin (INN) a jeho soli

bez

0

2939 49 00

Efedriny a jejich soli (jiné než efedrin, pseudoefedrin (INN), kathin
(INN) a jejich soli)

bez

0

2939 51 00

Fenetylin (INN) a jeho soli

bez

0

2939 59 00

Theofylin a aminofylin (theofylin-ethylendiamin) a jejich deriváty; jejich
soli (kromě fenetylinu (INN) a jeho solí)

bez

0

2939 61 00

Ergometrin (INN) a jeho soli

bez

0

2939 62 00

Ergotamin (INN) a jeho soli

bez

0

2939 63 00

Kyselina lysergová a její soli

bez

0

2939 69 00

Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli (jiné než kyselina
lysergová, ergotamin a ergometrin a jejich soli)

bez

0

2939 91 11

Kokain surový

bez

0

2939 91 19

Kokain a jeho soli (jiné než kokain surový)

bez

0

2939 91 90

Ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), racemát metamfeta
minu a jejich soli, estery a ostatní deriváty a estery a ostatní deriváty
kokainu (jiné než soli kokainu)

bez

0

2939 99 00

Rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich
soli, ethery, estery a ostatní deriváty (jiné než alkaloidy opia, alkaloidy
chininové kůry, theofylin, aminofylin (theofylin-ethylendiamin), alka
loidy žitného námelu a jejich soli a deriváty, kokain, ekgonin, levome
tamfetamin, metamfetamin (INN), racemát metamfetaminu a jejich soli,
estery a ostatní deriváty, kofein a efedriny a jejich soli)

bez

0
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2940 00 00

Cukry, chemicky čisté (jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza
a fruktóza); ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli (jiné než přírodní
nebo reprodukované syntézou, provitaminy, vitaminy, hormony, glyko
sidy, rostlinné alkaloidy a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty)

6,5

0

2941 10 10

Amoxicilin (INN) a jeho soli

bez

0

2941 10 20

Ampicilin (INN), metampicilin (INN), pivampicilin (INN) a jejich soli

bez

0

2941 10 90

Peniciliny a jejich deriváty se strukturou kyseliny penicilanové; jejich
soli (jiné než amoxicillin (INN), ampicilin (INN), metampicilin (INN), pi
vampicilin (INN) a jejich soli)

bez

0

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty

5,3

0

2941 20 80

Streptomyciny a jejich deriváty; jejich soli (jiné než dihydrostreptomy
cin, jeho soli, estery a hydráty)

bez

0

2941 30 00

Tetracykliny a jejich deriváty; jejich soli

bez

0

2941 40 00

Chloramfenikol a jeho deriváty; jejich soli

bez

0

2941 50 00

Erythromycin a jeho deriváty; jejich soli

bez

0

2941 90 00

Antibiotika (jiná než peniciliny a jejich deriváty se strukturou kyseliny
penicilanové, jejich soli, streptomyciny, tetracykliny, chloramfenikol
a erythromycin, jejich deriváty a soli)

bez

0

2942 00 00

Samostatné chemicky definované organické sloučeniny, j. n.

6,5

0

3001 20 10

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků, lidského
původu, k organoterapeutickým účelům

bez

0

3001 20 90

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků, živočiš
ného původu, k organoterapeutickým účelům

bez

0

3001 90 20

Sušené žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, též v prá
šku, a jiné látky lidského původu připravené k terapeutickým nebo pro
fylaktickým účelům, j. n.

bez

0

3001 90 91

Heparin a jeho soli

bez

0

3001 90 98

Sušené žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, též v prá
šku, a jiné látky živočišného původu připravené k terapeutickým nebo
profylaktickým účelům, j. n.

bez

0

3002 10 10

Antiséra

bez

0
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3002 10 91

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

bez

0

3002 10 95

Krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biote
chnologickými procesy, z lidské krve (jiné než antiséra, hemoglobin,
krevní globuliny a sérové globuliny)

bez

0

3002 10 99

Krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biote
chnologickými procesy, z živočišné krve (jiné než antiséra, hemoglobin,
krevní globuliny a sérové globuliny)

bez

0

3002 20 00

Očkovací látky pro humánní lékařství

bez

0

3002 30 00

Očkovací látky pro veterinární lékařství

bez

0

3002 90 10

Lidská krev

bez

0

3002 90 30

Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagno
stickým účelům

bez

0

3002 90 50

Kultury mikroorganismů (kromě kvasinek)

bez

0

3002 90 90

Toxiny a podobné výrobky, např. plasmodia (jiné než očkovací látky,
kultury mikroorganismů)

bez

0

3003 10 00

Léky obsahující peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicila
nové kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty, které nejsou v
odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej

bez

0

3003 20 00

Léky obsahující antibiotika, které nejsou v odměřených dávkách nebo
upravené pro drobný prodej (jiné než léky obsahující peniciliny nebo
jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny nebo streptomyciny
nebo jejich deriváty)

bez

0

3003 31 00

Léky obsahující inzulin, které nejsou v odměřených dávkách nebo upra
vené pro drobný prodej

bez

0

3003 39 00

Léky obsahující hormony nebo steroidy používané jako hormony, ne
obsahující antibiotika, které nejsou v odměřených dávkách nebo upra
vené pro drobný prodej (jiné než léky obsahující inzulin)

bez

0

3003 40 00

Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, avšak neobsahující hor
mony, steroidy používané jako hormony nebo antibiotika, které nejsou
v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej

bez

0

3003 90 10

Léky obsahující jod nebo sloučeniny jodu, které nejsou v odměřených
dávkách nebo upravené pro drobný prodej

bez

0
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3003 90 90

Léky sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým
nebo profylaktickým účelům, které nejsou v odměřených dávkách nebo
upravené pro drobný prodej (jiné než antibiotika obsahující hormony
nebo steroidy používané jako hormony, avšak neobsahující antibiotika,
alkaloidy nebo jejich deriváty, hormony nebo antibiotika nebo výrobky
čísel 3002, 3005 nebo 3006)

bez

0

3004 10 10

Léky obsahující jako aktivní látky pouze peniciliny nebo jejich deriváty
se strukturou penicilanové kyseliny, v odměřených dávkách (včetně
těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo
upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej

bez

0

3004 10 90

Léky obsahující streptomyciny nebo jejich deriváty, též v kombinaci s
peniciliny nebo jejich deriváty, v odměřených dávkách (včetně těch,
které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo upra
vené ve formě nebo v balení pro drobný prodej (jiné než léky obsahu
jící peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny)

bez

0

3004 20 10

Léky obsahující antibiotika, upravené ve formě nebo v balení pro
drobný prodej (jiné než léky obsahující peniciliny nebo jejich deriváty
se strukturou penicilanové kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich de
riváty)

bez

0

3004 20 90

Léky obsahující antibiotika, v odměřených dávkách (včetně těch, které
jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) (jiné než peniciliny
nebo jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny nebo strepto
myciny nebo jejich deriváty a léky upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 31 10

Léky obsahující inzulin, avšak neobsahující antibiotika, upravené ve
formě nebo v balení pro drobný prodej

bez

0

3004 31 90

Léky obsahující inzulin, avšak neobsahující antibiotika, v odměřených
dávkách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních
systémů) (jiné než upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 32 10

Léky obsahující kortikosteroidní hormony, jejich deriváty nebo struk
turní analoga, avšak neobsahující antibiotika, upravené ve formě nebo
v balení pro drobný prodej

bez

0

3004 32 90

Léky obsahující kortikosteroidní hormony, jejich deriváty nebo struk
turní analoga, avšak neobsahující antibiotika, v odměřených dávkách
(včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů)
(jiné než upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 39 10

Léky obsahující hormony nebo steroidy používané jako hormony, av
šak neobsahující antibiotika, upravené ve formě nebo v balení pro
drobný prodej (jiné než léky obsahující inzulin nebo kortikosteroidní
hormony, jejich deriváty nebo strukturní analoga)

bez

0
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3004 39 90

Léky obsahující hormony nebo steroidy používané jako hormony, av
šak neobsahující antibiotika, v odměřených dávkách (včetně těch, které
jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) (jiné než léky ob
sahující inzulin nebo kortikosteroidní hormony, jejich deriváty nebo
strukturní analoga a léky upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 40 10

Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, avšak neobsahující hor
mony, steroidy používané jako hormony nebo antibiotika, upravené ve
formě nebo v balení pro drobný prodej

bez

0

3004 40 90

Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, avšak neobsahující hor
mony, steroidy používané jako hormony nebo antibiotika, v odměře
ných dávkách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních apli
kačních systémů) (jiné než upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 50 10

Léky obsahující provitaminy, vitaminy, včetně přírodních koncentrátů,
a jejich deriváty používané zejména jako vitaminy, upravené ve formě
nebo v balení pro drobný prodej

bez

0

3004 50 90

Léky obsahující provitaminy, vitaminy, včetně přírodních koncentrátů,
a jejich deriváty používané zejména jako vitaminy, v odměřených dáv
kách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních sy
stémů) (jiné než upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 90 11

Léky obsahující jod nebo sloučeniny jodu, upravené ve formě nebo v
balení pro drobný prodej

bez

0

3004 90 19

Léky sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků k terapeutic
kým nebo profylaktickým účelům, upravené ve formě nebo v balení
pro drobný prodej (jiné než léky obsahující antibiotika, léky obsahující
hormony nebo steroidy používané jako hormony, avšak neobsahující
antibiotika, léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, avšak neobsa
hující hormony nebo antibiotika, léky obsahující provitaminy, vitaminy
nebo jejich deriváty používané jako vitaminy a léky obsahující jod
nebo sloučeniny jodu)

bez

0

3004 90 91

Léky obsahující jod nebo sloučeniny jodu, v odměřených dávkách
(včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů)
(jiné než upravené pro drobný prodej)

bez

0

3004 90 99

Léky sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků k terapeutic
kým nebo profylaktickým účelům, v odměřených dávkách (včetně těch,
které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) (jiné než léky
obsahující antibiotika, léky obsahující hormony nebo steroidy použí
vané jako hormony, avšak neobsahující antibiotika, léky obsahující al
kaloidy nebo jejich deriváty, avšak neobsahující hormony nebo antibio
tika, léky obsahující provitaminy, vitaminy nebo jejich deriváty použí
vané jako vitaminy a léky obsahující jod nebo sloučeniny jodu a léky
upravené pro drobný prodej)

bez

0
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3005 10 00

Adhezivní obvazy a jiné výrobky s adhezivní vrstvou, impregnované
nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené pro drobný
prodej k léčebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního nebo
veterinárního lékařství

bez

0

3005 90 10

Vata a výrobky z vaty, impregnované nebo potažené farmaceutickými
látkami nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej k lé
čebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního nebo veterinár
ního lékařství

bez

0

3005 90 31

Gáza a výrobky z gázy, impregnované nebo potažené farmaceutickými
látkami nebo upravené pro drobný prodej k léčebným a chirurgickým
účelům a pro účely zubního nebo veterinárního lékařství

bez

0

3005 90 51

Obinadla a podobné výrobky z netkaných materiálů, impregnované
nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené pro drobný
prodej k léčebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního nebo
veterinárního lékařství (jiné než vata, gáza a výrobky z gázy, adhezivní
obvazy a jiné výrobky s adhezivní vrstvou)

bez

0

3005 90 55

Obinadla a podobné výrobky z textilních materiálů jiných než netkané
textilie, impregnované nebo potažené farmaceutickými látkami nebo
upravené pro drobný prodej k léčebným a chirurgickým účelům a pro
účely zubního nebo veterinárního lékařství (jiné než vata, gáza a vý
robky z gázy, adhezivní obvazy a jiné výrobky s adhezivní vrstvou)

bez

0

3005 90 99

Obinadla a podobné výrobky, impregnované nebo potažené farmaceu
tickými látkami nebo upravené pro drobný prodej k léčebným a chirur
gickým účelům a pro účely zubního nebo veterinárního lékařství (jiné
než z textilních materiálů, adhezivní obvazy a jiné výrobky s adhezivní
vrstvou)

bez

0

3006 10 10

Sterilní chirurgický katgut

bez

0

3006 10 30

Sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbo
vatelné

6,5

0

3006 10 90

Sterilní šicí materiály, včetně sterilních absorbovatelných nití pro chi
rurgii nebo zubní lékařství (jiné než katgut); sterilní tkaninové náplasti
k chirurgickému uzavírání ran; sterilní laminaria a sterilní laminární
tampony; sterilní absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení pro
chirurgii nebo zubní lékařství

bez

0

3006 20 00

Reagencie k určování krevních skupin nebo krevních faktorů

bez

0

3006 30 00

Kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie
určené k podávání pacientům

bez

0

3006 40 00

Zubní cementy a jiné zubní výplně; kostní rekonstrukční cementy

bez

0
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3006 50 00

Brašny a krabice s první pomocí

bez

0

3006 60 11

Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů, prostaglandinů,
tromboxanů, leukotrienů, jejich derivátů nebo strukturních analog,
upravené pro drobný prodej

bez

0

3006 60 19

Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů, prostaglandinů,
tromboxanů, leukotrienů, jejich derivátů nebo strukturních analog (jiné
než upravené pro drobný prodej)

bez

0

3006 60 90

Chemické antikoncepční přípravky na bázi spermicidů

bez

0

3006 70 00

Gelové přípravky určené pro použití v humánním nebo veterinárním
lékařství jako lubrikant na části těla při chirurgických operacích nebo
lékařských prohlídkách nebo jako spojovací prostředek mezi tělem a lé
kařskými nástroji

6,5

0

3006 91 00

Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití

6,5

0

3006 92 00

Farmaceutický odpad

bez

0

3101 00 00

Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upra
vená; hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišných
nebo rostlinných produktů (jiná než hnojiva ve formě pelet nebo v
podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0

3102 10 10

Močovina, též ve vodném roztoku, obsahující > 45 % hmotnostních
dusíku v sušině (jiná než ve formě pelet nebo v podobných formách
nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 10 90

Močovina, též ve vodném roztoku, obsahující ≤ 45 % hmotnostních
dusíku v sušině (kromě výrobků této kapitoly ve formě ve formě tablet
nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤
10 kg)

6,5

0

3102 21 00

Síran amonný (jiný než ve formě pelet nebo v podobných formách
nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 29 00

Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného (kromě
výrobků této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo
v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 30 10

Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové
hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 30 90

Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě pelet nebo v
podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 40 10

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými
anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, obsahu
jící ≤ 28 % hmotnostních dusíku (jiné než ve formě pelet nebo v pod
obných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0
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3102 40 90

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými
anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, obsahu
jící > 28 % hmotnostních dusíku (jiné než ve formě pelet nebo v pod
obných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 50 10

Přírodní dusičnan sodný (jiný než ve formě pelet nebo v podobných
formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0

3102 50 90

Dusičnan sodný (jiný než přírodní dusičnan sodný a dusičnan sodný ve
formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmot
nosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 60 00

Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného
(jiné než ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o cel
kové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 80 00

Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakál
ním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3102 90 00

Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran
amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi du
sičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močo
viny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku;
směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými ne
hnojivými anorganickými látkami; ve formě tablet nebo v podobných
formách, v balení o hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3103 10 10

Superfosfáty obsahující > 35 % hmotnostních oxidu fosforečného (jiné
než takovéto výrobky ve formě pelet nebo v podobných formách nebo
v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

4,8

0

3103 10 90

Superfosfáty (jiné než takovéto výrobky obsahující > 35 % hmotnost
ních oxidu fosforečného nebo ve formě pelet nebo v podobných for
mách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

4,8

0

3103 90 00

Minerální nebo chemická hnojiva fosforečná (jiná než superfosfáty, ve
formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmot
nosti ≤ 10 kg)

bez

0

3104 20 10

Chlorid draselný obsahující ≤ 40 % hmotnostních oxidu draselného v
sušině (jiný než ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v ba
lení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0

3104 20 50

Chlorid draselný obsahující > 40 %, avšak ≤ 62 % hmotnostních oxidu
draselného v sušině (jiný než ve formě pelet nebo v podobných for
mách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0

3104 20 90

Chlorid draselný obsahující > 62 % hmotnostních oxidu draselného v
sušině (jiný než ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v ba
lení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0
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3104 30 00

Síran draselný (jiný než ve formě pelet nebo v podobných formách
nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0

3104 90 00

Karnalit, sylvinit a ostatní surové přírodní draselné soli, síran draselnohořečnatý a směsi draselných hnojiv, například směsi chloridu drasel
ného a síranu draselného (jiné než ve formě pelet nebo v podobných
formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

bez

0

3105 10 00

Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného pů
vodu, ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o cel
kové hmotnosti ≤ 10 kg

6,5

0

3105 20 10

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé prvky: dusík,
fosfor a draslík, obsahující > 10 % hmotnostních dusíku v sušině (jiná
než ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové
hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3105 20 90

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé prvky: dusík,
fosfor a draslík, obsahující ≤ 10 % hmotnostních dusíku v sušině (jiná
než ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové
hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3105 30 00

Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve
formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmot
nosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3105 40 00

Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve
směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát)
(jiné než ve formě pelet nebo v podobných formách nebo v balení o cel
kové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3105 51 00

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusičnany a fosforečnany
(jiná než dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát),
hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) a ve formě
pelet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤
10 kg)

6,5

0

3105 59 00

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík
(kromě nitrátů) a fosfor, avšak nikoli nitráty (jiná než dihydrogenortho
fosforečnan amonný (monoamonium fosfát), hydrogenorthofosforeč
nan diamonný (diamonium fosfát) ve formě pelet nebo v podobných
formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3105 60 10

Superfosfáty draselné (jiné než ve formě pelet nebo v podobných for
mách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

3,2

0

3105 60 90

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: fosfor
a draslík (jiná než superfosfáty draselné a ve formě pelet nebo v podob
ných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

3,2

0
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3105 90 10

Přírodní dusičnan draselno-sodný sestávající z přírodní směsi dusičnanu
sodného a dusičnanu draselného, obsahující ≤ 44 % dusičnanu drasel
ného a ≤ 16,3 % hmotnostních dusíku v sušině (jiný než ve formě pelet
nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤
10 kg)

bez

0

3105 90 91

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík
a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živo
čišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hno
jivy, obsahující > 10 % hmotnostních dusíku (jiná než dusičnan dra
selno-sodný podpoložky 3105 90 10 a ve formě pelet nebo v podob
ných formách nebo v balení o celkové hmotnosti ≤ 10 kg)

6,5

0

3105 90 99

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík
a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živo
čišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hno
jivy, neobsahující dusík nebo s obsahem ≤ 10 % hmotnostních dusíku
(jiná než dusičnan draselno-sodný v podpoložce 3105 90 10 nebo ve
formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové
hmotnosti ≤ 10 kg)

3,2

0

3201 10 00

Kebračový výtažek

bez

0

3201 20 00

Mimózový výtažek

6,5

0

3201 90 20

Výtažek ze škumpy, výtažek z valonek, dubový nebo kaštanový výta
žek

5,8

0

3201 90 90

Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery
a jiné deriváty (jiné než kebračový výtažek, mimózový výtažek, dubový
výtažek, kaštanový výtažek, výtažek ze škumpy, výtažek z valonek)

5,3

0

3202 10 00

Syntetická organická třísliva

5,3

0

3202 90 00

Anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva;
enzymatické přípravky pro předčinění

5,3

0

3203 00 10

Barviva rostlinného původu, včetně barvicích výtažků, chemicky defi
nované i nedefinované; přípravky založené na barvicích látkách rostlin
ného původu, používané k barvení tkanin nebo při výrobě barvicích
přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3213
a 3215)

bez

0

3203 00 90

Barviva živočišného původu, včetně barvicích výtažků, avšak kromě
černi živočišného původu, chemicky definované i nedefinované; pří
pravky založené na barvicích látkách živočišného původu, používané k
barvení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků
čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

2,5

0
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3204 11 00

Syntetická organická disperzní barviva; přípravky založené na syntetic
kých organických disperzních barvivech, používané k barvení tkanin
nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3204 12 00

Syntetická organická kyselá barviva, též metalizovaná, a syntetická
organická mořidlová barviva; přípravky založené na syntetických orga
nických kyselých nebo mořidlových barvivech, používané k barvení
tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3204 13 00

Syntetická organická zásaditá barviva; přípravky založené na syntetic
kých organických zásaditých barvivech, používané k barvení tkanin
nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3204 14 00

Syntetická organická přímá barviva; přípravky založené na syntetických
organických přímých barvivech, používané k barvení tkanin nebo při
výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3204 15 00

Syntetická organická kypová barviva (včetně těch, která jsou v tomto
stavu použitelná jako pigmenty); přípravky založené na syntetických
organických kypových barvivech, používané k barvení tkanin nebo při
výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3204 16 00

Syntetická organická reaktivní barviva; přípravky založené na syntetic
kých organických reaktivních barvivech, používané k barvení tkanin
nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3204 17 00

Syntetické organické pigmenty; přípravky založené na syntetických
organických pigmentech, používané k barvení tkanin nebo při výrobě
barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209, 3210,
3213 a 3215)

6,5

0

3204 19 00

Syntetická organická barviva (jiná než disperzní barviva, kyselá barviva,
mořidlová barviva, zásaditá barviva, přímá barviva, kypová barviva
a reaktivní barviva a organické pigmenty); přípravky na nich založené,
používané k barvení jakýchkoli materiálů nebo při výrobě barvicích
přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,
3213 a 3215); směsi barviv položek 3204 11 až 3204 19

6,5

0

3204 20 00

Syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující
prostředky, chemicky definované i nedefinované

6

0
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3204 90 00

Syntetické organické výrobky používané jako luminofory, chemicky de
finované i nedefinované

6,5

0

3205 00 00

Barevné laky (jiné než čínské nebo japonské laky a nátěrové barvy); pří
pravky založené na barevných lacích, používané k barvení tkanin nebo
při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3206 11 00

Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého, používané k barvení
tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků, obsahující ≥ 80 % hmot
nostních oxidu titaničitého počítáno v sušině (kromě přípravků čísel
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 a 3215)

6

0

3206 19 00

Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého, používané k barvení
tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků, obsahující < 80 % hmot
nostních oxidu titaničitého počítáno v sušině (kromě přípravků čísel
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 a 3215)

6,5

0

3206 20 00

Pigmenty a přípravky používané k barvení jakýchkoli materiálů nebo
jako přísady při výrobě barvicích přípravků, na bázi sloučenin chromu
(kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 a 3215)

6,5

0

3206 41 00

Ultramarin a přípravky na jeho bázi, používané k barvení tkanin nebo
při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3206 42 00

Litopon a ostatní pigmenty a přípravky na bázi sulfidu zinečnatého,
používané k barvení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků
(kromě přípravků čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3206 49 10

Magnetit, jemně mletý

bez

0

3206 49 30

Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin kadmia, používané k barvení
tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 a 3215)

6,5

0

3206 49 80

Anorganická nebo minerální barviva, jinde neuvedená; přípravky zalo
žené na anorganických nebo minerálních barvivech, používané k bar
vení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků, j. n. (kromě přípravků
čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 a 3215 a anorganických výrobků
používaných jako luminofory a magnetitu)

6,5

0
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3206 50 00

Anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované
i nedefinované

5,3

0

3207 10 00

Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy a podobné
přípravky používané v keramickém průmyslu, smaltovnách nebo sklár
nách

6,5

0

3207 20 10

Engoby

5,3

0

3207 20 90

Sklotvorné smalty a glazury a podobné přípravky (jiné než engoby)

6,3

0

3207 30 00

Tekuté listry a podobné přípravky používané v keramickém průmyslu,
smaltovnách nebo sklárnách

5,3

0

3207 40 10

Emailové sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček

3,7

0

3207 40 20

Sklo ve formě vloček o délce ≥ 0,1 mm, avšak ≤ 3,5 mm a o tloušťce
≥ 2 mikrometry, avšak ≤ 5 mikrometrů (jiné než emailové sklo)

bez

0

3207 40 30

Sklo ve formě prášku nebo granulí obsahující ≥ 99 % hmotnostních
oxidu křemičitého (jiné než emailové sklo)

bez

0

3207 40 80

Skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vlo
ček (jiné než emailové sklo, sklo ve formě vloček o délce ≥ 0,1 mm, av
šak ≤ 3,5 mm a o tloušťce ≥ 2 mikrometry, avšak ≤ 5 mikrometrů
a sklo ve formě prášku nebo granulí obsahující ≥ 99 % hmotnostních
oxidu křemičitého)

3,7

0

3208 10 10

Roztoky na bázi polyesterů v těkavých organických rozpouštědlech, ob
sahující > 50 % hmotnostních rozpouštědla

6,5

0

3208 10 90

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi polye
sterů, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí

6,5

0

3208 20 10

Roztoky na bázi akrylových nebo vinylových polymerů v těkavých
organických rozpouštědlech, obsahující > 50 % hmotnostních rozpou
štědla

6,5

0

3208 20 90

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi akrylo
vých nebo vinylových polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevod
ném prostředí

6,5

0

3208 90 11

Polyurethan z 2,2′-(terc–butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklo
hexyldiisokyanátu ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsa
hujícího ≥ 48 %, avšak < 50 % hmotnostních polymeru

bez

0

3208 90 13

Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,N-dimethylacetami
dového roztoku obsahujícího ≥ 48 %, avšak < 50 % hmotnostních po
lymeru

bez

0
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3208 90 19

Roztoky výrobků čísel 3901 až 3913 v těkavých organických rozpou
štědlech, obsahující > 50 % hmotnostních rozpouštědla (jiné než na
bázi polyesterů nebo akrylových nebo vinylových polymerů a kolodia
a polyurethan z 2,2′-(terc-butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicy
klohexyldiisokyanátu a kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, obojí ve
formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího ≥ 48 % poly
meru)

6,5

0

3208 90 91

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi syntetic
kých polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí
(jiné než na bázi polyesterů a akrylových nebo vinylových polymerů)

6,5

0

3208 90 99

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi chemicky
modifikovaných přírodních polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné v
nevodném prostředí

6,5

0

3209 10 00

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi akrylo
vých nebo vinylových polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vod
ném prostředí

6,5

0

3209 90 00

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi syntetic
kých nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerů, rozptýlené
nebo rozpuštěné ve vodném prostředí (jiné než na bázi akrylových
nebo vinylových polymerů)

6,5

0

3210 00 10

Olejové nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků

6,5

0

3210 00 90

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů, jemných laků a temperových ba
rev (jiné než na bázi syntetických polymerů nebo chemicky modifiko
vaných přírodních polymerů, olejové nátěrové barvy a laky, včetně
emailů a jemných laků); připravené vodní pigmenty používané pro ko
nečnou úpravu kůže

6,5

0

3211 00 00

Připravené sikativy

6,5

0

3212 10 10

Ražební fólie používané k potiskování knižních vazeb nebo kůže na
pásky klobouků, na bázi obecných kovů

6,5

0

3212 10 90

Ražební fólie používané k potiskování knižních vazeb nebo kůže na
pásky klobouků (jiné než na bázi obecných kovů)

6,5

0

3212 90 31

Pigmenty, včetně kovových prášků, šupinek a vloček, na bázi hliníko
vého prášku, rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pasto
vité formě, používané při výrobě nátěrových hmot

6,5

0

3212 90 38

Pigmenty, včetně kovových prášků, šupinek a vloček, rozptýlené v ne
vodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při vý
robě nátěrových hmot (jiné než na bázi hliníkového prášku)

6,5

0

3212 90 90

Barvy a jiná barviva, j. n., v úpravě nebo v balení pro drobný prodej

6,5

0
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3213 10 00

Soupravy barev pro uměleckou malbu, školních barev, plakátovacích
barev, tónovacích barev, barev pro zábavné účely a podobných barev v
tabletách, tubách, kelímcích, lahvičkách, miskách a v podobných for
mách nebo baleních

6,5

0

3213 90 00

Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací
barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy v tabletách, tubách,
kelímcích, lahvičkách, miskách a v podobných formách nebo baleních
(jiné než barvy v soupravách)

6,5

0

3214 10 10

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné
tmely

5

0

3214 10 90

Malířské tmely

5

0

3214 90 00

Nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn,
podlah, stropů a podobné přípravky

5

0

3215 11 00

Černé tiskařské barvy, též koncentrované nebo tuhé

6,5

0

3215 19 00

Tiskařské barvy, též koncentrované nebo tuhé (jiné než černé)

6,5

0

3215 90 10

Inkousty a tuše, též koncentrované nebo tuhé

6,5

0

3215 90 80

Inkousty a tuše, též koncentrované nebo tuhé (jiné než tiskařské barvy,
inkousty a tuše)

6,5

0

3301 12 10

Terpenické silice ze sladkého nebo hořkého pomeranče, včetně pev
ných a absolutních (kromě silic z pomerančových květů)

7

0

3301 12 90

Deterpenované silice ze sladkého nebo hořkého pomeranče, včetně
pevných a absolutních (kromě silic z pomerančových květů)

4,4

0

3301 13 10

Terpenické vonné silice citronové, včetně pevných a absolutních

7

0

3301 13 90

Deterpenované vonné silice citronové, včetně pevných a absolutních

4,4

0

3301 19 20

Terpenické vonné silice z citrusového ovoce, včetně pevných a absolut
ních (jiné než ze sladkého a hořkého pomeranče a citronové)

7

0

3301 19 80

Deterpenované vonné silice z citrusového ovoce, včetně pevných a ab
solutních (jiné než ze sladkého a hořkého pomeranče a citronové)

4,4

0

3301 24 10

Terpenické silice z máty peprné (Mentha piperita), včetně pevných a ab
solutních

bez

0

3301 24 90

Deterpenované silice z máty peprné (Mentha piperita), včetně pevných
a absolutních

2,9

0
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3301 25 10

Terpenické silice z máty, včetně pevných a absolutních (jiné než z máty
peprné (Mentha piperita))

bez

0

3301 25 90

Deterpenované silice z máty, včetně pevných a absolutních (jiné než
z máty peprné (Mentha piperita))

2,9

0

3301 29 11

Terpenické silice hřebíčkové, niaouliové a ylan–ylangové, včetně pev
ných a absolutních

bez

0

3301 29 31

Deterpenované silice hřebíčkové, niaouliové a ylan–ylangové, včetně
pevných a absolutních

2,3

0

3301 29 41

Vonné silice, nedeterpenované, včetně pevných a absolutních (jiné než
z citrusového ovoce, máty, hřebíčkové, niaouliové a ylan–ylangové)

bez

0

3301 29 71

Deterpenované silice geraniové, jasmínové, vetiverové, včetně pevných
a absolutních

2,3

0

3301 29 79

Deterpenované silice levandulové nebo lavandinové, včetně pevných
a absolutních

2,9

0

3301 29 91

Deterpenované vonné silice, včetně pevných a absolutních (jiné než z ci
trusového ovoce, geraniové, jasmínové, levandulové nebo lavandinové,
z máty, vetiverové, hřebíčkové, niaouliové a ylan–ylangové)

2,3

0

3301 30 00

Pryskyřice

2

0

3301 90 10

Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic

2,3

0

3301 90 21

Extrahované olejové pryskyřice z lékořice a chmele

3,2

0

3301 90 30

Extrahované olejové pryskyřice z Quassia amara, aloe, many a jiných
rostlin (jiné než z vanilky, lékořice a chmele)

bez

0

3301 90 90

Koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích
nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vodné de
stiláty a vodné roztoky vonných silic

3

0

3302 10 10

Přípravky na bázi vonných látek, obsahující všechny aromatické složky
charakterizující nápoj, mající skutečný obsah alkoholu > 0,5 % objemo
vých, druhy používané k výrobě nápojů

17,3 MIN 1 €/% vol/
hl

0

3302 10 21

Přípravky na bázi vonných látek, obsahující všechny aromatické složky
charakterizující nápoj, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglu
kózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující < 1,5 % hmotnostních
mléčných tuků, < 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, < 5 %
hmotnostních glukózy nebo < 5 % škrobu, druhy používané k výrobě
nápojů (jiné než mající skutečný obsah alkoholu > 0,5 % objemových)

12,8

0
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3302 10 29

1

Přípravky na bázi vonných látek, obsahující všechny aromatické složky
charakterizující nápoj, obsahující ≥ 1,5 % hmotnostních mléčných
tuků, ≥ 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, ≥ 5 % hmot
nostních glukózy nebo ≥ 5 % škrobu, druhy používané k výrobě ná
pojů (jiné než mající skutečný obsah alkoholu > 0,5 % objemových).
Obsah cukru < 70 %

9 + EA

0

3302 10 29

2

Přípravky na bázi vonných látek, obsahující všechny aromatické složky
charakterizující nápoj, obsahující ≥ 1,5 % hmotnostních mléčných
tuků, ≥ 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, ≥ 5 % hmot
nostních glukózy nebo ≥ 5 % škrobu, druhy používané k výrobě ná
pojů (jiné než mající skutečný obsah alkoholu > 0,5 % objemových).
Obsah cukru < 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

3302 10 40

Směsi vonných látek a směsi, včetně lihových roztoků, na bázi jedné
nebo více těchto látek, používané jako suroviny k výrobě nápojů, a pří
pravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů (jiné než ob
sahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj)

bez

0

3302 10 90

Směsi vonných látek a směsi, včetně lihových roztoků, na bázi jedné
nebo více těchto látek, používané jako suroviny v potravinářském prů
myslu

bez

0

3302 90 10

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek, pou
žívané jako suroviny v průmyslu, jako lihové roztoky (jiné než v potra
vinářském průmyslu a k výrobě nápojů)

bez

0

3302 90 90

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek, pou
žívané jako suroviny v průmyslu (jiné než v potravinářském průmyslu
a k výrobě nápojů a lihové roztoky)

bez

0

3303 00 10

Parfémy (jiné než vody po holení a osobní deodoranty)

bez

0

3303 00 90

Toaletní vody (jiné než vody po holení, deodoranty a vlasové vody)

bez

0

3304 10 00

Přípravky na líčení rtů

bez

0

3304 20 00

Přípravky na líčení očí

bez

0

3304 30 00

Přípravky pro manikúru nebo pedikúru

bez

0

3304 91 00

Pudry na líčení nebo pro péči o pokožku, včetně dětských pudrů, též
kompaktní (jiné než léky)

bez

0
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3304 99 00

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné
než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků (jiné než
léky, přípravky na líčení rtů a očí, přípravky pro manikúru nebo pedi
kúru a pudry na líčení nebo pro péči o pokožku, včetně dětských pu
drů)

bez

0

3305 10 00

Šampony

bez

0

3305 20 00

Přípravky pro trvalou ondulaci nebo pro narovnávání vlasů

bez

0

3305 30 00

Laky na vlasy

bez

0

3305 90 10

Vlasové vody

bez

0

3305 90 90

Přípravky na vlasy (jiné než šampony, přípravky pro trvalou ondulaci
nebo pro narovnávání vlasů, laky na vlasy a vlasové vody)

bez

0

3306 10 00

Přípravky na čištění zubů, včetně přípravků používaných zubními lé
kaři

bez

0

3306 20 00

Niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení
pro drobný prodej

4

0

3306 90 00

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních
past a prášků (jiné než přípravky na čištění zubů a niť k čištění mezi
zubních prostor (zubní niť))

bez

0

3307 10 00

Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení

6,5

0

3307 20 00

Osobní deodoranty a přípravky proti pocení

6,5

0

3307 30 00

Parfémované koupelové soli a jiné koupelové a sprchové přípravky

6,5

0

3307 41 00

„Agarbatti“ a jiné vonné přípravky, které vydávají vůni při spalování

6,5

0

3307 49 00

Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností, včetně vonných
přípravků používaných při náboženských obřadech (jiné než „agarbatti“
a jiné vonné přípravky, které vydávají vůni při spalování)

6,5

0

3307 90 00

Depilátory a jiné voňavkářské, toaletní nebo kosmetické přípravky, j. n.

6,5

0

3401 11 00

Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru ty
ček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť a ne
tkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo
detergentem, pro toaletní účely, včetně medicinálních výrobků

bez

0
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3401 19 00

Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru ty
ček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť a ne
tkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo
detergentem (vyjma pro toaletní účely, včetně medicinálních výrobků)

bez

0

3401 20 10

Mýdlo ve formě vloček, granulí nebo prášku

bez

0

3401 20 90

Mýdlo v pastovité formě (mazlavé mýdlo) nebo ve vodném roztoku (te
kuté mýdlo)

bez

0

3401 30 00

Organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky,
ve formě kapaliny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též ob
sahující mýdlo

4

0

3402 11 10

Vodné roztoky obsahující ≥ 30 % hmotnostních, avšak ≤ 50 % hmot
nostních alkyloxidi(benzensulfonátu) sodného (kromě mýdel)

bez

0

3402 11 90

Anionaktivní organické povrchově aktivní prostředky, též upravené pro
drobný prodej (jiné než mýdla a vodné roztoky obsahující ≥ 30 %
hmotnostních, avšak ≤ 50 % hmotnostních alkyloxidi(benzensulfonátu)
sodného)

4

0

3402 12 00

Kationaktivní organické povrchově aktivní prostředky, též upravené
pro drobný prodej (jiné než mýdlo)

4

0

3402 13 00

Neionogenní organické povrchově aktivní prostředky, též upravené pro
drobný prodej (jiné než mýdlo)

4

0

3402 19 00

Organické povrchově aktivní prostředky, též upravené pro drobný pro
dej (jiné než anionaktivní, kationaktivní nebo neionogenní prostředky
a mýdlo)

4

0

3402 20 20

Povrchově aktivní přípravky, upravené pro drobný prodej (jiné než
organické povrchově aktivní přípravky ve tvaru tyček, kusů, výlisků
nebo v podobných tvarech a organické povrchově aktivní výrobky a pří
pravky pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo krému)

4

0

3402 20 90

Prací prostředky, včetně pomocných pracích přípravků a čisticích pro
středků upravených pro drobný prodej (jiné než organické povrchově
aktivní prostředky, mýdlo a povrchově aktivní přípravky a výrobky
a přípravky pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo krému)

4

0

3402 90 10

Povrchově aktivní přípravky (jiné než upravené pro drobný prodej,
organické povrchově aktivní přípravky ve tvaru tyček, kusů, výlisků
nebo v podobných tvarech a výrobky a přípravky pro mytí pokožky,
ve formě kapaliny nebo krému)

4

0
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3402 90 90

Prací prostředky, včetně pomocných pracích přípravků a čisticích pro
středků (jiné než upravené pro drobný prodej, organické povrchově ak
tivní prostředky, mýdlo a povrchově aktivní přípravky a výrobky a pří
pravky pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo krému)

4

0

3403 11 00

Mazací prostředky pro textilie a přípravky používané pro olejovou
nebo mastnou úpravu kůže, kožešin nebo jiných materiálů obsahující
minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů (kromě přípravků obsa
hujících jako základní složku ≥ 70 % hmotnostních minerálních olejů
nebo olejů ze živičných nerostů)

4,6

0

3403 19 10

Mazací prostředky, včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování
šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separač
ních přípravků pro formy na bázi maziv a obsahující, jako jinou než
základní složku, ≥ 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze
živičných nerostů (kromě přípravků používaných pro úpravu textilních
materiálů, kůže, kožešin nebo jiných materiálů)

6,5

0

3403 19 91

Mazací prostředky pro stroje, zařízení a vozidla obsahující < 70 %
hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

4,6

0

3403 19 99

Mazací prostředky, včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování
šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separač
ních přípravků pro formy na bázi maziv, obsahující < 70 % hmotnost
ních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů (jiné než mazací
prostředky pro stroje, zařízení a vozidla nebo pro úpravu textilních
materiálů, kůže, kožešin nebo jiných materiálů)

4,6

0

3403 91 00

Mazací prostředky pro textilie a přípravky používané pro olejovou
nebo mastnou úpravu kůže, kožešin nebo jiných materiálů neobsahu
jící minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

4,6

0

3403 99 10

Mazací prostředky pro stroje, zařízení a vozidla neobsahující minerální
oleje nebo oleje ze živičných nerostů

4,6

0

3403 99 90

Mazací prostředky, včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování
šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separač
ních přípravků pro formy na bázi maziv, avšak neobsahující minerální
oleje nebo oleje ze živičných nerostů (jiné než mazací prostředky pro
stroje, zařízení a vozidla a přípravky pro úpravu textilních materiálů,
kůže, kožešin nebo jiných materiálů)

4,6

0

3404 20 00

Vosky z poly(oxyethylenu) (polyethylenglykolu)

bez

0
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3404 90 10

Připravené vosky, včetně pečetních vosků (jiné než chemicky upravené
montánní vosky a vosky z poly(oxyethylenu) (polyethylenglykolu))

bez

0

3404 90 80

Umělé vosky (jiné než připravené vosky, včetně pečetních vosků a vosky
z poly(oxyethylenu) (polyethylenglykolu))

bez

0

3405 10 00

Leštidla, krémy a podobné přípravky na obuv nebo kůži, též ve formě
papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného
kaučuku, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými
přípravky (kromě umělých vosků a připravených vosků čísla 3404)

bez

0

3405 20 00

Leštidla, krémy a podobné přípravky pro údržbu dřevěného nábytku,
podlah nebo jiných výrobků ze dřeva, též ve formě papíru, vaty, plsti,
netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impreg
novaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky (kromě
umělých vosků a připravených vosků čísla 3404)

bez

0

3405 30 00

Leštidla a podobné přípravky na karoserie, též ve formě papíru, vaty,
plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, im
pregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky
(kromě umělých vosků a připravených vosků čísla 3404 a leštidel na
kovy)

bez

0

3405 40 00

Cídicí pasty a prášky a jiné cídicí přípravky, též ve formě papíru, vaty,
plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, im
pregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky

bez

0

3405 90 10

Leštidla na kovy, též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, leh
čeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených
nebo potažených takovými přípravky

bez

0

3405 90 90

Leštidla na sklo, též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, leh
čeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených
nebo potažených takovými přípravky

bez

0

3406 00 11

Svíčky hladké, neparfémované

bez

0

3406 00 19

Svíčky, též neparfémované (jiné než hladké, neparfémované)

bez

0

3406 00 90

Svíce, noční světla a podobné výrobky (jiné než svíčky)

bez

0

3407 00 00

Modelovací pasty, včetně past upravených pro zábavu dětí; přípravky
známé jako „dentální vosk“ nebo jako „dentální otiskovací směsi“, upra
vené v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru
podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; ostatní přípravky na bázi
sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého) používané v zubním
lékařství

bez

0
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3501 10 10

Kasein pro výrobu umělých textilních vláken

bez

0

3501 10 50

Kasein pro průmyslové použití (jiné než pro výrobu potravin nebo
krmiv a umělých textilních vláken)

3,2

0

3501 10 90

Kasein pro výrobu potravin nebo krmiv a ostatní druhy kaseinu (jiné
než pro výrobu umělých textilních vláken a pro jiné průmyslové pou
žití)

9

0

3501 90 10

Kaseinové klihy (jiné než v balení pro drobný prodej jako klihy a o
hmotnosti ≤ 1 kg)

8,3

0

3501 90 90

Kaseináty a jiné deriváty kaseinu

6,4

0

3502 11 10

Vaječný albumin, sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prá
šku), nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému požívání

bez

0

3502 11 90

Vaječný albumin, sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prá
šku), způsobilý k lidskému požívání

123,5 €/100 kg/net

—

3502 19 10

Vaječný albumin, nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému
požívání (jiný než sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prá
šku)

bez

0

3502 19 90

Vaječný albumin, způsobilý k lidskému požívání (jiný než sušený (např.
ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)

16,7 €/100 kg/net

—

3502 20 10

Mléčný albumin (laktalbumin), včetně koncentrátů dvou nebo více sy
rovátkových proteinů, obsahujících > 80 % hmotnostních syrovátko
vých proteinů, počítáno v sušině, nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobi
lým k lidskému požívání

bez

0

3502 20 91

Mléčný albumin (laktalbumin), včetně koncentrátů dvou nebo více sy
rovátkových proteinů, obsahujících > 80 % hmotnostních syrovátko
vých proteinů, počítáno v sušině, způsobilý k lidskému požívání, su
šený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)

123,5 €/100 kg/net

—

3502 20 99

Mléčný albumin (laktalbumin), včetně koncentrátů dvou nebo více sy
rovátkových proteinů, obsahujících > 80 % hmotnostních syrovátko
vých proteinů, počítáno v sušině, způsobilý k lidskému požívání (jiný
než sušený [např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku))

16,7 €/100 kg/net

—

3502 90 20

Albuminy, nezpůsobilé nebo učiněné nezpůsobilými k lidskému poží
vání (kromě vaječného albuminu a mléčného albuminu (včetně koncen
trátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících > 80 %
hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině))

bez

0

3502 90 70

Albuminy, způsobilé k lidskému požívání (kromě vaječného albuminu
a mléčného albuminu [včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátko
vých proteinů, obsahujících > 80 % hmotnostních syrovátkových pro
teinů, počítáno v sušině])

6,4

—
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3502 90 90

Albumináty a ostatní deriváty albuminu

7,7

0

3503 00 10

Želatina, též ve čtvercových nebo obdélníkových fóliích, též povrchově
upravená nebo barvená, a její deriváty (jiné než nečistá želatina)

7,7

0

3503 00 80

Vyzina; jiné klihy živočišného původu (kromě kaseinových klihů čí
sla 3501)

7,7

0

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, j. n.;
kožový prášek, též chromovaný

3,4

0

3505 10 10

Dextriny

9 + 17,7 €/100 kg/
net

—

3505 10 50

Esterifikované a etherifikované škroby (jiné než dextriny)

7,7

0

3505 10 90

Modifikované škroby (jiné než esterifikované a etherifikované škroby
a dextriny)

9 + 17,7 €/100 kg/
net

—

3505 20 10

Klihy obsahující < 25 % hmotnostních škrobů, dextrinů nebo jiných
modifikovaných škrobů (jiné než v balení pro drobný prodej a o hmot
nosti nepřesahující 1 kg)

8,3 + 4,5 €/100 kg/
net MAX 11,5

—

3505 20 30

Klihy obsahující ≥ 25 %, avšak < 55 % hmotnostních škrobů, dextrinů
nebo jiných modifikovaných škrobů (jiné než v balení pro drobný pro
dej a o hmotnosti nepřesahující 1 kg)

8,3 + 8,9 €/100 kg/
net MAX 11,5

—

3505 20 50

Klihy obsahující ≥ 55 %, avšak < 80 % hmotnostních škrobů, dextrinů
nebo jiných modifikovaných škrobů (jiné než v balení pro drobný pro
dej a o hmotnosti nepřesahující 1 kg)

8,3 + 14,2
€/100 kg/net MAX
11,5

—

3505 20 90

Klihy obsahující ≥ 80 % hmotnostních škrobů, dextrinů nebo jiných
modifikovaných škrobů (jiné než v balení pro drobný prodej a o hmot
nosti nepřesahující 1 kg)

8,3 + 17,7
€/100 kg/net MAX
11,5

—

3506 10 00

Výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro
drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti ≤ 1 kg

6,5

0

3506 91 00

Lepidla na bázi polymerů čísel 3901 až 3913 nebo na bázi kaučuku
(jiné než výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené
pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti ≤ 1 kg)

6,5

0

3506 99 00

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, j. n.

6,5

0

L 356/274

CS

KN 2007

Úřední věstník Evropské unie
Popis zboží

24.12.2016
Základní sazba

Kategorie

3507 10 00

Syřidlo a syřidlové koncentráty

6,3

0

3507 90 10

Lipoproteinová lipáza

bez

0

3507 90 20

Alkalická proteináza (produkt bakterií rodu Aspergillus)

bez

0

3507 90 90

Enzymy a připravené enzymy, j. n. (jiné než syřidlo a syřidlové koncen
tráty, lipoproteinová lipáza a alkalická proteináza (produkt bakterií
rodu Aspergillus))

6,3

0

3601 00 00

Prachové výmetné slože

5,7

0

3602 00 00

Připravené výbušniny (jiné než prachové výmetné slože)

6,5

0

3603 00 10

Zápalnice; bleskovice

6

0

3603 00 90

Roznětky nebo rozbušky, zažehovače a elektrické rozbušky (kromě
rozbušek granátů a nábojnic, též s roznětkou)

6,5

0

3604 10 00

Pyrotechnické výrobky pro zábavu

6,5

0

3604 90 00

Signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrote
chnické výrobky (kromě pyrotechnických výrobků pro zábavu a cvič
ných nábojů)

6,5

0

3605 00 00

Zápalky (jiné než pyrotechnické výrobky čísla 3604)

6,5

0

3606 10 00

Tekutá paliva nebo paliva ve formě zkapalněného plynu v nádobách
používaných pro plnění nebo doplňování cigaretových nebo podob
ných zapalovačů o obsahu ≤ 300 cm3

6,5

0

3606 90 10

Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách

6

0

3606 90 90

Metaldehyd, hexamethylenetetramin a podobné výrobky v tabletách, ty
činkách nebo v podobných formách, pro použití jako palivo; paliva na
bázi alkoholu a připravená paliva podobného druhu, též tuhá nebo ve
formě pasty; pryskyřičné pochodně, podpalovače a podobné výrobky

6,5

0

3701 10 10

Fotografické desky a ploché filmy pro lékařské, zubolékařské nebo zvě
rolékařské účely, citlivé, neexponované, pro rentgen (jiné než z papíru,
kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3701 10 90

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, pro rentgen
(jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; pro lékařské, zubolékař
ské nebo zvěrolékařské účely)

6,5

0

3701 20 00

Ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v ka
zetách

6,5

0
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3701 30 00

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, s kteroukoliv
stranou převyšující 255 mm

6,5

0

3701 91 00

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv
materiálu kromě papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, pro barevnou
fotografii (polychromní) (jiné než filmy pro okamžitou fotografii)

6,5

0

3701 99 00

Fotografické desky a ploché filmy pro černobílou fotografii, citlivé, ne
exponované, z jakéhokoliv materiálu kromě papíru, kartónu, lepenky
nebo textilií (jiné než filmy a fotografické desky pro rentgen, ploché
filmy, s kteroukoliv stranou převyšující 255 mm a filmy pro okamžitou
fotografii)

6,5

0

3702 10 00

Fotografické filmy ve svitcích, neexponované, pro rentgen (jiné než
z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 31 20

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) ve svitcích,
citlivé, neexponované, neperforované, o šířce ≤ 105 mm, pro barevnou
fotografii (polychromní), o délce ≤ 30 m (jiné než z papíru, kartónu, le
penky nebo textilií)

6,5

0

3702 31 91

Barevné negativní filmy o šířce ≥ 75 mm, avšak ≤ 105 mm a o délce ≥
100 m pro výrobu kazetových filmů (filmpaků) pro okamžitou fotogra
fii, ve svitcích, citlivé, neexponované, neperforované (jiné než z papíru,
kartónu, lepenky nebo textilií)

bez

0

3702 31 98

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) ve svitcích,
citlivé, neexponované, neperforované, o šířce ≤ 105 mm, pro barevnou
fotografii (polychromní), o délce > 30 m (jiné než z papíru, kartónu, le
penky nebo textilií) a negativní filmy o šířce ≥ 75 mm, avšak ≤
105 mm a o délce ≥ 100 m pro výrobu kazetových filmů (filmpaků)
pro okamžitou fotografii)

6,5

0

3702 32 10

Mikrofilmy a fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii)
pro grafické umění, citlivé, ve svitcích, neexponované, neperforované,
o šířce ≤ 35 mm, s emulzí halogenidů stříbra pro černobílou fotografii
(jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 32 20

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce ≤ 35 mm, s emulzí ha
logenidů stříbra pro černobílou fotografii (jiné než z papíru, kartónu,
lepenky nebo textilií, filmy pro rentgen, mikrofilmy a filmy pro grafické
umění)

5,3

0

3702 32 31

Mikrofilmy citlivé, ve svitcích, neexponované, neperforované, o šířce
> 35 mm, avšak nepřesahující 105 mm a s emulzí halogenidů stříbra
pro černobílou fotografii

6,5

0

L 356/276

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

3702 32 50

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) pro grafické
umění, citlivé, ve svitcích, neexponované, neperforované, o šířce
> 35 mm, avšak nepřesahující 105 mm a s emulzí halogenidů stříbra
pro černobílou fotografii (jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo tex
tilií)

6,5

0

3702 32 80

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii), citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce > 35 mm, avšak nepře
sahující 105 mm a s emulzí halogenidů stříbra, jiné než pro černobílou
fotografii (jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, filmy pro
rentgen, mikrofilmy a filmy pro grafické umění)

6,5

0

3702 39 00

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce ≤ 105 mm, pro černo
bílou fotografii (jiné než s emulzí halogenidů stříbra, filmy z papíru,
kartónu, lepenky nebo textilií a filmy pro rentgen)

6,5

0

3702 41 00

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce > 610 mm a o délce
převyšující 200 m, pro barevnou fotografii (polychromní) (jiné než
z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 42 00

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce > 610 mm a o délce
převyšující 200 m, pro černobílou fotografii (jiné než z papíru, kar
tónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 43 00

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce > 610 mm a o délce ≤
200 m (jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 44 00

Fotografické filmy (včetně filmů pro okamžitou fotografii) citlivé, ve
svitcích, neexponované, neperforované, o šířce > 105 mm, avšak ne
přesahující 610 mm (jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 51 00

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce ≤ 16 mm a o délce ≤ 14 m
(jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

5,3

0

3702 52 00

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce ≤ 16 mm a o délce > 14 m
(jiné než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

5,3

0

3702 53 00

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce > 16 mm, avšak nepřesahu
jící 35 mm a o délce ≤ 30 m, pro diapozitivy

5,3

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/277

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

3702 54 10

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce > 16 mm, avšak ≤ 24 mm
a o délce ≤ 30 m (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy
pro diapozitivy a filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích)

5

0

3702 54 90

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce > 24 mm, avšak ≤ 35 mm
a o délce ≤ 30 m (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy
pro diapozitivy a filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích)

5

0

3702 55 00

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce > 16 mm, avšak ≤ 35 mm
a o délce > 30 m (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy
pro diapozitivy a filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích)

5,3

0

3702 56 00

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
barevnou fotografii (polychromní), o šířce převyšující 35 mm (jiné než
z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 91 20

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
černobílou fotografii, o šířce ≤ 16 mm, pro grafické umění (jiné než
z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

6,5

0

3702 91 80

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, perforované, pro
černobílou fotografii, o šířce ≤ 16 mm (jiné než z papíru, kartónu, le
penky a textilií; filmy pro grafické umění)

5,3

0

3702 93 10

Mikrofilmy a filmy pro grafické umění, citlivé, ve svitcích, neexpono
vané, perforované, pro černobílou fotografii, o šířce > 16 mm, avšak
nepřevyšující 35 mm, a o délce ≤ 30 m

6,5

0

3702 93 90

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
černobílou fotografii, o šířce > 16 mm, avšak ≤ 35 mm a o délce ≤
30 m (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy pro rentgen,
filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, mikrofilmy a filmy pro gra
fické umění)

5,3

0

3702 94 10

Mikrofilmy a filmy pro grafické umění, citlivé, ve svitcích, neexpono
vané, perforované, pro černobílou fotografii, o šířce > 16 mm, avšak
nepřevyšující 35 mm, a o délce > 30 m

6,5

0

3702 94 90

Fotografické filmy, citlivé, ve svitcích, neexponované, perforované, pro
černobílou fotografii, o šířce > 16 mm, avšak ≤ 35 mm a o délce
> 30 m (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy pro rent
gen, filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, mikrofilmy a filmy pro
grafické umění)

5,3

0

3702 95 00

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, perforované, pro
černobílou fotografii, o šířce > 35 mm (jiné než z papíru, kartónu, le
penky nebo textilií, filmy pro rentgen, mikrofilmy a filmy pro grafické
umění)

6,5

0
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3703 10 00

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, ve
svitcích, o šířce > 610 mm

6,5

0

3703 20 10

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro
barevné (polychromní) fotografie získané z inverzních typů filmů (jiné
než výrobky ve svitcích o šířce > 610 mm)

6,5

0

3703 20 90

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro
barevnou (polychromní) fotografii (jiné než výrobky ve svitcích o šířce
> 610 mm) a fotografie získané z inverzních typů filmů)

6,5

0

3703 90 10

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, neexponované, pro černo
bílou fotografii, zcitlivělé stříbrnými nebo platinovými solemi (jiné než
výrobky ve svitcích o šířce > 610 mm)

6,5

0

3703 90 90

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro
černobílou fotografii (jiné než výrobky ve svitcích o šířce > 610 mm
a výrobky zcitlivělé stříbrnými nebo platinovými solemi)

6,5

0

3704 00 10

Fotografické desky a filmy, exponované, avšak nevyvolané (jiné než vý
robky z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií)

bez

0

3704 00 90

Fotografický papír, karton, lepenka a textilie, exponované, avšak nevy
volané

6,5

0

3705 10 00

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, pro ofsetovou re
produkci (jiné než výrobky z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií
a desky připravené k použití)

5,3

0

3705 90 10

Mikrofilmy, exponované a vyvolané (jiné než mikrofilmy pro ofsetovou
reprodukci)

3,2

0

3705 90 90

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané (jiné než výrobky
z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, kinematografické filmy, filmy
pro ofsetovou reprodukci a mikrofilmy)

5,3

0

3706 10 10

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, obsahující pouze zvu
kový záznam, o šířce ≥ 35 mm

bez

0

3706 10 91

Negativní a pomocné pozitivní kinematografické filmy, exponované
a vyvolané, též obsahující zvukový záznam, o šířce ≥ 35 mm

bez

0

3706 10 99

Pozitivní kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující
zvukový záznam, o šířce ≥ 35 mm (jiné než pomocné pozitivní)

5 €/100 m

0
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3706 90 10

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, obsahující pouze zvu
kový záznam, o šířce < 35 mm

bez

0

3706 90 31

Negativní a pomocné pozitivní kinematografické filmy, exponované
a vyvolané, též obsahující zvukový záznam, o šířce < 35 mm

bez

0

3706 90 51

Pozitivní aktuality, filmové týdeníky, exponované a vyvolané, též obsa
hující zvukový záznam, o šířce < 35 mm (jiné než pomocné pozitivní)

bez

0

3706 90 91

Pozitivní kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující
zvukový záznam, o šířce < 10 mm (jiné než pomocné pozitivní a aktua
lity, filmové týdeníky)

bez

0

3706 90 99

Pozitivní kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující
zvukový záznam, o šířce ≥ 10 mm, avšak < 35 mm (jiné než pomocné
pozitivní a aktuality, filmové týdeníky)

3,5 €/100 m

0

3707 10 00

Citlivé emulze (pro fotografické účely)

6

0

3707 90 11

Vývojky a ustalovače pro barevnou (polychromní) fotografii v podobě
chemických přípravků pro fotografické účely, včetně nesmíšených vý
robků, v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej, při
pravené k použití, pro filmy a fotografické desky (jiné než soli a slouče
niny čísel 2843 až 2846)

6

0

3707 90 19

Vývojky a ustalovače pro barevnou (polychromní) fotografii v podobě
chemických přípravků pro fotografické účely, včetně nesmíšených vý
robků pro fotografické účely, v odměřených dávkách nebo upravené
pro drobný prodej, připravené k použití (jiné než výrobky pro filmy
a fotografické desky a soli a sloučeniny čísel 2843 až 2846)

6

0

3707 90 30

Vývojky a ustalovače pro černobílou fotografii v podobě chemických
přípravků pro fotografické účely, včetně nesmíšených výrobků pro fo
tografické účely, v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný
prodej, připravené k použití (jiné než soli a sloučeniny čísel 2843 až
2846)

6

0

3707 90 90

Chemické přípravky pro fotografické účely, včetně nesmíšených vý
robků, v odměřených dávkách nebo upravených pro drobný prodej,
připravených k použití (jiné než laky, klihy, lepidla a podobné pří
pravky, citlivé emulze, vývojky a ustalovače a soli a sloučeniny drahých
kovů atd. čísel 2843 až 2846)

6

0

3801 10 00

Umělý grafit (kromě retortového grafitu, retortového uhlíku a výrobků
z umělého grafitu, včetně žáruvzdorných materiálů na bázi umělého
grafitu)

3,6

0

3801 20 10

Koloidní grafit v olejové suspenzi; polokoloidní grafit

6,5

0
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3801 20 90

Koloidní grafit (jiný než v olejové suspenzi a polokoloidní grafit)

4,1

0

3801 30 00

Uhlíkaté pasty pro elektrody a podobné pasty pro vyzdívky pecí

5,3

0

3801 90 00

Přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, ta
bulek nebo jiných polotovarů (jiné než uhlíkaté pasty pro elektrody
a podobné pasty pro vyzdívky pecí)

3,7

0

3802 10 00

Aktivní uhlí (kromě léků nebo dezodoračních přípravků do chladniček,
vozidel atd., upravených pro drobný prodej)

3,2

0

3802 90 00

Aktivní křemelina a jiné aktivní přírodní minerální produkty; živočišné
uhlí, včetně použitého živočišného uhlí (kromě aktivního uhlí, kalcino
vaného diatomitu bez přídavku slinovacích činidel a aktivních chemic
kých výrobků)

5,7

0

3803 00 10

Surový tallový olej

bez

0

3803 00 90

Tallový olej, též rafinovaný (jiný než surový tallový olej)

4,1

0

3804 00 10

Sulfitové louhy, koncentrované

5

0

3804 00 90

Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcuker
něné nebo chemicky upravené, včetně ligninsulfonátů (kromě sulfito
vých louhů, tallového oleje, hydroxidu sodného (louhu sodného) a sulfá
tové smoly)

5

0

3805 10 10

Terpentýnová silice

4

0

3805 10 30

Borová silice

3,7

0

3805 10 90

Sulfátová terpentýnová silice

3,2

0

3805 90 10

Borový olej obsahující jako hlavní složku alfaterpineol

3,7

0

3805 90 90

Surový dipenten; sulfitová terpentýnová silice a jiný surový para-cy
men; terpenické silice vyrobené destilací nebo jiným zpracováním je
hličnatého dřeva (kromě terpentýnové silice, borové silice, sulfátové ter
pentýnové silice a borového oleje obsahujícího jako hlavní složku alfa
terpineol)

3,4

0

3806 10 10

Kalafuna získaná z čerstvých olejopryskyřičných látek

5

0

3806 10 90

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny (jiné než získané z čerstvých olejopry
skyřičných látek)

5

0
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3806 20 00

Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo
pryskyřičných kyselin (jiné než soli aduktů kalafuny)

4,2

0

3806 30 00

Estery pryskyřic

6,5

0

3806 90 00

Deriváty kalafuny, včetně solí aduktů kalafuny, a pryskyřičných kyselin,
lehké a těžké kalafunové oleje a modifikované přírodní pryskyřice zís
kané tepelným zpracováním (tavené pryskyřice) (jiné než soli kalafuny,
pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo pryskyřičných
kyselin a estery pryskyřic)

4,2

0

3807 00 10

Dřevný dehet

2,1

0

3807 00 90

Pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných
kyselin nebo rostlinné smoly; oleje z dřevného dehtu, dřevný kreosot,
dřevný líh a rostlinná smola (jiné než dřevný dehet, burgundská smola,
žlutá smola, stearinová smola, smola z mastných kyselin, mastný dehet
a glycerinová smola)

4,6

0

3808 50 00

Výrobky obsahující jednu nebo více z následujících látek: aldrin (ISO),
binapakryl (ISO), kamfechlor (ISO) (toxafen), kaptafol (ISO), chlordan
(ISO), chlordimeform (ISO), chlorbenzilát (ISO), DDT (ISO) [klofenotan
(INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan, dieldrin (ISO, INN), di
noseb (ISO), jeho soli nebo estery, ethylendibromid (ISO) (1,2-dibrome
than), ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichlorethan), fluoracetamid (ISO),
heptachlor (ISO), hexachlorbenzen (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohe
xan [HCH (ISO)], včetně lindanu (ISO, INN), sloučeniny rtuti, methami
dofos (ISO), monokrotofos (ISO), oxiran (ethylenoxid), parathion (ISO),
parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion), pentachlorfenol (ISO), fosfa
midon (ISO), 2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová), její
soli nebo estery

6

0

3808 91 10

Insekticidy na bázi pyrethroidů, v úpravě nebo balení pro drobný pro
dej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 91 20

Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků, v úpravě nebo balení pro
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 91 30

Insekticidy na bázi karbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 91 40

Insekticidy na bázi organofosforečných sloučenin, v úpravě nebo balení
pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 91 90

Insekticidy v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako pří
pravky nebo výrobky (jiné než takovéto výrobky na bázi pyrethroidů,
chlorovaných uhlovodíků, karbamátů nebo organofosforečných slouče
nin)

6

0

3808 92 10

Fungicidní přípravky na bázi sloučenin mědi, anorganické

4,6

0

3808 92 20

Fungicidy, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky
nebo výrobky, anorganické (jiné než přípravky na bázi sloučenin mědi)

6

0
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3808 92 30

Fungicidy na bázi dithiokarbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný
prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (jiné než anorganické fungi
cidy)

6

0

3808 92 40

Fungicidy na bázi benzimidazolů, v úpravě nebo balení pro drobný
prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (jiné než anorganické fungi
cidy)

6

0

3808 92 50

Fungicidy na bázi diazolů nebo triazolů, v úpravě nebo balení pro
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (jiné než anorganické
fungicidy)

6

0

3808 92 60

Fungicidy na bázi diazinů nebo morfolinů, v úpravě nebo balení pro
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (jiné než anorganické
fungicidy)

6

0

3808 92 90

Fungicidy v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky
nebo výrobky (jiné než anorganické fungicidy a fungicidy na bázi di
thiokarbamátů, benzimidazolů, diazolů, triazolů, diazinů nebo morfo
linů)

6

0

3808 93 11

Herbicidy na bázi fenoxy–fytohormonů, v úpravě nebo balení pro
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 93 13

Herbicidy na bázi triazinů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 93 15

Herbicidy na bázi amidů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 93 17

Herbicidy na bázi karbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 93 21

Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu, v úpravě nebo balení pro
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 93 23

Herbicidy na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny, v
úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo vý
robky

6

0

3808 93 27

Herbicidy v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky
nebo výrobky (jiné než takovéto výrobky na bázi fenoxy–fytohormonů,
triazinů, amidů, karbamátů, derivátů dinitroanilinu nebo derivátů mo
čoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny)

6

0

3808 93 30

Přípravky proti klíčení v úpravě pro drobný prodej nebo jako přípravky
nebo výrobky

6

0

3808 93 90

Regulátory růstu rostlin v úpravě pro drobný prodej nebo jako pří
pravky nebo výrobky (jiné než výrobky položky 3808 50)

6,5

0
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3808 94 10

Dezinfekční prostředky na bázi kvartérních amonných solí, v úpravě
pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 94 20

Dezinfekční prostředky na bázi halogenovaných sloučenin, v úpravě
pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky

6

0

3808 94 90

Dezinfekční prostředky v úpravě pro drobný prodej nebo jako pří
pravky nebo výrobky (jiné než takovéto výrobky na bázi kvartérních
amonných solí nebo halogenovaných sloučenin)

6

0

3808 99 10

Rodenticidy v úpravě pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo vý
robky

6

0

3808 99 90

Přípravky na ochranu rostlin, v úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako přípravky nebo výrobky (jiné než insekticidy, fungicidy, her
bicidy, dezinfekční prostředky, rodenticidy a výrobky podpoložky
3808 50 00)

6

0

3809 10 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, např. apretury
a mořidla, užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném
průmyslu, j. n., na bázi škrobových látek, obsahující < 55 % hmotnost
ních těchto látek

8,3 + 8,9 €/100 kg/
net MAX 12,8

—

3809 10 30

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, např. apretury
a mořidla, užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném
průmyslu, j. n., na bázi škrobových látek, obsahující ≥ 55 %, avšak
< 70 % hmotnostních těchto látek

8,3 + 12,4
€/100 kg/net MAX
12,8

—

3809 10 50

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, např. apretury
a mořidla, užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném
průmyslu, j. n., na bázi škrobových látek, obsahující ≥ 70 %, avšak
< 83 % hmotnostních těchto látek

8,3 + 15,1
€/100 kg/net MAX
12,8

—

3809 10 90

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, např. apretury
a mořidla, užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném
průmyslu, j. n., na bázi škrobových látek, obsahující ≥ 83 % hmotnost
ních těchto látek

8,3 + 17,7
€/100 kg/net MAX
12,8

—

3809 91 00

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury
a mořidla, používané v textilním nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné
než na bázi škrobových látek)

6,3

0
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3809 92 00

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury
a mořidla, používané v papírenském nebo podobném průmyslu, j. n.
(jiné než na bázi škrobových látek)

6,3

0

3809 93 00

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení bar
vení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury
a mořidla, používané v kožedělném nebo podobném průmyslu, j. n.
(jiné než na bázi škrobových látek)

6,3

0

3810 10 00

Přípravky na moření kovových povrchů; prášky a pasty k pájení nebo
svařování sestávající z kovu a jiných materiálů

6,5

0

3810 90 10

Přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich
oplášťování

4,1

0

3810 90 90

Tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo
nebo svařování (jiné než přípravky používané pro výplň svářecích elek
trod nebo tyčí a k jejich oplášťování, prášky a pasty k pájení nebo sva
řování sestávající z kovu a jiných materiálů a svářecí elektrody nebo
tyče sestávající z obecných kovů nebo karbidů kovů potažené tavidly)

5

0

3811 11 10

Antidetonační přípravky pro motorová paliva na bázi tetraethylolova

6,5

0

3811 11 90

Antidetonační přípravky pro motorová paliva na bázi sloučenin olova
(jiných než tetraethylolovo)

5,8

0

3811 19 00

Antidetonační přípravky pro motorová paliva (jiné než na bázi slouče
nin olova)

5,8

0

3811 21 00

Připravená aditiva pro mazací oleje obsahující minerální oleje nebo
oleje ze živičných nerostů

5,3

0

3811 29 00

Připravená aditiva pro mazací oleje neobsahující minerální oleje nebo
oleje ze živičných nerostů

5,8

0

3811 90 00

Oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, anti
korozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje, včetně
benzinu, nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako mine
rální oleje (jiné než antidetonační přípravky a aditiva pro mazací oleje)

5,8

0

3812 10 00

Připravené urychlovače vulkanizace

6,3

0
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3812 20 10

Reakční směs obsahující benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dime
thylpropylftalát a benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalát
jako směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty

bez

0

3812 20 90

Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, j. n. (jiné než reakční
směs obsahující benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpro
pylftalát a benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalát)

6,5

0

3812 30 20

Antioxidační přípravky pro kaučuk nebo plasty

6,5

0

3812 30 80

Směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty (jiné než antioxidační pří
pravky)

6,5

0

3813 00 00

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty
a bomby (jiné než plná nebo prázdná hasicí zařízení, též přenosná, ne
smíšené chemicky nedefinované výrobky s hasebními vlastnostmi v ji
ných formách)

6,5

0

3814 00 10

Složená organická rozpouštědla a ředidla a připravené odstraňovače ná
těrů nebo laků, na bázi butylacetátu (jiné než odlakovače)

6,5

0

3814 00 90

Složená organická rozpouštědla a ředidla a připravené odstraňovače ná
těrů nebo laků (jiné než na bázi butylacetátu a než odstraňovač laku na
nehty)

6,5

0

3815 11 00

Katalyzátory na nosiči s niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní
látkou, j. n.

6,5

0

3815 12 00

Katalyzátory na nosiči s drahým kovem nebo se sloučeninou drahého
kovu jako aktivní látkou, j. n.

6,5

0

3815 19 10

Katalyzátory ve formě zrn, z nichž ≥ 90 % hmotnostních má velikost
částic ≤ 10 mikrometrů, skládající se ze směsi oxidů na bázi křemiči
tanu hořečnatého, obsahující ≥ 20 % hmotnostních, avšak ≤ 35 %
hmotnostních mědi a ≥ 2 % hmotnostní, avšak ≤ 3 % hmotnostní bis
mutu a o zdánlivé specifické hmotnosti ≥ 0,2, avšak ≤ 1,0

bez

0

3815 19 90

Katalyzátory na nosiči, j. n. (jiné než katalyzátory na nosiči s drahým
kovem, se sloučeninou drahého kovu, s niklem nebo se sloučeninou ni
klu jako aktivní látkou a katalyzátory ve formě zrn, z nichž ≥ 90 %
hmotnostních má velikost částic ≤ 10 mikrometrů, skládající se ze
směsi oxidů na bázi křemičitanu hořečnatého, obsahující ≥ 20 % hmot
nostních, avšak ≤ 35 % hmotnostních mědi a ≥ 2 % hmotnostní, avšak
≤ 3 % hmotnostní bismutu a o zdánlivé specifické hmotnosti ≥ 0,2, av
šak ≤ 1,0)

6,5

0

3815 90 10

Katalyzátory skládající se z ethyltrifenylfosfoniumacetátu ve formě roz
toku v methanolu (jiné než katalyzátory na nosiči)

bez

0
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3815 90 90

Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky j. n. (jiné
než urychlovače vulkanizace, katalyzátory na nosiči a katalyzátory sklá
dající se z ethyltrifenylfosfoniumacetátu ve formě roztoku v metha
nolu)

6,5

0

3816 00 00

Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi (jiné než pří
pravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku)

2,7

0

3817 00 50

Lineární alkylbenzen

6,3

0

3817 00 80

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů vyrobené alkylací benzenu
a naftalenu (jiné než lineární alkylbenzen a smíšené izomery cyklických
uhlovodíků)

6,3

0

3818 00 10

Křemík dopovaný pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček,
válců, tyčí nebo v podobných tvarech, též leštěné nebo s homogenním
epitaxním povlakem (jiné než prvky, které byly dále zpracovány, napří
klad selektivní difúzí)

bez

0

3818 00 90

Chemické prvky a sloučeniny dopované pro použití v elektronice, ve
tvaru disků, destiček, válců, tyčí nebo v podobných tvarech, nebo roz
řezané na disky, destičky nebo podobné formy, též leštěné nebo s ho
mogenním epitaxním povlakem (jiné než prvky, které byly dále zpraco
vány, například selektivní difúzí a dopovaný křemík)

bez

0

3819 00 00

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydrau
lické převody, též obsahující < 70 % hmotnostních minerálních olejů
nebo olejů ze živičných nerostů

6,5

0

3820 00 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování (jiné
než připravená aditiva pro minerální oleje nebo jiné kapaliny použí
vané pro stejné účely jako minerální oleje)

6,5

0

3821 00 00

Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů
(včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk

5

0

3822 00 00

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diag
nostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, certifikované refe
renční materiály (jiné než složené diagnostické reagencie určené k pod
ávání pacientům, reagencie k určování krevních skupin nebo krevních
faktorů, zvířecí krev připravená pro léčebné, profylaktické nebo diagno
stické účely a očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů a podobné
výrobky)

bez

0

3823 11 00

Kyselina stearová, technická

5,1

0

3823 12 00

Kyselina olejová, technická

4,5

0

3823 13 00

Mastné kyseliny z tallového oleje, technické

2,9

0

3823 19 10

Destilované mastné kyseliny

2,9

0
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3823 19 30

Destiláty mastných kyselin

2,9

0

3823 19 90

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace
(jiné než kyselina stearová, kyselina olejová a mastné kyseliny z tallo
vého oleje, destilované mastné kyseliny, destiláty mastných kyselin)

2,9

0

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

3,8

0

3824 10 00

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

6,5

0

3824 30 00

Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzájem nebo s kovovým poji
dlem

5,3

0

3824 40 00

Připravené přísady do cementů, malt nebo betonů

6,5

0

3824 50 10

Beton připravený pro lití

6,5

0

3824 50 90

Malty a betony, jiné než ohnivzdorné (jiné než beton připravený pro
lití)

6,5

0

3824 60 11

Sorbitol ve vodném roztoku, obsahující ≤ 2 % hmotnostní D-manni
tolu, počítáno na obsah D-glucitolu (jiný než D-glucitol (sorbitol))

7,7 + 16,1 €/100kg/
net

—

3824 60 19

Sorbitol ve vodném roztoku, obsahující > 2 % hmotnostní D-manni
tolu, počítáno na obsah D-glucitolu (jiný než D-glucitol (sorbitol))

9,6 + 37,8
€/100 kg/net

—

3824 60 91

Sorbitol obsahující ≤ 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah
D-glucitolu (jiný než ve vodném roztoku a D-glucitol (sorbitol))

7,7 + 23 €/100kg/
net

—

3824 60 99

Sorbitol obsahující > 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah
D-glucitolu (jiný než ve vodném roztoku a D-glucitol (sorbitol))

9,6 + 53,7
€/100 kg/net

—

3824 71 00

Směsi obsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC), též obsahující hydro
chlorfluoruhlovodíky (HCFC), perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrof
luoruhlovodíky (HFC)

6,5

0

3824 72 00

Směsi obsahující bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan nebo
dibromtetrafluorethany

6,5

0

3824 73 00

Směsi obsahující hydrobromfluoruhlovodíky (HBFC)

6,5

0

3824 74 00

Směsi obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), též obsahující
perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak ne
obsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC)

6,5

0

3824 75 00

Směsi obsahující chlorid uhličitý

6,5

0
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3824 76 00

Směsi obsahující 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

6,5

0

3824 77 00

Směsi obsahující brommethan (methylbromid) nebo bromchlormethan

6,5

0

3824 78 00

Směsi obsahující perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky
(HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC) nebo hydro
chlorfluoruhlovodíky (HCFC)

6,5

0

3824 79 00

Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo pro
panu (jiné než podpoložek 3824 71 00 až 3824 78 00)

6,5

0

3824 81 00

Směsi a přípravky obsahující oxiran (ethylenoxid)

6,5

0

3824 82 00

Směsi a přípravky obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlo
rované terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB)

6,5

0

3824 83 00

Směsi a přípravky obsahující tris(2,3-dibrompropyl)fosfát

6,5

0

3824 90 10

Thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich
soli; ropné sulfonáty (kromě ropných sulfonátů amonia, alkalických
kovů nebo ethanolaminů)

5,7

0

3824 90 15

Iontoměniče (jiné než polymery kapitoly 39)

6,5

0

3824 90 20

Getry (pohlcovače plynů) pro elektrické vakuové trubice

6

0

3824 90 25

Pyrolignity (například vápníku); surový tartarát (vinan) vápenatý; su
rový citrát vápenatý

5,1

0

3824 90 30

Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

3,2

0

3824 90 35

Antikorozní přípravky obsahující jako aktivní složku aminy

6,5

0

3824 90 40

Anorganická směsná rozpouštědla a ředidla pro laky a podobné vý
robky

6,5

0

3824 90 45

Směsi zabraňující tvorbě kotelního kamene a podobných usazenin

6,5

0

3824 90 50

Přípravky pro elektrolytické pokovování pro chemický průmysl a příbu
zná průmyslová odvětví

6,5

0

3824 90 55

Směsi mono-, di- a triesterů mastných kyselin glycerolu (emulgátory
tuků)

6,5

0
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3824 90 61

Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací Streptomyces tene
brarius, též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004

bez

0

3824 90 62

Meziprodukty výroby monensinových solí pro farmaceutické nebo che
mické použití

bez

0

3824 90 64

Výrobky a přípravky pro chemický průmysl a příbuzná průmyslová od
větví pro farmaceutické a chemické použití, j. n. (jiné než mezipro
dukty výroby antibiotik získaných fermentací Streptomyces tenebrarius,
též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004 a meziprodukty vý
roby monensinových solí)

6,5

0

3824 90 65

Pomocné produkty v podobě chemických přípravků používané ve slé
várenství (jiné než připravená pojidla pro licí formy nebo jádra)

6,5

0

3824 90 70

Ohnivzdorné, vodovzdorné a podobné chemické ochranné přípravky
používané ve stavebnictví

6,5

0

3824 90 75

Lithiumniobové destičky, nedopované

bez

0

3824 90 80

Směsi aminů pocházející z dimerisovaných mastných kyselin o prů
měrné molekulové hmotnosti ≥ 520, avšak ≤ 550

bez

0

3824 90 85

3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin) ve formě roztoku v to
luenu

bez

0

3824 90 98

Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných
průmyslových odvětví, včetně směsí přírodních výrobků, j. n.

6,5

0

3825 10 00

Komunální odpad

6,5

0

3825 20 00

Splaškový kal

6,5

0

3825 30 00

Klinický odpad

6,5

0

3825 41 00

Odpadní organická rozpouštědla, halogenovaná

6,5

0

3825 49 00

Odpadní organická rozpouštědla, nehalogenovaná

6,5

0

3825 50 00

Odpadní kapaliny z lázní na moření kovů, odpadní hydraulické,
brzdové a nemrznoucí kapaliny

6,5

0
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3825 61 00

Odpady z chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvě
tví, obsahující převážně organické složky (jiné než nemrznoucí kapa
liny)

6,5

0

3825 69 00

Odpady z chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvě
tví (jiné než odpadní kapaliny z lázní na moření kovů, odpadní hydrau
lické, brzdové a nemrznoucí kapaliny a odpady obsahující převážně
organické složky)

6,5

0

3825 90 10

Alkalický oxid železa k čištění plynu

5

0

3825 90 90

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslo
vých odvětví, j. n. (jiné než odpad)

6,5

0

3901 10 10

Lineární polyethylen o hustotě < 0,94, v primárních formách

6,5

0

3901 10 90

Polyethylen o hustotě < 0,94, v primárních formách (jiný než lineární
polyethylen)

6,5

0

3901 20 10

Polyethylen v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích,
vločkách a podobných tvarech, o hustotě ≥ 0,958 při teplotě 23 °C,
obsahující ≤ 50 mg/kg hliníku, ≤ 2 mg/kg vápníku, chromu, železa, ni
klu a titanu a ≤ 8 mg/kg vanadu, pro výrobu chlorsulfonovaného po
lyethylenu

bez

0

3901 20 90

Polyethylen o hustotě ≥ 0,94, v primárních formách (jiný než v blocích
nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích, vločkách a podob
ných tvarech, o hustotě ≥ 0,958 při teplotě 23 °C, obsahující ≤ 50 mg/
kg hliníku, ≤ 2 mg/kg vápníku, chromu, železa, niklu a titanu a ≤
8 mg/kg vanadu, pro výrobu chlorsulfonovaného polyethylenu)

6,5

0

3901 30 00

Ethylen-vinylacetátové kopolymery v primárních formách

6,5

0

3901 90 10

Ionomerní pryskyřice skládající se ze soli termopolymeru ethylenu s
isobutylakrylátem a kyselinou metakrylovou, v primárních formách

bez

0

3901 90 20

A-B-A blokové kopolymery ethylenu z polystyrenu, ethylenbutyleno
vého kopolymeru a polystyrenu obsahující ≤ 35 % hmotnostních sty
renu v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích, vloč
kách a podobných tvarech

bez

0

3901 90 90

Polymery ethylenu v primárních formách (jiné než polyethylen, ethy
len-vinylacetátové kopolymery, ionomerní pryskyřice skládající se ze
soli termopolymeru ethylenu s isobutylakrylátem a kyselinou metakry
lovou a A-B-A blokové kopolymery ethylenu, polystyrenu, ethylenbuty
lenového kopolymeru a polystyrenu obsahující ≤ 35 % hmotnostních
styrenu v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích,
vločkách a podobných tvarech)

6,5

0

3902 10 00

Polypropylen, v primárních formách

6,5

0
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3902 20 00

Polyisobutylen, v primárních formách

6,5

0

3902 30 00

Kopolymery propylenu, v primárních formách

6,5

0

3902 90 10

A-B-A blokové kopolymery propylenu nebo ostatních olefinů, polysty
renu, ethylenbutylenového kopolymeru a polystyrenu obsahující ≤
35 % hmotnostních styrenu v blocích nepravidelného tvaru, kusech,
prášcích, granulích, vločkách a podobných tvarech

bez

0

3902 90 20

1-Polybuten, kopolymer 1-butenu s ethylenem obsahující ≤ 10 %
hmotnostních ethylenu nebo směs 1-polybutenu s polyethylenem a/
nebo polypropylenem obsahující ≤ 10 % hmotnostních polyethylenu a/
nebo ≤ 25 % hmotnostních polypropylenu v blocích nepravidelného
tvaru, kusech, prášcích, granulích, vločkách a podobných tvarech

bez

0

3902 90 90

Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách
(jiné než polypropylen, polyisobutylen, kopolymery propylenu a A-B-A
blokové kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru
a polystyrenu obsahující ≤ 35 % hmotnostních styrenu a 1-polybuten,
kopolymer 1-butenu s ethylenem obsahující ≤ 10 % hmotnostních
ethylenu nebo směs 1-polybutenu s polyethylenem a/nebo polypropy
lenem obsahující ≤ 10 % hmotnostních polyethylenu a/nebo ≤ 25 %
hmotnostních polypropylenu v blocích nepravidelného tvaru, kusech,
prášcích, granulích, vločkách a podobných tvarech)

6,5

0

3903 11 00

Pěnový polystyren, v primárních formách

6,5

0

3903 19 00

Polystyren, v primárních formách (jiný než lehčený (pěnový))

6,5

0

3903 20 00

Styren-akrylonitrilové kopolymery (SAN), v primárních formách

6,5

0

3903 30 00

Akrylonitril-butadien-styrenové kopolymery (ABS), v primárních for
mách

6,5

0

3903 90 10

Kopolymery výhradně ze styrenu a allylalkoholu s acetátovým číslem ≥
175, v primárních formách

bez

0

3903 90 20

Bromovaný polystyren obsahující ≥ 58 %, avšak ≤ 71 % hmotnostních
bromu, v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích,
vločkách a podobných tvarech

bez

0

3903 90 90

Polymery styrenu v primárních formách (jiné než polystyren, styrenakrylonitrilové kopolymery (SAN), akrylonitril-butadien-styrenové ko
polymery (ABS), kopolymery výhradně ze styrenu a allylalkoholu s ace
tátovým číslem ≥ 175 a bromovaný polystyren obsahující ≥ 58 %, av
šak ≤ 71 % hmotnostních bromu, v blocích nepravidelného tvaru, ku
sech, prášcích, granulích, vločkách a podobných tvarech)

6,5

0
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3904 10 00

Poly(vinylchlorid), v primárních formách, nesmíšený s jinými látkami

6,5

0

3904 21 00

Neměkčený poly(vinylchlorid), v primárních formách, smíšený s jinými
látkami

6,5

0

3904 22 00

Neměkčený poly(vinylchlorid), v primárních formách, smíšený s jinými
látkami

6,5

0

3904 30 00

Vinylchlorid-vinylacetátové kopolymery, v primárních formách

6,5

0

3904 40 00

Vinylchloridové kopolymery, v primárních formách (jiné než vinylchlo
rid-vinylacetátové kopolymery)

6,5

0

3904 50 10

Kopolymer vinylidenchloridu s akrylonitrilem, ve formě rozpínavých
kuliček o velikosti ≥ 4 mikrometry, avšak ≤ 20 mikrometrů

bez

0

3904 50 90

Vinylidenchloridové polymery, v primárních formách (jiné než kopoly
mer vinylidenchloridu s akrylonitrilem, ve formě rozpínavých kuliček
o velikosti ≥ 4 mikrometry, avšak ≤ 20 mikrometrů)

6,5

0

3904 61 00

Polytetrafluorethylen, v primárních formách

6,5

0

3904 69 10

Poly(vinylfluorid) v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, gra
nulích, vločkách a podobných tvarech

bez

0

3904 69 90

Fluorované polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v pri
márních formách (jiné než polytetrafluorethylen a poly(vinylfluorid) v
blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích, vločkách
a podobných tvarech)

6,5

0

3904 90 00

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních for
mách (jiné než poly(vinylchlorid), kopolymery vinylchloridu, polymery
vinylchloridu a fluorované polymery)

6,5

0

3905 12 00

Poly(vinylacetát), ve vodné disperzi

6,5

0

3905 19 00

Poly(vinylacetát), v primárních formách (jiný než ve vodné disperzi)

6,5

0

3905 21 00

Kopolymery vinylacetátu, ve vodné disperzi

6,5

0

3905 29 00

Kopolymery vinylacetátu, v primárních formách (jiné než ve vodné di
sperzi)

6,5

0
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3905 30 00

Poly(vinylalkohol), v primárních formách, též obsahující nehydrolyzo
vané acetátové skupiny

6,5

0

3905 91 00

Kopolymery vinylu, v primárních formách (jiné než vinylchlorid-vinyla
cetátové kopolymery a ostatní kopolymery vinylchloridu a vinylacetá
tové kopolymery)

6,5

0

3905 99 10

Poly(vinyl formal) v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích,
granulích, vločkách a podobných tvarech, o molekulové hmotnosti ≥
10 000, avšak ≤ 40 000 a obsahující ≥ 9,5 %, avšak≤ 13 % hmotnost
ních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a ≥ 5 %, avšak ≤
6,5 % hmotnostních hydroxylových skupin vyjádřených jako vinylalko
hol

bez

0

3905 99 90

Polymery vinylesterů a ostatní polymery vinylu, v primárních formách
(jiné než polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, poly(vi
nylacetát), kopolymery a poly(vinylalkohol), též obsahující nehydroly
zované acetátové skupiny, a poly(vinyl formal) v blocích nepravidel
ného tvaru, kusech, prášcích, granulích, vločkách a podobných tvarech,
o molekulové hmotnosti ≥ 10 000, avšak ≤ 40 000 a obsahující ≥
9,5 %, avšak ≤ 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených
jako vinylacetát a ≥ 5 %, avšak ≤ 6,5 % hmotnostních hydroxylových
skupin vyjádřených jako vinylalkohol)

6,5

0

3906 10 00

Poly(methylmetakrylát), v primárních formách

6,5

0

3906 90 10

Poly(N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)-akrylamid), v primárních
formách

bez

0

3906 90 20

Kopolymer 2–diisopropylaminoethylmetakrylátu s decylmetakrylátem
ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahující ≥ 55 %
hmotnostních kopolymeru

bez

0

3906 90 30

Kopolymer kyseliny akrylové s 2-ethylhexylakrylátem obsahující ≥
10 %, avšak ≤ 11 % hmotnostních 2-ethylhexylakrylátu, v primárních
formách

bez

0

3906 90 40

Kopolymer akrylonitrilu s methylakrylátem modifikovaný polybuta
dien-akrylonitrilem (NBR), v primárních formách

bez

0

3906 90 50

Polymerizační produkty kyseliny akrylové s alkylmetakrylátem a malým
množstvím jiných monomerů, pro použití jako zahušťovadlo při vý
robě textilních potiskovacích past

bez

0

3906 90 60

Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím
jako substituent nekoncovou karboxylovou skupinu, obsahující ≥ 50 %
hmotnostních methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým, v
primárních formách

5

0
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3906 90 90

Akrylové polymery, v primárních formách (jiné než poly(methylmeta
krylát), poly(N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)-akrylamid), kopoly
mer 2–diisopropylaminoethylmetakrylátu s decylmetakrylátem ve
formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahující ≥ 55 % hmot
nostních kopolymeru, kopolymer kyseliny akrylové s 2-ethylhexylakry
látem obsahující ≥ 10 %, avšak ≤ 11 % hmotnostních 2-ethylhexylakry
látu, v primárních formách, kopolymer akrylonitrilu s methylakrylátem
modifikovaný polybutadien-akrylonitrilem (NBR), polymerizační pro
dukty kyseliny akrylové s alkylmetakrylátem a malým množstvím ji
ných monomerů, pro použití jako zahušťovadlo při výrobě textilních
potiskovacích past a kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monome
rem obsahujícím jako substituent nekoncovou karboxylovou skupinu,
obsahující ≥ 50 % hmotnostních methylakrylátu, též smíšeného s oxi
dem křemičitým)

6,5

0

3907 10 00

Polyacetaly, v primárních formách

6,5

0

3907 20 11

Polyethylenglykoly, v primárních formách

6,5

0

3907 20 21

Polyetheralkoholy s hydroxylovým číslem ≤ 100, v primárních formách
(jiné než polyethylenglykoly)

6,5

0

3907 20 29

Polyetheralkoholy s hydroxylovým číslem > 100, v primárních formách
(jiné než polyethylenglykoly)

6,5

0

3907 20 91

Kopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu s ethylenoxidem, v primárních
formách

bez

0

3907 20 99

Polyethery v primárních formách (jiné než polyetheralkoholy, polyace
taly a kopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu s ethylenoxidem)

6,5

0

3907 30 00

Epoxidové pryskyřice, v primárních formách

6,5

0

3907 40 00

Polykarbonáty, v primárních formách

6,5

0

3907 50 00

Alkydové pryskyřice, v primárních formách

6,5

0

3907 60 20

Poly(ethylentereftalát), v primárních formách, s viskozitním číslem
≥ 78 ml/g

6,5

0

3907 60 80

Poly(ethylentereftalát), v primárních formách, s viskozitním číslem
< 78 ml/g

6,5

0

3907 70 00

Poly(mléčná kyselina), v primárních formách

6,5

0

3907 91 10

Nenasycené kapalné polyestery, v primárních formách (jiné než poly
karbonáty, alkydové pryskyřice, poly(ethylentereftalát) a poly(mléčná
kyselina))

6,5

0

3907 91 90

Nenasycené polyestery, v primárních formách (jiné než kapalné a poly
karbonáty, alkydové pryskyřice, poly(ethylentereftalát) a poly(mléčná
kyselina))

6,5

0
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3907 99 11

Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát) s hydroxylovým číslem ≤ 100, v
primárních formách

bez

0

3907 99 19

Polyestery s hydroxylovým číslem ≤ 100, nasycené, v primárních for
mách (jiné než polykarbonáty, alkydové pryskyřice, poly(ethylenterefta
lát), poly(mléčná kyselina) a poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát))

6,5

0

3907 99 91

Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát) s hydroxylovým číslem > 100, v
primárních formách

bez

0

3907 99 98

Polyestery s hydroxylovým číslem > 100, nasycené, v primárních for
mách (jiné než polykarbonáty, alkydové pryskyřice, poly(ethylenterefta
lát), poly(mléčná kyselina) a poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát))

6,5

0

3908 10 00

Polyamidy-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 nebo -6,12, v primárních for
mách

6,5

0

3908 90 00

Polyamidy, v primárních formách (jiné než polyamidy-6, -11, -12, -6,6,
-6,9, -6,10 a -6,12)

6,5

0

3909 10 00

Močovinové pryskyřice, thiomočovinové pryskyřice, v primárních for
mách

6,5

0

3909 20 00

Melaminové pryskyřice, v primárních formách

6,5

0

3909 30 00

Aminové pryskyřice, v primárních formách (jiné než močovinové pry
skyřice, thiomočovinové pryskyřice a melaminové pryskyřice)

6,5

0

3909 40 00

Fenolové pryskyřice, v primárních formách

6,5

0

3909 50 10

Polyurethan z 2,2′-(terc–butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklo
hexyldiisokyanátu ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsa
hujícího ≥ 50 % hmotnostních polymeru

bez

0

3909 50 90

Polyurethany v primárních formách (jiné než polyurethan z 2,2′-(terc–
butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklohexyldiisokyanátu ve
formě N,N-dimethylacetamidového roztoku)

6,5

0

3910 00 00

Silikony v primárních formách

6,5

0

3911 10 00

Ropné pryskyřice, kumaronové pryskyřice, indenové pryskyřice, kuma
ron-indenové pryskyřice a polyterpeny, v primárních formách

6,5

0

3911 90 11

Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylen-oxy-1,4-fenylenisopropyliden1,4-fenylen) v blocích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granu
lích, vločkách a podobných tvarech, též chemicky modifikované

3,5

0

3911 90 13

Poly(thio-1,4-fenylen), též chemicky modifikovaný, v primárních for
mách

bez

0
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3911 90 19

Kondenzační nebo přeskupené polymerní produkty, též chemicky mo
difikované, j. n., v primárních formách (jiné než poly(oxy-1,4-fenylen
sulfonyl-1,4-fenylen-oxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) v blo
cích nepravidelného tvaru, kusech, prášcích, granulích, vločkách a pod
obných tvarech a poly(thio-1,4-fenylen))

6,5

0

3911 90 91

Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,N-dimethylacetami
dového roztoku obsahujícího ≥ 50 % hmotnostních polymeru, vyro
bený chemickou syntézou

bez

0

3911 90 93

Hydrogenované kopolymery vinyltoluenu a α-methylstyrenu, vyrobené
chemickou syntézou, v primárních formách

bez

0

3911 90 99

Polymerové a prepolymerové plasty vyrobené chemickou syntézou,
j. n., v primárních formách (jiné než kopolymer p-kresolu a divinylben
zenu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího ≥
50 % hmotnostních polymeru a hydrogenované kopolymery vinylto
luenu a α-methylstyrenu)

6,5

0

3912 11 00

Neměkčené acetáty celulózy, v primárních formách

6,5

0

3912 12 00

Měkčené acetáty celulózy, v primárních formách

6,5

0

3912 20 11

Neměkčená kolodia a celuloid, v primárních formách

6,5

0

3912 20 19

Neměkčené nitráty celulózy, v primárních formách (jiné než kolodia
a celuloid)

6

0

3912 20 90

Měkčené nitráty celulózy, včetně kolodií, v primárních formách

6,5

0

3912 31 00

Karboxymethylcelulóza a její soli, v primárních formách

6,5

0

3912 39 10

Ethylcelulóza, v primárních formách

6,5

0

3912 39 20

Hydroxypropylcelulóza v primárních formách

bez

0

3912 39 80

Ethery celulózy v primárních formách (jiné než karboxymethylcelulóza
a její soli, ethylcelulóza a hydroxypropylcelulóza)

6,5

0

3912 90 10

Estery celulózy, v primárních formách

6,4

0

3912 90 90

Celulóza a její chemické deriváty, j. n., v primárních formách (jiné než
acetáty celulózy, nitráty celulózy, ethery celulózy a estery celulózy)

6,5

0

3913 10 00

Kyselina alginová, její soli a estery, v primárních formách

5

0

3913 90 00

Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery, například
tvrzené bílkoviny, chemické deriváty přírodního kaučuku, j. n., v pri
márních formách (jiné než kyselina alginová, její soli a estery)

6,5

0
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3914 00 00

Iontoměniče na bázi polymerů čísel 3901 až 3913, v primárních for
mách

6,5

0

3915 10 00

Odpady, úlomky a odřezky z polymerů ethylenu

6,5

0

3915 20 00

Odpady, úlomky a odřezky z polymerů styrenu

6,5

0

3915 30 00

Odpady, úlomky a odřezky z polymerů vinylchloridu

6,5

0

3915 90 11

Odpady, úlomky a odřezky z polymerů propylenu

6,5

0

3915 90 18

Odpady, úlomky a odřezky z produktů adiční polymerace (jiné než
z polymerů ethylenu, styrenu a vinylchloridu a propylenu)

6,5

0

3915 90 90

Odpady, úlomky a odřezky z plastů (jiné než z produktů adiční poly
merace)

6,5

0

3916 10 00

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z polymerů ethylenu, též povrchově upra
vené, avšak jinak neopracované

6,5

0

3916 20 10

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, též povrchově upravené, avšak jinak ne
opracované, z poly(vinylchloridu)

6,5

0

3916 20 90

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, též povrchově upravené, avšak jinak ne
opracované, z polymerů vinylchloridu (jiných než poly(vinylchlorid)

6,5

0

3916 90 11

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z polyesterů, též povrchově upravené, av
šak jinak neopracované

6,5

0

3916 90 13

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z polyamidů, též povrchově upravené, av
šak jinak neopracované

6,5

0

3916 90 15

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z epoxidových pryskyřic, též povrchově
upravené, avšak jinak neopracované

6,5

0

3916 90 19

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z kondenzačních nebo přeskupených poly
merních produktů, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované,
též chemicky modifikované (jiné než z polyesterů, polyamidů a epoxido
vých pryskyřic)

6,5

0
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3916 90 51

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z polymerů propylenu, též povrchově upra
vené, avšak jinak neopracované

6,5

0

3916 90 59

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z produktů adiční polymerace, též po
vrchově upravené, avšak jinak neopracované (jiné než z polymerů ethy
lenu, vinylchloridu a propylenu)

6,5

0

3916 90 90

Monofily, jejichž libovolný rozměr příčného průřezu > 1 mm, pruty,
tyčinky a tvarované profily, z plastů, též povrchově upravené, avšak ji
nak neopracované (jiné než z produktů adiční polymerace, z konden
začních nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky mo
difikovaných)

6,5

0

3917 10 10

Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin

5,3

0

3917 10 90

Umělá střeva (střívka párků) z celulózových materiálů

6,5

0

3917 21 10

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů ethylenu, bezešvé a o
délce > největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, av
šak jinak neopracované

6,5

0

3917 21 90

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů ethylenu (jiné než
bezešvé a nařezané pouze na určitou délku)

6,5

0

3917 22 10

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů propylenu, bezešvé a o
délce > největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, av
šak jinak neopracované

6,5

0

3917 22 90

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů propylenu (jiné než
bezešvé a nařezané pouze na určitou délku)

6,5

0

3917 23 10

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů vinylchloridu, bezešvé
a o délce > největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené,
avšak jinak neopracované

6,5

0

3917 23 90

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů vinylchloridu (jiné než
bezešvé a nařezané pouze na určitou délku)

6,5

0

3917 29 12

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z kondenzačních nebo přeskupe
ných polymerních produktů, bezešvé a o délce > největší rozměr pří
čného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované

6,5

0
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3917 29 15

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z produktů adiční polymerace,
bezešvé a o délce > největší rozměr příčného průřezu, též povrchově
upravené, avšak jinak neopracované (jiné než z polymerů ethylenu,
propylenu a vinylchloridu)

6,5

0

3917 29 19

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů, bezešvé a o délce > nej
větší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak ne
opracované (jiné než z produktů adiční polymerace, z kondenzačních
nebo přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikova
ných)

6,5

0

3917 29 90

Neohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů (jiné než z polymerů ethy
lenu, propylenu a vinylchloridu; bezešvé a nařezané pouze na určitou
délku)

6,5

0

3917 31 00

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů, pro průtržný tlak ≥ 27,6
MPa

6,5

0

3917 32 10

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z kondenzačních nebo přeskupených
polymerních produktů, též chemicky modifikovaných, nezpevněné ani
jinak nekombinované s jinými materiály, bezešvé a o délce > největší
rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopra
cované

6,5

0

3917 32 31

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů ethylenu, nezpevněné ani
jinak nekombinované s jinými materiály, bezešvé a o délce > největší
rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopra
cované

6,5

0

3917 32 35

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z polymerů vinylchloridu, nezpev
něné ani jinak nekombinované s jinými materiály, bezešvé a o délce >
největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak
neopracované

6,5

0

3917 32 39

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z produktů adiční polymerace, ne
zpevněné ani jinak nekombinované s jinými materiály, bezešvé a o
délce > největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, av
šak jinak neopracované (jiné než z polymerů ethylenu nebo z vinylchlo
ridu)

6,5

0

3917 32 51

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů, nezpevněné ani jinak ne
kombinované s jinými materiály, bezešvé a o délce > největší rozměr
příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované
(jiné než trubky z produktů adiční polymerace, kondenzačních nebo
přeskupených polymerních produktů, též chemicky modifikovaných)

6,5

0

3917 32 91

Umělá střeva (střívka párků) (jiná než z tvrzených bílkovin nebo celuló
zových materiálů)

6,5

0
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3917 32 99

Ohebné trubky, potrubí a hadice z plastů, nezpevněné ani jinak ne
kombinované s jinými materiály, bez příslušenství (jiné než bezešvé
a nařezané pouze na určitou délku a umělá střeva)

6,5

0

3917 33 00

Ohebné trubky, potrubí a hadice z plastů, nezpevněné ani nekombino
vané s jinými materiály, s příslušenstvím, ucpávkami nebo spojkami

6,5

0

3917 39 12

Ohebné trubky, potrubí a hadice z kondenzačních nebo přeskupených
polymerních produktů, též chemicky modifikovaných, zpevněné nebo
jinak kombinované s jinými materiály, bezešvé a o délce větší než ma
ximální průměr, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované
(jiné než trubky s průtržným tlakem ≥ 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 15

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z produktů adiční polymerace, zpev
něné nebo jinak kombinované s jinými materiály, bezešvé a o délce >
největší rozměr příčného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak
neopracované (jiné než s průtržným tlakem ≥ 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 19

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů, zpevněné nebo jinak kombi
nované s jinými materiály, bezešvé a o délce > největší rozměr pří
čného průřezu, též povrchově upravené, avšak jinak neopracované (jiné
než z produktů adiční polymerace, z kondenzačních nebo přeskupe
ných polymerních produktů a produktů odolných vůči tlaku ≥ 27,6
MPa)

6,5

0

3917 39 90

Ohebné trubky, potrubí a hadice z plastů, zpevněné nebo jinak kombi
nované s jinými materiály (jiné než bezešvé a nařezané pouze na urči
tou délku; trubky s průtržným tlakem ≥ 27,6 MPa)

6,5

0

3917 40 00

Příslušenství, například spojky, kolena, příruby, z plastů, pro trubky,
potrubí a hadice

6,5

0

3918 10 10

Podlahové krytiny, též samolepicí, v rolích nebo ve formě obkladaček
nebo dlaždic, a obklady stěn nebo stropů (v rolích o šířce ≥ 45 cm, se
stávající z vrstvy z plastů pevně uchycené na podložce z jakéhokoliv
materiálu jiného než papíru, přičemž lícová strana je zrnitá, s plastic
kým vzorem, barvená, potištěná motivy nebo jinak dekorovaná), na
podkladu impregnovaném, povrstveném nebo potaženém poly(vinyl
chloridem)

6,5

0

3918 10 90

Podlahové krytiny z polymerů vinylchloridu, též samolepicí, v rolích
nebo ve formě obkladaček nebo dlaždic (jiné než na podkladu impreg
novaném, povrstveném nebo potaženém poly(vinylchloridem))

6,5

0

3918 90 00

Podlahové krytiny z plastů, též samolepicí, v rolích nebo ve formě ob
kladaček nebo dlaždic, a obklady stěn nebo stropů, v rolích o šířce ≥
45 cm, sestávající z vrstvy z plastů pevně uchycené na podložce z jaké
hokoliv materiálu jiného než papíru, přičemž lícová strana je zrnitá, s
plastickým vzorem, barvená, potištěná motivy nebo jinak dekorovaná
(jiné než z polymerů vinylchloridu)

6,5

0
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3919 10 11

Plastové pásky (pruhy) z měkčeného poly(vinylchloridu) nebo polyethy
lenu, s vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kau
čuku, samolepicí, v rolích o šířce ≤ 20 cm

6,3

0

3919 10 13

Plastové pásky (pruhy) z neměkčeného poly(vinylchloridu), s vrstvou
nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku, samolepicí,
v rolích o šířce ≤ 20 cm

6,3

0

3919 10 15

Plastové pásky (pruhy) z polypropylenu, s vrstvou nevulkanizovaného
přírodního nebo syntetického kaučuku, samolepicí, v rolích o šířce ≤
20 cm

6,3

0

3919 10 19

Plastové pásky (pruhy), s vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo
syntetického kaučuku, samolepicí, v rolích o šířce ≤ 20 cm (jiné než ta
kovéto výrobky z poly(vinylchloridu), polyethylenu nebo polypropy
lenu)

6,3

0

3919 10 31

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z polyesterů, v rolích o šířce ≤ 20 cm (jiné než plastové pásky (pruhy),
s vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku)

6,5

0

3919 10 38

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též che
micky modifikovaných, v rolích o šířce ≤ 20 cm (jiné než z polyesterů
a pásky (pruhy), s vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo synte
tického kaučuku)

6,5

0

3919 10 61

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z měkčeného poly(vinylchloridu) nebo polyethylenu, v rolích o šířce ≤
20 cm (jiné než role plastových pásků (pruhů) s vrstvou nevulkanizova
ného přírodního nebo syntetického kaučuku)

6,5

0

3919 10 69

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z produktů adiční polymerace, v rolích o šířce ≤ 20 cm (jiné než tako
véto výrobky z měkčeného poly(vinylchloridu) nebo polyethylenu a pla
stové pásky (pruhy) s vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo syn
tetického kaučuku)

6,5

0

3919 10 90

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z plastů, v rolích o šířce ≤ 20 cm (jiné než z produktů adiční polyme
race, z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též
chemicky modifikovaných, a plastové pásky (pruhy) s vrstvou nevulka
nizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku)

6,5

0

3919 90 10

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z plastů, též v rolích o šířce > 20 cm, dále opracované jinak než po
vrchově upravené nebo jiné než pouze řezané do čtvercových nebo ob
délníkových tvarů (jiné než podlahové krytiny, obklady stěn nebo
stropů čísla 3918)

6,5

0
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3919 90 31

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z polyesterů, též v rolích o šířce > 20 cm, neopracované nebo pouze
povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélní
kových tvarů (jiné než podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů čí
sla 3918)

6,5

0

3919 90 38

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů, též che
micky modifikovaných, též v rolích o šířce > 20 cm, neopracované
nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do pravoúhlých
(včetně čtvercových) tvarů (jiné než polyestery a podlahové krytiny, ob
klady stěn nebo stropů čísla 3918)

6,5

0

3919 90 61

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z měkčeného poly(vinylchloridu) nebo polyethylenu, též v rolích o šířce
> 20 cm, neopracované nebo dále neopracované jinak než povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů čísla 3918)

6,5

0

3919 90 69

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z produktů adiční polymerace, též v rolích o šířce > 20 cm, neopraco
vané nebo dále neopracované jinak než povrchově upravené nebo po
uze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než takovéto
výrobky z měkčeného poly(vinylchloridu) nebo polyethylenu a podla
hové krytiny, obklady stěn nebo stropů čísla 3918)

6,5

0

3919 90 90

Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
z plastů, též v rolích o šířce > 20 cm, neopracované nebo pouze po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů (jiné než z produktů adiční polymerace, z kondenzačních
nebo přeskupených polymerních produktů a podlahové krytiny, ob
klady stěn nebo stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 10 23

Nelehčené polyethylenové filmy o tloušťce ≥ 20 mikrometrů, avšak ≤
40 mikrometrů, k výrobě fotorezistivních filmů používaných pro vý
robu polovodičů nebo tištěných spojů

bez

0

3920 10 24

Pružné filmy z nelehčeného polyethylenu, nepotištěné, o tloušťce ≤
0,125 mm a o hustotě < 0,94

6,5

0

3920 10 26

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčeného polyethylenu, nepoti
štěné, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované
s jinými materiály, neopracované nebo dále neopracované jinak než po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů, o tloušťce ≤ 0,125 mm a o hustotě < 0,94, j. n. (jiné než
polyethylenové filmy o tloušťce ≥ 20, avšak ≤ 40 mikrometrů k výrobě
fotorezistivních filmů používaných pro výrobu polovodičů nebo tiště
ných spojů a pružné filmy)

6,5

0
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3920 10 27

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčeného polyethylenu, potištěné,
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, neopracované nebo dále neopracované jinak než po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů, o tloušťce ≤ 0,125 mm a o hustotě < 0,94, j. n. (jiné než
polyethylenové filmy o tloušťce ≥ 20, avšak ≤ 40 mikrometrů k výrobě
fotorezistivních filmů používaných pro výrobu polovodičů nebo tiště
ných spojů)

6,5

0

3920 10 28

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčeného polyethylenu, nevyztu
žené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými ma
teriály, neopracované nebo dále neopracované jinak než povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových
tvarů, o tloušťce ≤ 0,125 mm a o hustotě ≥ 0,94, j. n.

6,5

0

3920 10 40

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčených polymerů ethylenu, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, neopracované nebo dále neopracované jinak než povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových
tvarů, o tloušťce ≤ 0,125 mm (jiné než samolepicí a podlahové krytiny,
obklady stěn nebo stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 10 81

Syntetická papírovina, ve formě vlhkých desek vyrobených z nesouvi
slých jemně rozvětvených nelehčených polyethylenových vláken, též
smíšených s celulózovými vlákny v množství ≤ 15 % hmotnostních,
obsahující jako vlhčicí činidlo poly(vinylalkohol) rozpuštěný ve vodě,
o tloušťce > 0,125 mm

bez

0

3920 10 89

Desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky, z nelehčených polymerů ethy
lenu, nevyztužené a nelehčené (laminované) nebo zesílené nebo jinak
kombinované s jinými materiály, neopracované nebo dále neopraco
vané jinak než povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových
nebo obdélníkových tvarů, o tloušťce > 0,125 mm (jiné než samolepicí
a podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů čísla 3918 a syntetická
papírovina, ve formě vlhkých desek vyrobených z nesouvislých jemně
rozvětvených polyethylenových vláken, též smíšených s celulózovými
vlákny v množství ≤ 15 % hmotnostních, obsahující jako vlhčicí činidlo
poly(vinylalkohol) rozpuštěný ve vodě)

6,5

0

3920 20 21

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčených polymerů propylenu, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, dále neopracované nebo pouze povrchově upravené a neře
zané do jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů, o tloušťce
≤ 0,10 mm, biaxiálně orientované (jiné než samolepicí a podlahové
krytiny, obklady stěn nebo stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 20 29

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčených polymerů propylenu, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, dále neopracované nebo pouze povrchově upravené a neře
zané do jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů, o tloušťce
≤ 0,10 mm, jiné než biaxiálně orientované

6,5

0
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3920 20 71

Dekorativní pásky z polymerů propylenu, o tloušťce > 0,10 mm a o
šířce > 5 mm až 20 mm, používané pro balení (jiné než samolepicí)

6,5

0

3920 20 79

Pásky z polymerů propylenu o tloušťce > 0,10 mm a o šířce
> 5 mm 20 mm, používané pro balení (jiné než samolepicí a dekora
tivní pásky)

6,5

0

3920 20 90

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčených polymerů propylenu, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, dále neopracované nebo pouze povrchově upravené a neře
zané do jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů, o tloušťce
≤ 0,10 mm, j. n. (jiné než pásky o šířce > 5 mm až 20 mm, používané
pro balení)

6,5

0

3920 30 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů styrenu, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 43 10

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů vinylchloridu,
obsahující ≥ 6 % hmotnostních změkčovadel, o tloušťce ≤ 1 mm, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 43 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů vinylchloridu,
obsahující ≥ 6 % hmotnostních změkčovadel, o tloušťce > 1 mm, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 49 10

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů vinylchloridu,
obsahující < 6 % hmotnostních změkčovadel, o tloušťce ≤ 1 mm, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 49 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů vinylchloridu,
obsahující < 6 % hmotnostních změkčovadel, o tloušťce > 1 mm, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0
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3920 51 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčeného poly(methylmetakrylátu),
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 59 10

Kopolymer z nelehčených akrylových a metakrylových esterů ve formě
filmu o tloušťce ≤ 150 mikrometrů

bez

0

3920 59 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených akrylových polymerů, ne
vyztužené, nepovrstvené, nelaminované ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než z poly(methylmetakrylátu), samolepicí výrobky a podlahové
krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a kopolymer akrylových a me
takrylových esterů ve formě filmu o tloušťce ≤ 150 mikrometrů)

6,5

0

3920 61 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polykarbonátů, nevyztu
žené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými ma
teriály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené
nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než
z poly(methylmetakrylátu), samolepicí výrobky a podlahové krytiny,
obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 62 11

Poly(ethylentereftalátový) film, nelehčený, o tloušťce ≥ 72 mikrometrů,
avšak ≤ 79 mikrometrů, k výrobě pružných magnetických disků

bez

0

3920 62 13

Poly(ethylentereftalátový) film, nevyztužený, o tloušťce ≥ 100 mikrome
trů, avšak ≤ 150 mikrometrů, k výrobě fotopolymerních tiskových fo
rem

bez

0

3920 62 19

Desky, listy, filmy, fólie a pásy, z nelehčeného poly(ethylentereftalátu),
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, neopracované nebo dále neopracované jinak než po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů, o tloušťce ≤ 0,35 mm (jiné než takovéto samolepicí vý
robky podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů čísla 3918, poly
(ethylentereftalátový) film o tloušťce ≥ 100 mikrometrů, avšak ≤
150 mikrometrů, k výrobě fotopolymerních tiskových forem a poly
(ethylentereftalátový) film o tloušťce ≥ 72 mikrometrů, avšak ≤ 79 mi
krometrů, k výrobě pružných magnetických disků)

6,5

0

3920 62 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčeného poly(ethylentereftalátu),
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, bez podkladu, neopracované nebo dále neopracované
jinak než povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo
obdélníkových tvarů, o tloušťce > 0,35 mm (jiné než takovéto samole
picí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0
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3920 63 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených nenasycených polyesterů,
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než z poly(methylmetakrylátu), samolepicí výrobky a podlahové
krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 69 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polyesterů, nevyztužené,
nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály,
neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do
pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů (jiné než z polykarbonátů, poly
(ethylentereftalátu) a jiných nenasycených polyesterů, samolepicí vý
robky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 71 10

Listy, filmy nebo pásy z nelehčené regenerované celulózy, též navinuté,
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových
tvarů, o tloušťce < 0,75 mm (jiné než samolepicí výrobky a obklady
stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 71 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčené regenerované celulózy, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než o tloušťce < 0,75 mm, samolepicí výrobky a podlahové kry
tiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 73 10

Filmový podklad v rolích nebo pásech pro použití jako nosiče pro ci
tlivé povrchy při výrobě filmů, z nelehčeného acetátu celulózy

6,3

0

3920 73 50

Listy, filmy nebo pásy z nelehčených acetátů celulózy, též navinuté, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů,
o tloušťce < 0,75 mm (jiné než filmový podklad v rolích nebo pásech,
samolepicí výrobky a obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 73 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených acetátů celulózy, nevyztu
žené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými ma
teriály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené
nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné vý
robky než o tloušťce < 0,75 mm, filmy v rolích nebo pásech pro foto
grafii nebo kinematografii, samolepicí výrobky a podlahové krytiny, ob
klady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 79 10

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z vulkánfíbru, nevyztužené, nelamino
vané, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez pod
kladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze ře
zané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů

5,7

0
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3920 79 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených derivátů celulózy, nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než výrobky z acetátů celulózy, vulkánfíbru, samolepicí výrobky
a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 91 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčeného poly(vinylbutyralu), nevy
ztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,1

0

3920 92 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polyamidů, nevyztužené,
nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály,
bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo po
uze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samole
picí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3920 93 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených aminových pryskyřic, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 94 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených fenolových pryskyřic, ne
vyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými
materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upra
vené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

6,5

0

3920 99 21

Polyimidové fólie a pásy, nelehčené, nepovrstvené, nebo povrstvené
nebo potažené pouze plasty, nevyztužené, nelaminované, nezesílené
ani jinak nekombinované s jinými materiály, neopracované nebo pouze
povrchově upravené nebo pouze řezané do pravoúhlých (včetně čtver
cových) tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, ob
klady stěn a stropů čísla 3918)

bez

0

3920 99 28

Desky, listy, filmy, fólie a pásy z nelehčených kondenzačních nebo přes
kupených polymerních produktů, j. n., nevyztužené, nelaminované, ne
zesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, neopracované
nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do pravoúhlých
(včetně čtvercových) tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové
krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918) a polyimidové fólie a pásy,
nepovrstvené, nebo povrstvené nebo potažené pouze plasty)

6,5

0

3920 99 51

Poly(vinylfluoridové) listy z nelehčených produktů adiční polymerace,
nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s ji
nými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově
upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů
(jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918)

bez

0
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3920 99 53

Iontoměničové membrány z fluorovaných nelehčených plastických ma
teriálů, pro použití v chlor-alkalických článcích

bez

0

3920 99 55

Biaxiálně orientované nelehčené poly(vinylalkoholové) filmy, obsahující
≥ 97 % hmotnostních poly(vinylalkoholu), nepovrstvené, o tloušťce ≤
1 mm, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombino
vané s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů (jiné než samolepicí výrobky, podlahové krytiny, obklady
stěn a stropů čísla 3918)

bez

0

3920 99 59

Desky, listy, filmy, fólie a pásy z nelehčených produktů adiční polyme
race, j. n., nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombino
vané s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady
stěn a stropů čísla 3918, poly(vinylfluoridové) listy, iontoměničové
membrány z fluorovaných plastických materiálů, pro použití v chlor-al
kalických článcích a biaxiálně orientované poly(vinylalkoholové) filmy,
obsahující ≥ 97 % hmotnostních poly(vinylalkoholu), nepovrstvené,
o tloušťce ≤ 1 mm)

6,5

0

3920 99 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených plastů, j. n., nevyztužené,
nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály,
bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo po
uze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samole
picí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918
a sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky
3006 10 30)

6,5

0

3921 11 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z lehčených polymerů styrenu, neopra
cované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtver
cových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky, podla
hové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a sterilní adhezní ba
riéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006 10 30)

6,5

0

3921 12 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z lehčených polymerů vinylchloridu, ne
opracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do
čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky,
podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a sterilní adhezní
bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006 10 30)

6,5

0

3921 13 10

Desky, listy, filmy, fólie a pásy z pružného lehčeného polyurethanu, ne
opracované nebo dále neopracované jinak než povrchově upravené
nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než
takovéto samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918 a sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství
podpoložky 3006 10 30)

6,5

0
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3921 13 90

Desky, listy, filmy, fólie a pásy z tuhého lehčeného polyurethanu, ne
opracované nebo dále neopracované jinak než povrchově upravené
nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než
takovéto samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů
čísla 3918 a sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství
podpoložky 3006 10 30)

6,5

0

3921 14 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z lehčené regenerované celulózy, neopra
cované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtver
cových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky, podla
hové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a sterilní adhezní ba
riéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006 10 30)

6,5

0

3921 19 00

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z lehčených plastů, neopracované nebo
pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo
obdélníkových tvarů (jiné než z polymerů styrenu, vinylchloridu, po
lyuretanů a regenerované celulózy, samolepicí výrobky, podlahové kry
tiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a sterilní adhezní bariéry pro
chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006 10 30)

6,5

0

3921 90 11

Vlnité listy a desky z polyesteru, vyztužené, laminované, zesílené či ji
nak kombinované s jinými materiály

6,5

0

3921 90 19

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z polyesterů, vyztužené, laminované, ze
sílené či jinak kombinované s jinými materiály, neopracované nebo po
uze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo ob
délníkových tvarů (jiné než z lehčených plastů; vlnité listy a desky,
samolepicí výrobky, podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla
3918)

6,5

0

3921 90 30

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z fenolových pryskyřic, vyztužené, lami
nované, zesílené či jinak kombinované s jinými materiály, neopraco
vané nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtverco
vých nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podla
hové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3921 90 41

Vysokotlaké lamináty z aminových pryskyřic, s jednostranně nebo ob
oustranně dekorovaným povrchem, avšak jinak neopracované nebo po
uze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů

6,5

0

3921 90 43

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z laminovaných aminových pryskyřic,
vyztužené, laminované, zesílené či jinak kombinované s jinými mate
riály, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze ře
zané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než vysokotlaké
lamináty z aminových pryskyřic, s jednostranně nebo oboustranně de
korovaným povrchem a podlahové krytiny)

6,5

0
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3921 90 49

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelaminovaných aminových pryskyřic,
vyztužené, laminované, zesílené či jinak kombinované s jinými mate
riály, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze ře
zané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí vý
robky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3921 90 55

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z kondenzačních nebo přeskupených
polymerních produktů, též chemicky modifikovaných, vyztužené, lami
nované, zesílené či jinak kombinované s jinými materiály, neopraco
vané nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtverco
vých nebo obdélníkových tvarů (jiné než výrobky z polyesterů, fenolo
vých pryskyřic a aminových pryskyřic; samolepicí výrobky a podlahové
krytiny čísla 3918)

6,5

0

3921 90 60

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z produktů adiční polymerace, vyztu
žené, laminované, zesílené či jinak kombinované s jinými materiály, ne
opracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do
čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky
a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3921 90 90

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, vyztužené, laminované, zesílené
či jinak kombinované s jinými materiály, neopracované nebo pouze po
vrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníko
vých tvarů (jiné než z lehčených plastů, produktů adiční polymerace,
kondenzačních nebo přeskupených polymerních produktů; samolepicí
výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918)

6,5

0

3922 10 00

Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky) a umyvadla, z plastů

6,5

0

3922 20 00

Záchodová sedátka a kryty, z plastů

6,5

0

3922 90 00

Bidety, záchodové mísy, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygie
nické výrobky, z plastů (jiné než koupací vany, sprchy, odpady (vý
levky), umyvadla, záchodová sedátka a kryty)

6,5

0

3923 10 00

Krabice, bedny, přepravky a podobné výrobky pro přepravu nebo ba
lení zboží, z plastů

6,5

0

3923 21 00

Pytle a sáčky, včetně kornoutů, z polymerů ethylenu

6,5

0

3923 29 10

Pytle a sáčky, včetně kornoutů, z poly(vinylchloridu)

6,5

0

3923 29 90

Pytle a sáčky, včetně kornoutů, z plastů (jiné než z poly(vinylchloridu)
a z polymerů ethylenu)

6,5

0

3923 30 10

Demižony, lahve, baňky a podobné výrobky pro přepravu nebo balení
zboží, z plastů, s obsahem ≤ 2 l

6,5

0
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3923 30 90

Demižony, lahve, baňky a podobné výrobky pro přepravu nebo balení
zboží, z plastů, s obsahem > 2 l

6,5

0

3923 40 10

Cívky, navíjecí bubny a podobné podložky, z plastů, pro fotografické
a kinematografické filmy nebo pro pásky a fólie, pro záznam zvuku
nebo videozáznam nebo pro záznam signálů, dat nebo programů

5,3

0

3923 40 90

Cívky, dutinky, potáče a podobné výrobky, z plastů (jiné než pro foto
grafické a kinematografické filmy nebo pro pásky a fólie, pro záznam
zvuku nebo videozáznam nebo pro záznam signálů, dat nebo pro
gramů

6,5

0

3923 50 10

Uzávěry a čepičky pro lahve, z plastu

6,5

0

3923 50 90

Zátky, víčka a jiné uzávěry, z plastů (jiné než uzávěry a čepičky pro
lahve)

6,5

0

3923 90 10

Vytlačované síťoviny trubkovitého tvaru z plastů

6,5

0

3923 90 90

Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů (jiné než krabice,
bedny, přepravky a podobné výrobky; pytle a sáčky, včetně kornoutů;
demižony, lahve, baňky a podobné výrobky; cívky, vřetena, potáče
a podobné výrobky; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry; vytlačo
vané síťoviny trubkovitého tvaru z plastů)

6,5

0

3924 10 00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní z plastů

6,5

0

3924 90 11

Houby pro domácnost nebo toaletní účely z regenerované celulózy

6,5

0

3924 90 19

Předměty pro domácnost a hygienické a toaletní výrobky, z regenero
vané celulózy (jiné než stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, koupací
vany, sprchy, umyvadla, bidety, záchodové mísy, záchodová sedátka
a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky)

6,5

0

3924 90 90

Předměty pro domácnost a hygienické a toaletní výrobky, z plastů ji
ných než regenerované celulózy (jiné než stolní a kuchyňské nádobí
a náčiní, koupací vany, sprchy, umyvadla, bidety, záchodové mísy, zá
chodová sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hy
gienické výrobky)

6,5

0

3925 10 00

Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby, z plastů, o obsahu > 300
litrů

6,5

0

3925 20 00

Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, z plastů

6,5

0

3925 30 00

Okenice, rolety, včetně žaluzií, a podobné výrobky, jejich části a sou
části, z plastů (jiné než příslušenství a podobné výrobky)

6,5

0
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3925 90 10

Příslušenství a kování určené k upevnění na dveřích, schodištích, stě
nách nebo jiných částech budov, z plastů

6,5

0

3925 90 20

Lávky pro elektrické rozvody dálkového potrubního nebo kabelového
vedení, z plastů

6,5

0

3925 90 80

Stavební výrobky pro podlahy, stěny, příčky, stropy, střechy atd., žlábky
a příslušenství, sloupková zábradlí, ploty a podobně, napevno instalo
vané regály pro obchody, továrny, sklady, archivy atd., dekorativní ar
chitektonické prvky, jako jsou kanelury, klenby a vlysy, z plastů, j. n.

6,5

0

3926 10 00

Kancelářské nebo školní potřeby, z plastů, j. n.

6,5

0

3926 20 00

Oděvy a oděvní doplňky vyrobené sešitím nebo slepením plastových
fólií, včetně prstových rukavic, rukavic bez prstů a palčáků

6,5

0

3926 30 00

Příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné výrobky, z plastů
(jiné než stavební výrobky pro trvalé umístění na části budov)

6,5

0

3926 40 00

Sošky a jiné ozdobné předměty, z plastů

6,5

0

3926 90 50

Perforované koše a podobné výrobky používané pro filtraci vody při
vstupu do odtokových kanálů, z plastů

6,5

0

3926 90 92

Výrobky vyráběné z plastových fólií, j. n.

6,5

0

3926 90 97

Výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914,
j. n.

6,5

0

4001 10 00

Latex přírodního kaučuku, též předvulkanizovaný

bez

0

4001 21 00

Uzené listy z přírodního kaučuku

bez

0

4001 22 00

Technicky specifikovaný přírodní kaučuk (TSPK)

bez

0

4001 29 00

Přírodní kaučuk v primárních formách nebo v deskách, listech nebo
pásech (jiný než uzené listy, technicky specifikovaný přírodní kaučuk
(TSPK) a latex přírodního kaučuku, též předvulkanizovaný)

bez

0

4001 30 00

Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy, v primárních
formách nebo v deskách, listech nebo pásech (jiné než přírodní kaučuk,
též předvulkanizovaný)

bez

0

4002 11 00

Latex styren-butadienového kaučuku (SBR); latex karboxylovaného sty
ren-butadienového kaučuku (XSBR)

bez

0
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4002 19 10

Styren-butadienový kaučuk vyrobený emulzní polymerací (E-SBR) v ba
lících

bez

0

4002 19 20

Blokové styren-butadien-styrenové kopolymery vyrobené roztokovou
polymerací (SBS, termoplastické elastomery) ve formě granulí, zlomků
nebo prášku

bez

0

4002 19 30

Styren-butadienový kaučuk vyrobený roztokovou polymerací (S-SBR)
v balících

bez

0

4002 19 90

Styren-butadienový kaučuk (SBR) a karboxylovaný styren-butadienový
kaučuk (XSBR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pá
sech (jiný než E-SBR a S-SBR v balících, SBS termoplastické elastomery
ve formě granulí, zlomků nebo prášku a latex)

bez

0

4002 20 00

Butadienový kaučuk (BR), v primárních formách nebo v deskách, li
stech nebo pásech

bez

0

4002 31 00

Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), v primárních formách
nebo v deskách, listech nebo pásech

bez

0

4002 39 00

Halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), v primárních
formách nebo v deskách, listech nebo pásech

bez

0

4002 41 00

Chloroprenový latex (chlorbutadienový kaučuk, CR)

bez

0

4002 49 00

Chloropren (chlorbutadienový kaučuk, CR), v primárních formách
nebo v deskách, listech nebo pásech (kromě latexu)

bez

0

4002 51 00

Latex akrylonitril-butadienového kaučuku (NBR)

bez

0

4002 59 00

Akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR), v primárních formách nebo v
deskách, listech nebo pásech (kromě latexu)

bez

0

4002 60 00

Isoprenový kaučuk (IR), v primárních formách nebo v deskách, listech
nebo pásech

bez

0

4002 70 00

Nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM), v primár
ních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

bez

0

4002 80 00

Směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných
přírodních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem, v primárních
formách nebo v deskách, listech nebo pásech

bez

0

4002 91 00

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách
nebo v deskách, listech nebo pásech (jiný než styren-butadienový kau
čuk (SBR), karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR), butadie
nový kaučuk (BR), isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), ha
logenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), chloroprenový kau
čuk (CR), akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR), isoprenový kaučuk
(IR) a nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM))

bez

0
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4002 99 10

Výrobky z přírodního kaučuku modifikované plasty (jiné než depoly
merovaný přírodní kaučuk)

2,9

0

4002 99 90

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách
nebo v deskách, listech nebo pásech (jiné než latex; styren-butadienový
kaučuk (SBR), karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR), buta
dienový kaučuk (BR), isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR),
halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR) nebo (BIIR), chloroprenový
(chlorbutadienový) kaučuk (CR), akrylonitril-butadienový kaučuk
(NBR), isoprenový kaučuk (IR) a nekonjugovaný dienový ethylenpropy
lenový kaučuk (EPDM); výrobky modifikované plasty)

bez

0

4003 00 00

Regenerovaný kaučuk, v primárních formách nebo v deskách, listech
nebo pásech

bez

0

4004 00 00

Odpady, úlomky a odřezky z měkkého kaučuku a prášky a zrna z nich

bez

0

4005 10 00

Kaučuk, nevulkanizovaný, smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým,
v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

bez

0

4005 20 00

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, ve formě roztoků nebo disperzí (jiný
než kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým a směsi pří
rodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírod
ních gum obsahující syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk))

bez

0

4005 91 00

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v deskách, listech nebo pásech (jiný
než kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým a směsi pří
rodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírod
ních gum obsahující syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk))

bez

0

4005 99 00

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách (jiný než roz
toky a disperze, kaučuk obsahující saze nebo oxid křemičitý, směsi pří
rodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírod
ních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem a kaučuk ve formě
desek, listů nebo pásů)

bez

0

4006 10 00

„Profilované“ pásy z nevulkanizovaného kaučuku používané k protek
torování pneumatik

bez

0

4006 90 00

Tyče, trubky a profily a jiné formy nevulkanizovaného kaučuku, včetně
směsného kaučuku, a výrobky z nevulkanizovaného kaučuku, včetně
směsného kaučuku (jiné než desky, listy nebo pásy, které nebyly kromě
základní povrchové úpravy nařezány, nebo byly nařezány pouze do
čtvercových nebo obdélníkových tvarů, a „profilované“ pásy)

bez

0

4007 00 00

Vlákna a provázky, z vulkanizovaného kaučuku (jiné než jediné vlákno
neopředené hedvábím o průměru > 5 mm a textilie kombinované s
pryžovými nitěmi, například vlákna a provázky potažené textilem)

3

0

4008 11 00

Desky, listy a pásy z lehčeného kaučuku

3

0
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2,9

0

4008 19 00

Pásy, tyče a profily z lehčeného kaučuku

4008 21 10

Podlahoviny a předložky, pouze nařezané do obdélníkových nebo
čtvercových tvarů, z nelehčeného kaučuku

3

0

4008 21 90

Desky, listy a pásy, z nelehčeného kaučuku (jiné než podlahoviny
a předložky)

3

0

4008 29 00

Tyče, trubky a profily z nelehčeného kaučuku

2,9

0

4009 11 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými mate
riály, bez příslušenství

3

0

4009 12 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými mate
riály, s příslušenstvím

3

0

4009 21 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované pouze s kovem,
bez příslušenství

3

0

4009 22 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované pouze s kovem,
s příslušenstvím

3

0

4009 31 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované pouze s textil
ními materiály, bez příslušenství

3

0

4009 32 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované pouze s textil
ními materiály, s příslušenstvím

3

0

4009 41 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované s jinými mate
riály než kov nebo textilní materiály, bez příslušenství

3

0

4009 42 00

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované s jinými mate
riály než kov nebo textilní materiály, s příslušenstvím

3

0

4010 11 00

Dopravníkové pásy nebo řemeny, z vulkanizovaného kaučuku, zpev
něné pouze kovem

6,5

0

4010 12 00

Dopravníkové pásy nebo řemeny, z vulkanizovaného kaučuku, zpev
něné pouze textilními materiály

6,5

0

4010 19 00

Dopravníkové pásy nebo řemeny, z vulkanizovaného kaučuku (jiné než
zpevněné pouze kovem nebo pouze textilními materiály)

6,5

0

4010 31 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), Vžebrované, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem > 60 cm,
avšak ≤ 180 cm

6,5

0
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4010 32 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy),
z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak ≤
180 cm (jiné než V-žebrované)

6,5

0

4010 33 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), Vžebrované, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem > 180 cm,
avšak ≤ 240 cm

6,5

0

4010 34 00

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy),
z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem > 180 cm, avšak ≤
240 cm (jiné než V-žebrované)

6,5

0

4010 35 00

Nekonečné synchronní pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším ob
vodem > 60 cm, avšak ≤ 150 cm

6,5

0

4010 36 00

Nekonečné synchronní pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším ob
vodem > 150 cm, avšak ≤ 198 cm

6,5

0

4010 39 00

Převodové pásy nebo řemeny, z vulkanizovaného kaučuku (jiné než ne
konečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-že
brované, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak ≤ 240 cm a nekonečné
synchronní pásy, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak ≤ 198 cm)

6,5

0

4011 10 00

Nové pneumatiky z kaučuku, typy používané pro osobní automobily,
včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

4,5

0

4011 20 10

Pneumatiky, nové, z kaučuku, používané pro autobusy nebo nákladní
automobily, s indexem zatížení ≤ 121

4,5

0

4011 20 90

Pneumatiky, nové, z kaučuku, používané pro autobusy nebo nákladní
automobily, s indexem zatížení > 121

4,5

0

4011 30 00

Nové pneumatiky z kaučuku, typy používané pro letadla

4,5

0

4011 40 20

Nové pneumatiky z kaučuku, používané pro motocykly, pro ráfky
o průměru ≤ 33 cm

4,5

0

4011 40 80

Nové pneumatiky z kaučuku, používané pro motocykly, pro ráfky
o průměru > 33 cm

4,5

0

4011 50 00

Nové pneumatiky z kaučuku, typy používané pro jízdní kola

4

0

4011 61 00

Nové pneumatiky z kaučuku, s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s
podobným běhounem, typy používané pro zemědělská nebo lesnická
vozidla a stroje

4

0

4011 62 00

Nové pneumatiky z kaučuku, s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s
podobným běhounem, typy používané pro stavební nebo průmyslová
manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku ≤ 61 cm

4

0
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4011 63 00

Nové pneumatiky z kaučuku, s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s
podobným běhounem, typy používané pro stavební nebo průmyslová
manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku > 61 cm

4

0

4011 69 00

Nové pneumatiky z kaučuku, s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s
podobným běhounem (jiné než používané pro zemědělská nebo les
nická vozidla a stroje a pro stavební nebo průmyslová manipulační vo
zidla a stroje)

4

0

4011 92 00

Nové pneumatiky z kaučuku, typy používané pro zemědělská nebo les
nická vozidla a stroje (jiné než s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s
podobným běhounem)

4

0

4011 93 00

Nové pneumatiky z kaučuku, typy používané pro stavební nebo prů
myslová manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku ≤ 61 cm (jiné
než s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s podobným běhounem)

4

0

4011 94 00

Nové pneumatiky z kaučuku, typy používané pro stavební nebo prů
myslová manipulační vozidla a stroje s velikostí ráfku > 61 cm (jiné
než s běhounem ve tvaru „rybí kosti“ nebo s podobným běhounem)

4

0

4011 99 00

Nové pneumatiky z kaučuku (jiné než s běhounem ve tvaru „rybí kosti“
nebo s podobným běhounem a pneumatiky typů používaných pro ze
mědělská nebo lesnická vozidla a stroje a pro stavební nebo průmyslo
vá manipulační vozidla a stroje, pro osobní automobily, osobní dodáv
kové automobily, závodní automobily, autobusy, nákladní automobily,
letadla, motocykly a jízdní kola)

4

0

4012 11 00

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro osobní au
tomobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních auto
mobilů)

4,5

0

4012 12 00

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro autobusy
nebo nákladní automobily

4,5

0

4012 13 00

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro letadla

4,5

0

4012 19 00

Protektorované pneumatiky z kaučuku (jiné než typy používané pro o
sobní automobily, osobní dodávkové automobily, závodní automobily,
autobusy, nákladní automobily a letadla)

4,5

0

4012 20 00

Použité pneumatiky z kaučuku

4,5

0

4012 90 20

Komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku

2,5

0

4012 90 30

Běhouny pláště pneumatiky, z kaučuku

2,5

0
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4012 90 90

Ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku

4

0

4013 10 10

Kaučukové duše, typy používané pro osobní automobily, včetně osob
ních dodávkových automobilů a závodních automobilů

4

0

4013 10 90

Kaučukové duše, typy používané pro autobusy nebo nákladní automo
bily

4

0

4013 20 00

Kaučukové duše, typy používané pro jízdní kola

4

0

4013 90 00

Kaučukové duše (jiné než typy používané pro osobní automobily,
včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů,
pro autobusy, nákladní automobily a jízdní kola)

4

0

4014 10 00

Prezervativy, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku)

bez

0

4014 90 10

Dudlíky na kojenecké láhve, kloboučky na ochranu prsu při kojení
a podobné výrobky pro kojence, z vulkanizovaného kaučuku (jiného
než tvrdého kaučuku), též s příslušenstvím z tvrdého kaučuku nebo
plastu

bez

0

4014 90 90

Hygienické nebo farmaceutické výrobky, z vulkanizovaného kaučuku
(jiného než tvrdého kaučuku), též s příslušenstvím z tvrdého kaučuku,
j. n. (jiné než dudlíky na kojenecké láhve, kloboučky na ochranu prsu
při kojení a podobné výrobky pro kojence, prezervativy a oděvní vý
robky a oděvní doplňky, včetně prstových rukavic, pro jakékoliv účely)

bez

0

4015 11 00

Chirurgické rukavice, z vulkanizovaného kaučuku (jiné než chránítka
prstů)

2

0

4015 19 10

Rukavice pro domácnost prstové z vulkanizovaného kaučuku

2,7

0

4015 19 90

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, z vulkanizovaného kau
čuku (jiné než rukavice pro domácnost a chirurgické rukavice)

2,7

0

4015 90 00

Oděvní výrobky a oděvní doplňky pro jakékoliv účely, z vulkanizova
ného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku a kromě obuvi a pokrývek
hlavy a jejich částí a součástí a prstových rukavic, palčáků a rukavic
bez prstů)

5

0

4016 10 00

Výrobky z lehčeného kaučuku, j. n.

3,5

0

4016 91 00

Podlahové krytiny a předložky, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než
tvrdého kaučuku), se zkosenými stranami, zaoblenými rohy nebo tva
rovanými okraji nebo jinak opracované (jiné než pouze nařezané do
obdélníkových nebo čtvercových tvarů a výrobky z lehčeného kau
čuku)

2,5

0

4016 92 00

Mazací pryž, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kau
čuku), upravená (jiná než pouze nařezaná do obdélníkového nebo
čtvercového tvaru)

2,5

0
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4016 93 00

Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění, z vulkanizovaného kaučuku (ji
ného než tvrdého kaučuku a z lehčeného kaučuku)

2,5

0

4016 94 00

Lodní nebo dokové nárazníky, též nafukovací, z vulkanizovaného kau
čuku (jiného než tvrdého kaučuku a z lehčeného kaučuku)

2,5

0

4016 95 00

Nafukovací matrace a polštáře a ostatní nafukovací výrobky, z vulkani
zovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku a kromě nárazníků,
lodí, vorů a ostatních plovoucích zařízení a hygienických a farmaceutic
kých výrobků)

2,5

0

4016 99 20

Rozpínací obruby z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kau
čuku)

2,5

0

4016 99 52

Spojovací části z pryže spojené s kovem z vulkanizovaného kaučuku
(jiného než tvrdého kaučuku), typy určené výlučně nebo převážně k
použití v motorových vozidlech čísel 8701 až 8705 (jiné než z lehče
ného kaučuku)

2,5

0

4016 99 58

Výrobky z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku),
typy určené výlučně nebo převážně k použití v motorových vozidlech
čísel 8701 až 8705, j. n. (jiné než z lehčeného kaučuku a spojovací
části z pryže spojené s kovem)

2,5

0

4016 99 91

Spojovací části z pryže spojené s kovem z vulkanizovaného kaučuku
(jiného než tvrdého kaučuku a jiné než z lehčeného kaučuku a typy
určené výlučně nebo převážně k použití v motorových vozidlech čísel
8701 až 8705)

2,5

0

4016 99 99

Výrobky z vulkanizovaného kaučuku, j. n. (jiného než tvrdého kaučuku
a jiné než z lehčeného kaučuku)

2,5

0

4017 00 10

Tvrdý kaučuk, například ebonit, ve všech formách, včetně odpadů a od
řezků

bez

0

4017 00 90

Výrobky z tvrdého kaučuku, j. n.

bez

0

4101 20 10

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti ≤ 16 kg, čerstvé

bez

0

4101 20 30

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti ≤ 16 kg, mokrosolené

bez

0

4101 20 50

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti ≤ 8 kg, jsou-li sušené jednoduchým způsobem, a ≤
10 kg, jsou-li suchosolené

bez

0

4101 20 90

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti ≤ 16 kg, vápněné, piklované nebo jinak konzervované
(jiné než čerstvé nebo mokrosolené, sušené jednoduchým způsobem
nebo suchosolené, vyčiněné nebo zpracované na pergamen)

bez

0
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4101 50 10

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti > 16 kg, čerstvé

bez

0

4101 50 30

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti > 16 kg, mokrosolené

bez

0

4101 50 50

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti > 16 kg, sušené nebo suchosolené

bez

0

4101 50 90

Celé surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo
koní a jiných lichokopytníků, též odchlupené nebo štípané, o jednot
kové hmotnosti > 16 kg, vápněné, piklované nebo jinak konzervované
(jiné než čerstvé nebo mokrosolené, sušené jednoduchým způsobem
nebo suchosolené, vyčiněné nebo zpracované na pergamen)

bez

0

4101 90 00

Krupony, půlkrupony a krajiny a štípané surové kůže a kožky z hově
zího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, též
odchlupené, čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak
konzervované, a celé surové kůže a kožky, o jednotkové hmotnosti
> 8 kg, avšak < 16 kg, jsou-li sušené jednoduchým způsobem,
a > 10 kg, avšak < 16 kg, jsou-li suchosolené (jiné než vyčiněné, zpra
cované na pergamen nebo jinak upravené)

bez

0

4102 10 10

Surové kůže jehněčí, neodchlupené, čerstvé nebo solené, sušené, váp
něné, piklované nebo jinak konzervované (jiné než z jehňat zvaných
astrachán, karakul, perzián, brajtšvanc nebo podobných jehňat nebo
jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských)

bez

0

4102 10 90

Surové kůže ovčí, neodchlupené, čerstvé nebo solené, sušené, vápněné,
piklované nebo jinak konzervované (jiné než jehněčí)

bez

0

4102 21 00

Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, piklované, též štípané

bez

0

4102 29 00

Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, čerstvé nebo solené, su
šené, vápněné nebo jinak konzervované, též štípané (jiné než piklované
nebo zpracované na pergamen)

bez

0

4103 20 00

Surové kůže a kožky z plazů, čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, pi
klované nebo jinak konzervované (jiné než zpracované na pergamen)

bez

0

4103 30 00

Surové kůže a kožky z prasat, čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, pi
klované nebo jinak konzervované, též odchlupené nebo štípané (jiné
než zpracované na pergamen)

bez

0

4103 90 10

Surové kůže a kožky z koz nebo kůzlat, vápněné, piklované nebo jinak
konzervované, též odchlupené nebo štípané (jiné než zpracované na
pergamen a kůže a kožky z jemenských, mongolských nebo tibetských
koz nebo kůzlat, neodchlupené)

bez

0
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4103 90 90

Surové kůže a kožky, čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované
nebo jinak konzervované, též odchlupené, včetně kožek ptáků bez peří
nebo prachového peří (jiné než zpracované na pergamen, kůže a kožky
z hovězího dobytka (včetně buvolů), koní a jiných lichokopytníků, ovcí,
jehňat, koz, kůzlat, plazů a prasat)

bez

0

4104 11 10

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky v mokrém stavu (včetně wet-blue),
z celých kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře ≤ 2,6 m2, vyčiněné, odchlupené (jiné než dále upravené)

bez

0

4104 11 51

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky v mokrém stavu (včetně wet-blue),
z celých kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře > 2,6 m2, vyčiněné, odchlupené (jiné než dále upravené)

bez

0

4104 11 59

Plný líc, neštípaný, a lícové štípenky, v mokrém stavu (včetně wetblue), z kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), vyčiněné, od
chlupené (jiné než dále upravené a z celých kůží a kožek)

bez

0

4104 11 90

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky v mokrém stavu (včetně wet-blue),
z kůží a kožek z koní a jiných lichokopytníků, vyčiněné, odchlupené
(jiné než dále upravené)

5,5

0

4104 19 10

Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře ≤ 2,6 m2, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné, odchlu
pené, též štípané (jiné než dále upravené a plný líc, neštípaný a lícové
štípenky)

bez

0

4104 19 51

Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře > 2,6 m2, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné, odchlu
pené, též štípané (jiné než dále upravené a plný líc, neštípaný a lícové
štípenky)

bez

0

4104 19 59

Kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů), v mokrém stavu
(včetně wet-blue), vyčiněné, odchlupené, též štípané (jiné než dále upra
vené a celé kůže a kožky a plný líc, neštípaný a lícové štípenky)

bez

0

4104 19 90

Kůže a kožky z koní a jiných lichokopytníků, v mokrém stavu (včetně
wet-blue), vyčiněné, odchlupené, též štípané (jiné než dále upravené
a plný líc, neštípaný a lícové štípenky)

5,5

0
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4104 41 11

Plný líc, neštípaný; lícové štípenky, východoindické z mladého hově
zího dobytka („kip“), odchlupené, celé, s hlavou a nohama nebo bez
nich, v suchém stavu (crust), o plošné výměře ≤ 2,6 m2 (28 čtverečních
stop) a o hmotnosti ≤ 4,5 kg, dále nezpracované jinak než třísločině
ním, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro
bezprostřední výrobu koženého zboží

bez

0

4104 41 19

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky v suchém stavu (crust), z celých
kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné výměře ≤
2,6 m2 (28 čtverečních stop), odchlupené (jiné než dále upravené a vý
chodoindické kůže z mladého hovězího dobytka („kip“) podpoložky
4104 41 11)

6,5

0

4104 41 51

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky v suchém stavu (crust), z celých
kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné výměře
> 2,6 m2 (28 čtverečních stop), odchlupené (jiné než dále upravené
a východoindické kůže z mladého hovězího dobytka („kip“) podpo
ložky 4104 41 11)

6,5

0

4104 41 59

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky v suchém stavu (crust), z kůží a ko
žek z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné výměře > 2,6 m2 (28
čtverečních stop), odchlupené (jiné než dále upravené a celé kůže
a kožky a východoindické kůže z mladého hovězího dobytka („kip“)
podpoložky 4104 41 11)

6,5

0

4104 41 90

Plný líc, neštípaný a lícové štípenky, v suchém stavu (crust), z kůží a ko
žek z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené (jiné než dále upra
vené)

5,5

0

4104 49 11

Východoindické kůže a kožky z mladého hovězího dobytka („kip“), od
chlupené, celé, s hlavou a nohama nebo bez nich, v suchém stavu
(crust), o plošné výměře ≤ 2,6 m2 (28 čtverečních stop) a o hmotnosti
≤ 4,5 kg, dále nezpracované jinak než třísločiněním, též určitým způso
bem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu ko
ženého zboží (jiné než plný líc, neštípaný a lícové štípenky)

bez

0

4104 49 19

Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře ≤ 2,6 m2 (28 čtverečních stop), v suchém stavu (crust), odchlu
pené, též štípané (jiné než dále upravené a plný líc, neštípaný a lícové
štípenky a východoindické kůže a kožky z mladého hovězího dobytka
(„kip“) podpoložky 4104 49 11)

6,5

0

4104 49 51

Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře > 2,6 m2 (28 čtverečních stop), v suchém stavu (crust), odchlu
pené, též štípané (jiné než dále upravené a plný líc, neštípaný a lícové
štípenky)

6,5

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/323

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4104 49 59

Kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné výměře
> 2,6 m2 (28 čtverečních stop), v suchém stavu (crust), odchlupené, též
štípané (jiné než dále upravené a celé kůže a kožky a plný líc, neštípaný
a lícové štípenky)

6,5

0

4104 49 90

Kůže a kožky z koní a jiných lichokopytníků, v suchém stavu (crust),
odchlupené, též štípané (jiné než dále upravené a plný líc, neštípaný a lí
cové štípenky)

5,5

0

4105 10 10

Kůže ovcí nebo jehňat, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné,
odchlupené, neštípané (jiné než dále upravené nebo pouze předčiněné)

2

0

4105 10 90

Kůže ovcí nebo jehňat, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné,
odchlupené, štípané (jiné než dále upravené nebo pouze předčiněné)

2

0

4105 30 10

Kůže z indických ovcí jemnovlnných plemen, v suchém stavu (crust),
odchlupené, předčiněné tříslem, též určitým způsobem upravené, avšak
zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží

bez

0

4105 30 91

Kůže z ovcí nebo jehňat, v suchém stavu (crust), odchlupené, neštípané
(jiné než dále upravené a pouze předčiněné, kůže z indických ovcí jem
novlnných plemen, předčiněné tříslem, též určitým způsobem upra
vené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého
zboží)

2

0

4105 30 99

Kůže z ovcí nebo jehňat, v suchém stavu (crust), odchlupené, neštípané
(jiné než dále upravené a pouze předčiněné, kůže z indických ovcí jem
novlnných plemen, předčiněné tříslem, též určitým způsobem upra
vené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého
zboží)

2

0

4106 21 10

Kůže koz nebo kůzlat, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné, od
chlupené, neštípané (jiné než dále upravené nebo pouze předčiněné)

2

0

4106 21 90

Kůže koz nebo kůzlat, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné, od
chlupené, štípané (jiné než dále upravené nebo pouze předčiněné)

2

0

4106 22 10

Kůže a kožky z indických koz nebo kůzlat, v suchém stavu (crust), od
chlupené, předčiněné tříslem, též určitým způsobem upravené, avšak
zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží

bez

0
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4106 22 90

Kůže a kožky z koz nebo kůzlat, v suchém stavu (crust), odchlupené,
též štípané (jiné než dále upravené a pouze předčiněné a kůže a kožky
z indických koz nebo kůzlat, předčiněné tříslem nebo kůže a kožky
podpoložky 4106 22 10)

2

0

4106 31 10

Kůže a kožky z prasat, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné, od
chlupené, neštípané (jiné než dále upravené nebo pouze předčiněné)

2

0

4106 31 90

Kůže a kožky z prasat, v mokrém stavu (včetně wet-blue), vyčiněné, od
chlupené, štípané (jiné než dále upravené nebo pouze předčiněné)

2

0

4106 32 10

Kůže a kožky z prasat, v suchém stavu (crust), odchlupené, neštípané
(jiné než dále upravené a pouze předčiněné)

2

0

4106 32 90

Kůže a kožky z prasat, v suchém stavu (crust), odchlupené, štípané
(jiné než dále upravené a pouze předčiněné)

2

0

4106 40 10

Kůže a kožky plazů, pouze předčiněné tříslem

bez

0

4106 40 90

Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust z plazů, též štípané
(jiné než dále upravené a pouze předčiněné tříslem)

2

0

4106 91 00

Kůže a kožky z antilop, jelenů, losů, slonů a ostatních zvířat, včetně
mořských zvířat, odchlupené, a kůže bezsrstých zvířat, v mokrém stavu
(včetně wet-blue), vyčiněné, též štípané (jiné než dále upravené a z hově
zího dobytka a koní a jiných lichokopytníků, ovcí a jehňat, koz a kůzlat,
prasat a plazů a pouze předčiněné)

2

0

4106 92 00

Kůže a kožky z antilop, jelenů, losů, slonů a ostatních zvířat, včetně
mořských zvířat, odchlupené, a kůže bezsrstých zvířat, v suchém stavu
(crust), též štípané (jiné než dále upravené a z hovězího dobytka a koní
a jiných lichokopytníků, ovcí a jehňat, koz a kůzlat, prasat a plazů a po
uze předčiněné)

2

0

4107 11 11

Telecí box, plný líc, neštípaný, z celých kůží a kožek, o plošné výměře
≤ 2,6 m2 (28 čtverečních stop)

6,5

0

4107 11 19

Plný líc (včetně kůží zpracovaných na pergamen), neštípaný, z celých
kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné výměře ≤
2,6 m2 (28 čtverečních stop), odchlupené (jiné než telecí box, zámiš, la
kové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0
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4107 11 90

Plný líc (včetně kůží zpracovaných na pergamen), neštípaný, z celých
kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných li
chokopytníků, po vyčinění nebo zpracování na crust, dále upravené,
odchlupené (jiné než z hovězího dobytka (včetně buvolů), o plošné vý
měře ≤ 2,6 m2 (28 čtverečních stop), zámiš, lakové usně a lakové-lami
nované usně a metalizované usně)

6,5

0

4107 12 11

Telecí box, lícové štípenky, z celých kůží a kožek, o plošné výměře ≤
2,6 m2 (28 čtverečních stop)

6,5

0

4107 12 19

Lícové štípenky (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z celých kůží
a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře ≤ 2,6 m2
(28 čtverečních stop), odchlupené (jiné než telecí box, zámiš, lakové
usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0

4107 12 91

Lícové štípenky (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z celých kůží
a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), po vyčinění nebo zpraco
vání na crust, dále upravené, odchlupené (jiné než z hovězího dobytka
(včetně buvolů) o plošné výměře ≤ 2,6 m2 (28 čtverečních stop), zámiš,
lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

5,5

0

4107 12 99

Lícové štípenky (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z celých kůží
a kožek z koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění nebo zpracování
na crust, dále upravené, odchlupené (jiné než zámiš, lakové usně a la
kové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0

4107 19 10

Usně (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z celých kůží a kožek
z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře ≤ 2,6 m2 (28
čtverečních stop), odchlupené (jiné než plný líc, neštípaný, lícové ští
penky, zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované
usně)

6,5

0

4107 19 90

Usně (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z celých kůží a kožek
z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků,
po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené, odchlupené (jiné
než z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře ≤ 2,6 m2 (28
čtverečních stop), plný líc, neštípaný, lícové štípenky, zámiš, lakové
usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0
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4107 91 10

Plný líc, spodková useň (na podešve) (včetně kůží zpracovaných na per
gamen), neštípaný, z dílů, pruhů nebo listů kůží a kožek z hovězího
dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, po vyči
nění nebo zpracování na crust dále upravený, odchlupený (jiné než zá
miš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0

4107 91 90

Plný líc (včetně kůží zpracovaných na pergamen), neštípaný, z dílů,
pruhů nebo listů kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů)
nebo koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění nebo zpracování na
crust dále upravený, odchlupený (jiné než spodková useň (na podešve),
zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0

4107 92 10

Lícové štípenky (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z dílů, pruhů
nebo listů kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), po vyči
nění nebo zpracování na crust dále upravené, odchlupené (jiné než zá
miš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

5,5

0

4107 92 90

Lícové štípenky (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z dílů, pruhů
nebo listů kůží a kožek z koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění
nebo zpracování na crust dále upravené, odchlupené (jiné než zámiš,
lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

6,5

0

4107 99 10

Usně (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z dílů, pruhů nebo listů
kůží a kožek z hovězího dobytka (včetně buvolů), po vyčinění nebo
zpracování na crust dále upravené, odchlupené (jiné než plný líc, neští
paný, lícové štípenky, zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně
a metalizované usně)

6,5

0

4107 99 90

Usně (včetně kůží zpracovaných na pergamen), z dílů, pruhů nebo listů
kůží a kožek z koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění nebo zpraco
vání na crust dále upravené, odchlupené (jiné než plný líc, neštípaný, lí
cové štípenky, zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizo
vané usně)

6,5

0

4112 00 00

Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo zpracování na crust dále
upravené (včetně kůží zpracovaných na pergamen), odchlupené, též ští
pané (jiné než zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizo
vané usně)

3,5

0

4113 10 00

Usně koz nebo kůzlat, po vyčinění nebo zpracování na crust dále upra
vené (včetně kůží zpracovaných na pergamen), odchlupené, též štípané
(jiné než zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované
usně)

3,5

0
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4113 20 00

Usně prasat, po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené
(včetně kůží zpracovaných na pergamen), odchlupené, též štípané (jiné
než zámiš, lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

2

0

4113 30 00

Usně plazů, po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené
(včetně kůží zpracovaných na pergamen), též štípané (jiné než zámiš,
lakové usně a lakové-laminované usně a metalizované usně)

2

0

4113 90 00

Usně antilop, jelenů, losů, slonů a ostatních zvířat, včetně mořských
zvířat, po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené (včetně
kůží zpracovaných na pergamen), odchlupené, a kůže bezsrstých zvířat,
též štípané (jiné než usně z hovězího dobytka a koní a jiných lichoko
pytníků, ovcí a jehňat, koz nebo kůzlat, prasat a plazů a zámiš, lakové
usně, lakové-laminované usně a metalizované usně)

2

0

4114 10 10

Zámiš, včetně kombinovaného zámiše, z ovcí nebo jehňat (jiný než
usně po glazé činění následně zpracované formaldehydem a usně napu
štěné olejem po vyčinění)

2,5

0

4114 10 90

Zámiš, včetně kombinovaného zámiše (jiný než z ovcí nebo jehňat,
usně po glazé činění následně zpracované formaldehydem a usně napu
štěné olejem po vyčinění)

2,5

0

4114 20 00

Lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně (jiné než la
kované nebo metalizované vláknité usně)

2,5

0

4115 10 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vlá
ken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích

2,5

0

4115 20 00

Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitní usně, nepoužitelné
k výrobě koženého zboží; kožený prach, prášek a moučka

bez

0

4201 00 00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků,
vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder,
pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakéhokoliv materiálu (jiné
než kšíry pro děti a dospělé, jezdecké bičíky a ostatní výrobky čísla
6602)

2,7

0

4202 11 10

Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky, s vnějším po
vrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně

3

0
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4202 11 90

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků a pod
obné schránky, s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo la
kové usně (jiné než diplomatky)

3

0

4202 12 11

Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky, s vnějším po
vrchem z plastových fólií

9,7

0

4202 12 19

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků a pod
obné schránky, s vnějším povrchem z plastových fólií (jiné než diplo
matky)

9,7

0

4202 12 50

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplo
matky, aktovky, školní brašny a podobné schránky, s vnějším povrchem
z tvarovaných plastů

5,2

0

4202 12 91

Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky, s vnějším po
vrchem z plastu, včetně vulkánfíbru nebo z textilních materiálů (jiné
než s vnějším povrchem z plastových fólií nebo z tvarovaných plastů)

3,7

0

4202 12 99

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, a pod
obné schránky, s vnějším povrchem z plastů nebo z textilních materiálů
(jiné než s vnějším povrchem z plastových fólií nebo z tvarovaných pla
stů a diplomatky)

3,7

0

4202 19 10

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplo
matky, aktovky, školní brašny a podobné schránky, s vnějším povrchem
z hliníku

5,7

0

4202 19 90

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplo
matky, aktovky, školní brašny a podobné schránky (jiné než s vnějším
povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně, plastů, textilních
materiálů nebo hliníku)

3,7

0

4202 21 00

Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla, s vněj
ším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně

3

0

4202 22 10

Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla, s vněj
ším povrchem z plastových fólií

9,7

0

4202 22 90

Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla, s vněj
ším povrchem z textilních materiálů

3,7

0

4202 29 00

Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla, s vněj
ším povrchem z vulkánfíbru nebo lepenky, potažené zcela nebo z větší
části těmito materiály nebo papírem

3,7

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/329

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4202 31 00

Náprsní tašky, peněženky, klíčenky, pouzdra na cigarety, pytlíky na ta
bák a podobné výrobky nošené v kapse nebo v kabelce, s vnějším po
vrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně

3

0

4202 32 10

Náprsní tašky, peněženky, klíčenky, pouzdra na cigarety, pytlíky na ta
bák a podobné výrobky nošené v kapse nebo v kabelce, s vnějším po
vrchem z plastových fólií

9,7

0

4202 32 90

Náprsní tašky, peněženky, klíčenky, pouzdra na cigarety, pytlíky na ta
bák a podobné výrobky nošené v kapse nebo v kabelce, s vnějším po
vrchem z textilních materiálů

3,7

0

4202 39 00

Náprsní tašky, peněženky, klíčenky, pouzdra na cigarety, pytlíky na ta
bák a podobné výrobky obvykle nošené v kapse nebo v kabelce, s vněj
ším povrchem z vulkánfíbru nebo lepenky, potažené zcela nebo z větší
části těmito materiály nebo papírem, včetně pouzder na brýle z tváře
ných plastů

3,7

0

4202 91 10

Cestovní vaky a brašny, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky, s
vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně

3

0

4202 91 80

Tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, nákupní tašky, po
uzdra na mapy, brašny na nářadí, pouzdra na šperky, kazety na zlat
nické zboží, pouzdra na divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické
přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky, s vněj
ším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně (jiné než lodní
kufry, aktovky, školní brašny a podobné schránky; výrobky obvykle no
šené v kapse nebo kabelce; cestovní vaky a brašny, neceséry, sportovní
tašky a vaky; batohy)

3

0

4202 92 11

Cestovní vaky a brašny, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky, s
vnějším povrchem z plastových fólií

9,7

0

4202 92 15

Pouzdra na hudební nástroje s vnějším povrchem z plastových fólií

6,7

0

4202 92 19

Tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, nákupní tašky, po
uzdra na mapy, brašny na nářadí, pouzdra na šperky, kazety na zlat
nické zboží, pouzdra na divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické
přístroje, kamery, pouzdra na zbraně a podobné schránky, s vnějším
povrchem z plastových fólií (jiné než cestovní kufry, aktovky, školní
brašny a podobné schránky, tašky a kabelky, cestovní vaky a brašny,
neceséry, sportovní tašky a vaky, batohy a pouzdra na hudební ná
stroje)

9,7

0

4202 92 91

Cestovní vaky a brašny, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky, s
vnějším povrchem z textilních materiálů

2,7

0
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4202 92 98

Tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, nákupní tašky, po
uzdra na mapy, brašny na nářadí, pouzdra na šperky, kazety na zlat
nické zboží, pouzdra na divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické
přístroje, kamery, pouzdra na hudební nástroje, pouzdra na zbraně
a podobné schránky, s vnějším povrchem z textilních materiálů (jiné
než lodní kufry, aktovky, školní brašny a podobné schránky, výrobky
obvykle nošené v kapse nebo v kabelce, cestovní vaky a brašny, nece
séry, sportovní tašky a vaky a batohy)

2,7

0

4202 99 00

Cestovní vaky a brašny, nákupní tašky, brašny na nářadí, pouzdra na
šperky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky, s vnějším po
vrchem z vulkánfíbru nebo lepenky; pouzdra na divadelní kukátka, da
lekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně
a podobné schránky s vnějším povrchem z materiálů (jiných než pří
rodní useň, plastové fólie nebo textilní materiály) (jiné než lodní kufry,
aktovky, školní brašny a podobné schránky; kabelky; výrobky nošené
obvykle v kapse nebo v kabelce)

3,7

0

4203 10 00

Oděvy z přírodní nebo kompozitní usně (jiné než oděvní doplňky,
obuv a pokrývky hlavy a jejich části a součásti a výrobky kapitoly 95,
například chrániče holení, šermířské masky)

4

0

4203 21 00

Rukavice speciálně upravené k provozování sportu, z přírodní nebo
kompozitní usně

9

0

4203 29 10

Rukavice ochranné pro všechny profese, z přírodní nebo kompozitní
usně

9

0

4203 29 91

Rukavice prstové, palčáky a rukavice bez prstů pánské a chlapecké,
z přírodní nebo kompozitní usně (jiné než rukavice speciálně upravené
k provozování sportu a rukavice ochranné pro všechny profese)

7

0

4203 29 99

Rukavice prstové, palčáky a rukavice bez prstů, z přírodní nebo kom
pozitní usně (jiné než pánské a chlapecké, rukavice speciálně upravené
k provozování sportu a rukavice ochranné pro všechny profese)

7

0

4203 30 00

Pásy, opasky a závěsné řemeny z přírodní nebo kompozitní usně

5

0

4203 40 00

Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně (jiné než rukavice
prstové, palčáky a rukavice bez prstů, pásy, opasky a závěsné řemeny,
obuv a pokrývky hlavy a jejich části a součásti a výrobky kapitoly 95
(například chrániče holení, šermířské masky))

5

0

4205 00 11

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z přírodní nebo
kompozitní usně

2

0

4205 00 19

Výrobky pro technické účely, z přírodní nebo kompozitní usně (jiné
než dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny)

3

0
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4205 00 90

Výrobky z přírodní nebo kompozitní usně (jiné než sedlářské a řeme
nářské výrobky; pouzdra a podobné schránky; oděvy a oděvní doplňky;
výrobky pro technické účely; biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky
čísla 6602; nábytek; svítidla; hračky; hry; sportovní potřeby; knoflíky
a jejich části a součásti; manžetové knoflíky, náramky nebo jiná bižute
rie; zcela zhotovené výrobky ze síťoviny čísla 5608; a výrobky z pleta
cích materiálů)

2,5

0

4206 00 00

Výrobky ze střev, ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach (jiné
než z housenek bource morušového, sterilní chirurgický katgut nebo
jiné sterilní chirurgické šicí materiály, včetně strun pro hudební ná
stroje)

1,7

0

4301 10 00

Norkové surové kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

bez

0

4301 30 00

Surové kožešiny z jehňat zvaných astrachán, karakul, perzián, brajt
švanc a podobných jehňat a jehňat indických, čínských, mongolských
nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

bez

0

4301 60 00

Liščí surové kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

bez

0

4301 80 30

Surové kožešiny ze sviště, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

bez

0

4301 80 50

Surové kožešiny volně žijících kočkovitých šelem, celé, též bez hlav,
ohonů nebo nožek

bez

0

4301 80 70

Surové kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek (jiné než nor
kové, z jehňat zvaných astrachán, karakul, perzián, brajtšvanc a podob
ných jehňat a jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibet
ských, liščí, ze svišťů a volně žijících kočkovitých šelem)

bez

0

4301 90 00

Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky použitelné v kožešnic
tví

bez

0

4302 11 00

Norkové vyčiněné nebo upravené kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů
nebo nožek, nesešité

bez

0

4302 19 10

Bobří vyčiněné nebo upravené kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo
nožek, nesešité

bez

0

4302 19 20

Vyčiněné nebo upravené kožešiny z ondatry pižmové, celé, též bez
hlav, ohonů nebo nožek, nesešité

bez

0

4302 19 30

Liščí vyčiněné nebo upravené kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo
nožek, nesešité

bez

0

4302 19 35

Králičí nebo zaječí vyčiněné nebo upravené kožešiny, celé, též bez hlav,
ohonů nebo nožek, nesešité

bez

0
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4302 19 41

Vyčiněné nebo upravené kožešiny z mláďat tuleně grónského nebo tu
leně kroužkovaného, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek, nesešité

2,2

0

4302 19 49

Tulení vyčiněné nebo upravené kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů
nebo nožek, nesešité (jiné než z mláďat tuleně grónského nebo tuleně
kroužkovaného)

2,2

0

4302 19 50

Vyčiněné nebo upravené kožešiny z kalana (mořské vydry) nebo nutrie
(coypu), celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek, nesešité

2,2

0

4302 19 60

Vyčiněné nebo upravené kožešiny ze sviště, celé, též bez hlav, ohonů
nebo nožek, nesešité

2,2

0

4302 19 70

Vyčiněné nebo upravené kožešiny z volně žijících kočkovitých šelem,
celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek, nesešité

2,2

0

4302 19 75

Vyčiněné nebo upravené kožešiny z jehňat zvaných astrachán, karakul,
perzián, brajtšvanc a podobných jehňat a jehňat indických, čínských,
mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek,
nesešité

bez

0

4302 19 80

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, ovčí nebo jehněčí, celé, též bez hlav,
ohonů nebo nožek, nesešité (jiné než z jehňat zvaných astrachán, kara
kul, perzián, brajtšvanc a podobných jehňat a jehňat indických, čín
ských, mongolských nebo tibetských)

2,2

0

4302 19 95

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo no
žek, nesešité (jiné než norkové, králičí, zaječí, bobří, z ondatry pižmové,
liščí, tulení, z kalana (mořské vydry), nutrie (coypu), ze sviště, z volně
žijících kočkovitých šelem, ovčí nebo jehněčí)

2,2

0

4302 20 00

Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky vyčiněných nebo
upravených kožešin, nesešité

bez

0

4302 30 10

Vyčiněné a upravené „vypouštěné“ kožešiny

2,7

0

4302 30 21

Norkové vyčiněné nebo upravené celé kožešiny a jejich kousky nebo
odřezky, sešité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než „vypouštěné“
kožešiny, oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin)

2,2

0

4302 30 25

Králičí nebo zaječí vyčiněné nebo upravené celé kožešiny a jejich
kousky nebo odřezky, sešité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než
„vypouštěné“ kožešiny, oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kože
šin)

2,2

0
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4302 30 31

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny z jehňat zvaných astrachán, ka
rakul, perzián, brajtšvanc a podobných jehňat a jehňat indických, čín
ských, mongolských nebo tibetských a jejich kousky nebo odřezky, se
šité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než „vypouštěné“ kožešiny,
oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin)

2,2

0

4302 30 41

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny z ondatry pižmové a jejich
kousky nebo odřezky, sešité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než
„vypouštěné“ kožešiny, oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kože
šin)

2,2

0

4302 30 45

Liščí vyčiněné nebo upravené celé kožešiny a jejich kousky nebo od
řezky, sešité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než „vypouštěné“ ko
žešiny, oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin)

2,2

0

4302 30 51

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny z mláďat tuleně grónského nebo
tuleně kroužkovaného a jejich kousky nebo odřezky, sešité, bez pří
davku jiných materiálů (jiné než „vypouštěné“ kožešiny, oděvy, oděvní
doplňky a jiné výrobky z kožešin)

2,2

0

4302 30 55

Tulení vyčiněné nebo upravené celé kožešiny a jejich kousky nebo od
řezky, sešité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než z mláďat tuleně
grónského nebo tuleně kroužkovaného a „vypouštěné“ kožešiny, oděvy,
oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin)

2,2

0

4302 30 61

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny z kalana (mořské vydry) nebo
nutrie (coypu) a jejich kousky nebo odřezky, sešité, bez přídavku jiných
materiálů (jiné než „vypouštěné“ kožešiny, oděvy, oděvní doplňky a jiné
výrobky z kožešin)

2,2

0

4302 30 71

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny z volně žijících kočkovitých še
lem a jejich kousky nebo odřezky, sešité, bez přídavku jiných materiálů
(jiné než „vypouštěné“ kožešiny, oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky
z kožešin)

2,2

0

4302 30 95

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny a jejich kousky nebo odřezky,
sešité, bez přídavku jiných materiálů (jiné než kožešiny ze sviště, králičí,
zaječí, z jehňat zvaných astrachán, karakul, perzián, brajtšvanc a podob
ných jehňat, indických, čínských, mongolských nebo tibetských jehňat,
z ondatry pižmové, liščí, tulení, z kalana (mořské vydry), nutrie
(coypu), ze sviště, z volně žijících kočkovitých šelem; „vypouštěné“ ko
žešiny; oděvy a jiné výrobky z kožešin)

2,2

0
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4303 10 10

Oděvy a oděvní doplňky z kožešin mláďat tuleně grónského nebo tu
leně kroužkovaného (jiné než rukavice z přírodní usně a kožešin, obuv
a pokrývky hlavy a jejich části a součásti)

3,7

0

4303 10 90

Oděvy a oděvní doplňky z kožešin (jiné než z mláďat tuleně grónského
nebo tuleně kroužkovaného, rukavice z přírodní usně a kožešin, obuv
a pokrývky hlavy a jejich části a součásti)

3,7

0

4303 90 00

Výrobky z kožešin (jiné než oděvy, oděvní doplňky a výrobky kapitoly
95, například hračky, hry a sportovní potřeby)

3,7

0

4304 00 00

Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin (jiné než rukavice z usně
a umělých kožešin, obuv a pokrývky hlavy a jejich části a součásti a vý
robky kapitoly 95, například hračky, hry a sportovní potřeby)

3,2

0

4401 10 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných
tvarech

bez

0

4401 21 00

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky (jiné než používané hlavně k bar
vení nebo činění)

bez

0

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky (jiné než používané hlavně k barvení nebo
činění a jehličnaté štěpky nebo třísky)

bez

0

4401 30 10

Piliny, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

bez

0

4401 30 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket,
pelet nebo podobných tvarů (jiné než piliny)

bez

0

4402 10 00

Uhlí z bambusu, včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů, též aglomero
vané (jiné než používané jako léčivo, smíšené s kadidlem, aktivní uhlí
z bambusu a uhlí z bambusu ve tvaru pastelek)

bez

0

4402 90 00

Dřevěné uhlí, včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů, též aglomerované
(jiné než uhlí z bambusu, dřevěné uhlí používané jako léčivo, dřevěné
uhlí smíšené s kadidlem, aktivní dřevěné uhlí a dřevěné uhlí ve tvaru
pastelek)

bez

0

4403 10 00

Surové dřevo natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými kon
zervačními prostředky (jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycház
kové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo ve
tvaru železničních pražců; dřevo nařezané na desky nebo trámy, atd.)

bez

0

4403 20 11

Pilařská kulatina ze dřeva smrku ztepilého (Picea abies Karst.) nebo
dřeva jedle bělokoré (Abies alba Mill.), též odkorněná, zbavená dřevní
běli nebo nahrubo opracovaná

bez

0
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4403 20 19

Dřevo smrku ztepilého (Picea abies Karst.) nebo dřevo jedle bělokoré
(Abies alba Mill.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo
opracované (jiné než pilařská kulatina; nahrubo opracované dřevo pro
vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo
ve tvaru železničních pražců; dřevo nařezané na desky nebo trámy,
atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními
prostředky)

bez

0

4403 20 31

Pilařská kulatina ze dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.), též odkor
něná, zbavená dřevní běli nebo nahrubo opracovaná

bez

0

4403 20 39

Dřevo borovice lesní (Pinus sylvestris L.)., též odkorněné, zbavené dřevní
běli nebo nahrubo opracované (jiné než pilařská kulatina; nahrubo
opracované dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů
a podobné výrobky; dřevo ve tvaru železničních pražců; dřevo naře
zané na desky nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem
nebo jinými konzervačními prostředky)

bez

0

4403 20 91

Pilařská kulatina z borového dřeva, též odkorněná, zbavená dřevní běli
nebo nahrubo opracovaná (jiná než dřevo smrku ztepilého (Picea abies
Karst.) nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) a dřevo borovice
lesní (Pinus sylvestris L.))

bez

0

4403 20 99

Jehličnaté surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo na
hrubo opracované (jiné než pilařská kulatina; nahrubo opracované
dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné vý
robky; dřevo ve tvaru železničních pražců; dřevo nařezané na desky
nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky; a dřevo smrku ztepilého (Picea abies Karst.)
nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) a dřevo borovice lesní (Pinus
sylvestris L.))

bez

0

4403 41 00

Surové dřevo dark red meranti (tmavočervené meranti), light red me
ranti (světlečervené meranti) a meranti bakau, též odkorněné, zbavené
dřevní běli nebo nahrubo opracované (jiné než nahrubo opracované
dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné vý
robky; dřevo nařezané na desky nebo trámy, atd.; natřené barvou, mo
řidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky)

bez

0

4403 49 10

Surové dřevo sapelli, acajou d'Afrique (africký mahagon) a iroko, též
odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované (jiné než na
hrubo opracované dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady ná
strojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na desky nebo trámy, atd.;
natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními pro
středky)

bez

0

4403 49 20

Surové dřevo okoumé, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo na
hrubo opracované (jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycházkové
hole, deštníky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na
desky nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo ji
nými konzervačními prostředky)

bez

0

4403 49 40

Surové dřevo sipo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo
opracované (jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycházkové hole,
deštníky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na desky
nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky)

bez

0
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4403 49 95

Surové dřevo abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, di
bétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, im
buia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, macaranduba, mahogany (mahagon),
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre
de Rio, palissandre de Para, palissandre de rose, pau amarelo, pau mar
fim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan (bílý lauan), white meranti
(bílé meranti), white seraya (bílé seraya) a yellow meranti (žluté me
ranti), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
(jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycházkové hole, deštníky, ná
sady nástrojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na desky nebo
trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzer
vačními prostředky)

bez

0

4403 91 10

Pilařská kulatina dubová (Quercus spp.), též odkorněná, zbavená dřevní
běli nebo nahrubo opracovaná

bez

0

4403 91 90

Surové dřevo dubové (Quercus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli
nebo nahrubo opracované (jiné než pilařská kulatina; nahrubo opraco
vané dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné
výrobky; dřevo ve tvaru železničních pražců; dřevo nařezané na desky
nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky)

bez

0

4403 92 10

Pilařská kulatina buková (Fagus spp.), též odkorněná, zbavená dřevní
běli nebo nahrubo opracovaná

bez

0

4403 92 90

Surové dřevo bukové (Fagus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli
nebo nahrubo opracované (jiné než pilařská kulatina; nahrubo opraco
vané dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné
výrobky; dřevo ve tvaru železničních pražců; dřevo nařezané na desky
nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky)

bez

0

4403 99 10

Surové dřevo topolové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo na
hrubo opracované (jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycházkové
hole, deštníky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na
desky nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo ji
nými konzervačními prostředky)

bez

0

4403 99 30

Surové dřevo eukalyptové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo na
hrubo opracované (jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycházkové
hole, deštníky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na
desky nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo ji
nými konzervačními prostředky)

bez

0

4403 99 51

Pilařská kulatina březová, též odkorněná, zbavená dřevní běli nebo na
hrubo opracovaná

bez

0

4403 99 59

Surové dřevo březové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo na
hrubo opracované (jiné než pilařská kulatina; nahrubo opracované
dřevo pro vycházkové hole, deštníky, násady nástrojů a podobné vý
robky; dřevo nařezané na desky nebo trámy, atd.; natřené barvou, mo
řidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky)

bez

0
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4403 99 95

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opra
cované (jiné než nahrubo opracované dřevo pro vycházkové hole, dešt
níky, násady nástrojů a podobné výrobky; dřevo nařezané na desky
nebo trámy, atd.; natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky, tropické dřevo uvedené v poznámce k po
ložkám 1 této kapitoly a jehličnaté, dubové, bukové, topolové, eukalyp
tové a březové dřevo)

bez

0

4404 10 00

Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpiča
tělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak
nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu
vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků;
dřevěné loubky a podobné výrobky, jehličnaté (jiné než dřevo na ob
ruče podélně rozřezané a přiříznuté nebo vrubované na koncích; ná
sady pro košťata a kartáče, obuvnická kopyta)

bez

0

4404 20 00

Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpiča
tělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak
nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu
vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků;
dřevěné loubky a podobné výrobky (jiné než dřevo na obruče podélně
rozřezané a přiříznuté nebo vrubované na koncích; násady pro košťata
a kartáče, obuvnická kopyta; jehličnaté dřevo obecně)

bez

0

4405 00 00

Dřevěná vlna; dřevitá moučka, tj. prášek ze dřeva, u kterého při pro
padu sítem o velikosti otvorů 0,63 mm zůstane na sítu ≤ 8 % hmot
nostních odpadu

bez

0

4406 10 00

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpreg
nované

bez

0

4406 90 00

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregno
vané

bez

0

4407 10 15

Jehličnaté dřevo; rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo lou
pané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem nebo na koncích spojované,
též hoblované nebo broušené pískem

bez

0

4407 10 31

Dřevo smrku ztepilého (Picea abies Karst.) nebo dřevo jedle bělokoré
(Abies alba Mill.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo lou
pané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na koncích spojované)

bez

0

4407 10 33

Dřevo borovice lesní (Pinus sylvestris L.), rozřezané nebo štípané podé
lně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na
koncích spojované)

bez

0

4407 10 38

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na koncích spojované, dřevo
smrku ztepilého (Picea abies Karst.), dřevo jedle bělokoré (Abies alba
Mill.) a dřevo borovice lesní (Pinus sylvestris L.))

bez

0

4407 10 91

Dřevo smrku ztepilého (Picea abies Karst) nebo dřevo jedle bělokoré
(Abies alba Mill.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo lou
pané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo
na koncích spojované); tužkárenská prkénka; dřevo o délce ≤ 125 mm
a tloušťce < 12,5 mm)

bez

0
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4407 10 93

Dřevo borovice lesní (Pinus sylvestris L.), rozřezané nebo štípané podé
lně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované,
broušené pískem nebo na koncích spojované; prkénka pro výrobu tu
žek s tuhou, snímacích tužek, barevných tužek, břidlicových pisátek
a ostatních tužek s dřevěným pláštěm; dřevo o délce ≤ 125 mm
a tloušťce < 12,5 mm)

bez

0

4407 10 98

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované nebo broušené pískem a dřevo
smrku ztepilého (Picea abies Karst), dřevo jedle bělokoré (Abies alba
Mill.) a dřevo borovice lesní (Pinus sylvestris L.))

bez

0

4407 21 10

Mahogany (mahagon, Swietenia spp.), rozřezané nebo štípané podélně,
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem nebo na
koncích spojované, též hoblované nebo broušené pískem

2,5

0

4407 21 91

Mahogany (mahagon, Swietenia spp.), rozřezané nebo štípané podélně,
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na kon
cích spojované)

2

0

4407 21 99

Mahogany (mahagon, Swietenia spp.), rozřezané nebo štípané podélně,
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, brou
šené pískem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 22 10

Virola, imbuia a balsa, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo
loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené pískem

2,5

0

4407 22 91

Virola, imbuia a balsa, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo
loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na koncích spojo
vané)

2

0

4407 22 99

Virola, imbuia a balsa, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo
loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem
nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 25 10

Dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečer
vené meranti) a meranti bakau, rozřezané nebo štípané podélně, krá
jené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, na koncích spojované, též ho
blované nebo broušené pískem

2,5

0

4407 25 30

Dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečer
vené meranti) a meranti bakau, rozřezané nebo štípané podélně, krá
jené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na koncích
spojované)

2

0

4407 25 50

Dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečer
vené meranti) a meranti bakau, rozřezané nebo štípané podélně, krá
jené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem (jiné než na
koncích spojované)

2,5

0
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4407 25 90

Dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečer
vené meranti) a meranti bakau, rozřezané nebo štípané podélně, krá
jené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než takovéto výrobky ho
blované, broušené pískem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 26 10

White lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya
(bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti) a alan, rozřezané nebo ští
pané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, na koncích
spojované, též hoblované nebo broušené pískem

2,5

0

4407 26 30

White lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya
(bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti) a alan, rozřezané nebo ští
pané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované
(jiné než na koncích spojované)

2

0

4407 26 50

White lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya
(bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti) a alan, rozřezané nebo ští
pané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pí
skem (jiné než na koncích spojované)

2,5

0

4407 26 90

White lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya
(bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti) a alan, rozřezané nebo ští
pané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než ho
blované, broušené pískem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 27 10

Sapelli, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm, broušené pískem nebo na koncích spojované, též
hoblované nebo broušené pískem

2,5

0

4407 27 91

Sapelli, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na koncích spojované)

2

0

4407 27 99

Sapelli, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na kon
cích spojované)

bez

0

4407 28 10

Iroko, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce
> 6 mm, broušené pískem nebo na koncích spojované, též hoblované
nebo broušené pískem

2,5

0

4407 28 91

Iroko, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce
> 6 mm, hoblované (jiné než na koncích spojované)

2

0

4407 28 99

Iroko, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce
> 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané)

bez

0
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4407 29 15

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, pa
lissandre de Para, palissandre de rose, abura, afrormosia, ako, andiroba,
aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema,
aoussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequi
tiba, kosipo, kotibé, koto, louro, macaranduba, mahogany (mahagon)
(jiný než Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan, mer
pauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren,
tauari a tola, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm, na koncích spojované, též hoblované nebo brou
šené pískem

2,5

0

4407 29 20

Palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de rose, rozřezané
nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, o tloušťce
> 6 mm (jiné než na koncích spojované)

2

0

4407 29 25

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba a azobé, rozřezané nebo ští
pané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované
(jiné než na koncích spojované)

2

0

4407 29 45

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, pa
lissandre de Para a palissandre de rose, rozřezané nebo štípané podélně,
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem (jiné než
na koncích spojované)

2,5

0

4407 29 61

Azobé, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm (jiné než takovéto výrobky hoblované, broušené pí
skem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 29 68

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, palissandre de Rio, palis
sandre de Para a palissandre de rose, rozřezané nebo štípané podélně,
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než takovéto výrobky
hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 29 83

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
macaranduba, mahogany (mahagon) (jiný než Swietenia spp.), mandio
queira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, ny
atoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de
Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari a tola, rozřezané nebo štípané podé
lně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na
koncích spojované)

2

0
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4407 29 85

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
macaranduba, mahogany (mahagon) (jiný než Swietenia spp.), mandio
queira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, ny
atoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de
Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, wuaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari a tola, rozřezané nebo štípané podé
lně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem (jiné
než na koncích spojované)

2,5

0

4407 29 95

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
macaranduba, mahogany (mahagon) (jiný než Swietenia spp.), mandio
queira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, ny
atoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de
Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari a tola, rozřezané nebo štípané podé
lně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než na koncích spo
jované, hoblované nebo broušené pískem)

bez

0

4407 91 15

Dubové (Quercus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem nebo na koncích
spojované, též hoblované nebo broušené pískem

bez

0

4407 91 31

Parketové přířezy, latě a vlysy nebo dřevěné přířezy na podlahy dubové
(Quercus spp.), nesestavené, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než dý
hované nebo z překližky)

bez

0

4407 91 39

Dubové (Quercus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (jiné než na koncích spo
jované a parketové přířezy, latě a vlysy nebo dřevěné přířezy na pod
lahy)

bez

0

4407 91 90

Dubové (Quercus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pí
skem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 92 00

Bukové (Fagus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané, o tloušťce > 6 mm

bez

0

4407 93 10

Javorové (Acer spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované nebo na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené pískem

bez

0

4407 93 91

Javorové (Acer spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem (jiné než na kon
cích spojované)

2,5

0
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4407 93 99

Javorové (Acer spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pí
skem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 94 10

Třešňové (Prunus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované nebo na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené pískem

bez

0

4407 94 91

Třešňové (Prunus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem (jiné než na kon
cích spojované)

2,5

0

4407 94 99

Třešňové (Prunus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pí
skem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 95 10

Jasanové (Fraxinus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované nebo na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené pískem

bez

0

4407 95 91

Jasanové (Fraxinus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, broušené pískem (jiné než na kon
cích spojované)

2,5

0

4407 95 99

Jasanové (Fraxinus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pí
skem nebo na koncích spojované)

bez

0

4407 99 20

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, na kon
cích spojované, o tloušťce > 6 mm, na koncích spojované, též hoblo
vané nebo broušené pískem (jiné než z tropické dřevo uvedené v po
známce k položkám 1 této kapitoly, jehličnaté dřevo, dubové (Quercus
spp.), březové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.), třešňové (Prunus spp.)
a jasanové (Fraxinus spp.) dřevo)

bez

0

4407 99 25

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblo
vané, o tloušťce > 6 mm (jiné než na koncích spojované; tropické
dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 této kapitoly, jehličnaté
dřevo, dubové (Quercus spp.), březové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.),
třešňové (Prunus spp.) a jasanové (Fraxinus spp.) dřevo)

bez

0

4407 99 40

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, broušené
pískem, o tloušťce > 6 mm (jiné než na koncích spojované; tropické
dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 této kapitoly, jehličnaté
dřevo, dubové (Quercus spp.), březové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.),
třešňové (Prunus spp.) a jasanové (Fraxinus spp.) dřevo)

2,5

0
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4407 99 91

Topolové dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo lou
pané, o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo
na koncích spojované)

bez

0

4407 99 96

Tropické dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
o tloušťce > 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na kon
cích spojované a tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 1
této kapitoly)

bez

0

4407 99 98

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce
> 6 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané a tropické dřevo, jehličnaté dřevo, dubové (Quercus spp.), březové
(Fagus spp.), javorové (Acer spp.), třešňové (Prunus spp.), jasanové (Fraxi
nus spp.) a topolové dřevo)

bez

0

4408 10 15

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na jehličnaté překližky nebo na podobné vrstvené jehličnaté
dřevo a ostatní jehličnaté dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo lou
pané, o tloušťce ≤ 6 mm, hoblované, broušené pískem nebo na kon
cích spojované

3

0

4408 10 91

Tužkárenská prkénka, z jehličnatého dřeva, o tloušťce ≤ 6 mm

bez

0

4408 10 93

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na jehličnaté překližky nebo na podobné vrstvené jehličnaté
dřevo a ostatní jehličnaté dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo lou
pané, o tloušťce ≤ 1 mm (jiné než broušené pískem)

4

0

4408 10 99

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na jehličnaté překližky nebo na podobné vrstvené jehličnaté
dřevo a ostatní jehličnaté dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo lou
pané, též sesazované, o tloušťce > 1 mm, avšak nepřesahující 6 mm
(jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované a tuž
kárenská prkénka)

4

0

4408 31 11

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, na kon
cích spojované, též hoblované nebo broušené pískem, z dark red me
ranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečervené meranti)
a meranti bakau

4,9

0
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4408 31 21

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, hoblo
vané, z dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti
(světlečervené meranti) a meranti bakau (jiné než na koncích spojo
vané)

4

0

4408 31 25

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, broušené
pískem, z dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti
(světlečervené meranti) a meranti bakau (jiné než na koncích spojo
vané)

4,9

0

4408 31 30

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, též sesa
zované, z dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti
(světlečervené meranti) a meranti bakau (jiné než hoblované, broušené
pískem nebo na koncích spojované)

6

0

4408 39 15

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, broušené
pískem nebo na koncích spojované, též hoblované, ze dřeva white
lauan (bílý lauan), sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique (af
rický mahagon), sapelli, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.),
palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de rose

4,9

0

4408 39 21

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, hoblo
vané, ze dřeva white lauan (bílý lauan), sipo, limba, okoumé, obeche,
acajou d'Afrique (africký mahagon), sapelli, virola, mahogany (maha
gon, Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre
de rose (jiné než na koncích spojované)

4

0

4408 39 31

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též sesazované, o tloušťce ≤
1 mm, ze dřeva white lauan (bílý lauan), sipo, limba, okoumé, obeche,
acajou d'Afrique (africký mahagon), sapelli, virola, mahogany (maha
gon, Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre
de rose (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané)

6

0
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4408 39 35

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též sesazované, o tloušťce
> 1 mm, avšak ≤ 6 mm, ze dřeva white lauan (bílý lauan), sipo, limba,
okoumé, obeche, acajou d'Afrique (africký mahagon), sapelli, virola,
mahogany (mahagon, Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de
Para a palissandre de rose (jiné než hoblované, broušené pískem nebo
na koncích spojované)

6

0

4408 39 55

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, hoblo
vané, broušené pískem nebo na koncích spojované, ze dřeva abura, af
rormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa,
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, fra
miré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, ja
boty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, ko
tibé, koto, louro, macaranduba, mahogany (mahagon) (jiný než Swiete
nia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau ama
relo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, su
cupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti (bílé meranti),
white seraya (bílé seraya) a yellow meranti (žluté meranti)

3

0

4408 39 70

Tužkárenská prkénka, o tloušťce ≤ 6 mm, ze dřeva abura, afrormosia,
ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fro
mager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong,
jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
louro, macaranduba, mahogany (mahagon) (jiný než Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti (bílé meranti), white seraya
(bílé seraya) a yellow meranti (žluté meranti)

bez

0

4408 39 85

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též sesazované, o tloušťce ≤
1 mm, ze dřeva abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avo
diré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema,
dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, macaranduba, mahogany (maha
gon) (jiný než Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, mera
wan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, ny
atoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de
Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sa
qui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white me
ranti (bílé meranti), white seraya (bílé seraya) a yellow meranti (žluté
meranti) (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané)

4

0
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4408 39 95

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též sesazované, o tloušťce
> 1 mm, avšak ≤ 6 m, ze dřeva abura, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, ge
ronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jong
kong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, macaran
duba, mahogany (mahagon) (jiný než Swietenia spp.), makoré, mandio
queira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, pa
ldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, pu
nah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak,
tiama, tola, white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé seraya) a yel
low meranti (žluté meranti) (jiné než hoblované, broušené pískem nebo
na koncích spojované)

4

0

4408 90 15

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, hoblo
vané broušené pískem nebo na koncích spojované (jiné než tropické
dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 této kapitoly a jehličnaté
dřevo)

3

0

4408 90 35

Tužkárenská prkénka, ze dřeva, o tloušťce ≤ 6 mm (jiná než tropické
dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 této kapitoly a jehličnaté
dřevo)

bez

0

4408 90 85

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též sesazované, o tloušťce ≤
1 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané a tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 této kapitoly
a jehličnaté dřevo)

4

0

4408 90 95

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na
plátky, na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo,
rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též sesazované, o tloušťce
> 1 mm (jiné než hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojo
vané a tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 1 této kapitoly
a jehličnaté dřevo)

4

0

4409 10 11

Lišty pro rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty,
z jehličnatého dřeva

bez

0
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4409 10 18

Jehličnaté dřevo, včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové
podlahy, souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zko
sené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně
profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblo
vané, broušené pískem nebo na koncích spojované (jiné než lišty pro
rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty)

bez

0

4409 21 00

Bambusové dřevo, včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové
podlahy, souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zko
sené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně
profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblo
vané, broušené pískem nebo na koncích spojované

bez

0

4409 29 10

Lišty pro rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty,
ze dřeva (jiné než z jehličnatého dřeva a bambusu)

bez

0

4409 29 91

Parketové pruhy a vlysy nebo dřevěné kostkové podlahy, nesestavené,
souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojo
vané do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilo
vané) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované,
broušené pískem nebo na koncích spojované, ze dřeva (jiné než z jehlič
natého dřeva a bambusu)

bez

0

4409 29 99

Dřevo, souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené,
spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profi
lované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované,
broušené pískem nebo na koncích spojované (jiné než jehličnaté dřevo
a bambus a lišty pro rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné
předměty, parketové pruhy a vlysy nebo dřevěné kostkové podlahy)

bez

0

4410 11 10

Třískové desky ze dřeva, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými
organickými pojivy, neopracované nebo dále jinak neopracované než
broušené pískem (jiné než desky s orientovanými třískami tzv. „orien
ted strand board“ a třískové desky tzv. „waferboard“, dřevovláknité
desky a dutinové kompozitní panely)

7

0

4410 11 30

Třískové desky ze dřeva, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými
organickými pojivy, na povrchu potažené papírem impregnovaným
melaminovou pryskyřicí (jiné než desky s orientovanými třískami tzv.
„oriented strand board“ a třískové desky tzv. „waferboard“, dřevovlá
knité desky a dutinové kompozitní panely)

7

0

4410 11 50

Třískové desky ze dřeva, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými
organickými pojivy, na povrchu potažené dekorativními plastovými la
mináty (jiné než desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand
board“ a třískové desky tzv. „waferboard“, dřevovláknité desky a duti
nové kompozitní panely)

7

0

L 356/348

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4410 11 90

Třískové desky ze dřeva, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými
organickými pojivy (jiné než neopracované nebo dále jinak neopraco
vané než broušené pískem, na povrchu potažené papírem impregnova
ným melaminovou pryskyřicí nebo dekorativními plastovými lamináty,
desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ a třískové
desky tzv. „waferboard“, dřevovláknité desky a dutinové kompozitní
panely)

7

0

4410 12 10

Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) ze
dřeva, neopracované nebo jinak neopracované než broušené pískem

7

0

4410 12 90

Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) ze
dřeva (jiné než neopracované nebo jinak neopracované než broušené
pískem)

7

0

4410 19 00

Třískové desky tzv. „waferboard“ ze dřeva, a podobné desky, též aglo
merované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy (jiné než ne
opracované nebo jinak neopracované než broušené pískem a desky s
orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“, dřevovláknité
desky a dutinové kompozitní panely)

7

0

4410 90 00

Desky z bagasy, bambusu nebo slámy nebo jiných dřevitých materiálů,
též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy (jiné
než ze dřeva a dřevovláknité desky, dřevěné voštinové desky, dýhované
desky, desky z dřevitých materiálů aglomerovaných s cementem, sádrou
nebo jinými minerálními pojivy)

7

0

4411 12 10

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce ≤ 5 mm, me
chanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené

7

0

4411 12 90

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce ≤ 5 mm, me
chanicky opracované nebo na povrchu potažené

7

0

4411 13 10

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce > 5 mm, av
šak ≤ 9 mm, mechanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené

7

0

4411 13 90

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce > 5 mm, av
šak ≤ 9 mm, mechanicky opracované nebo na povrchu potažené

7

0

4411 14 10

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce > 9 mm, me
chanicky neopracované nebo na povrchu nepotažené

7

0

4411 14 90

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce > 9 mm, me
chanicky opracované nebo na povrchu potažené

7

0
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4411 92 10

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých mate
riálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hu
stotě > 0,8 g/cm3, mechanicky neopracované nebo na povrchu nepota
žené (jiné než polotvrdé dřevovláknité desky (MDF); třískové desky, též
pojené s jedním nebo více listy dřevovláknitých desek; vrstvené dřevo s
vrstvou z překližky; kompozitní panely s vnějšími vrstvami z dřevovlá
knitých desek; kartón nebo lepenka; nábytkové díly, které lze rozpoznat
jako nábytkové díly)

7

0

4411 92 90

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých mate
riálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hu
stotě > 0,8 g/cm3, mechanicky opracované nebo na povrchu potažené
(jiné než pouze broušené pískem; polotvrdé dřevovláknité desky (MDF);
třískové desky, též pojené s jedním nebo více listy dřevovláknitých de
sek; vrstvené dřevo s vrstvou z překližky; kompozitní panely s vnějšími
vrstvami z dřevovláknitých desek; kartón nebo lepenka; nábytkové díly,
které lze rozpoznat jako nábytkové díly)

7

0

4411 93 10

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých mate
riálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hu
stotě > 0,5 g/cm3, avšak nejvýše 0,8 g/cm3, mechanicky neopracované
nebo na povrchu nepotažené (jiné než polotvrdé dřevovláknité desky
(MDF); třískové desky, též pojené s jedním nebo více listy dřevovlákni
tých desek; vrstvené dřevo s vrstvou z překližky; kompozitní panely s
vnějšími vrstvami z dřevovláknitých desek; kartón nebo lepenka; nábyt
kové díly, které lze rozpoznat jako nábytkové díly)

7

0

4411 93 90

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých mate
riálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hu
stotě > 0,5 g/cm3, avšak nejvýše 0,8 g/cm3, mechanicky opracované
nebo na povrchu potažené (jiné než pouze broušené pískem; polotvrdé
dřevovláknité desky (MDF); třískové desky, též pojené s jedním nebo
více listy dřevovláknitých desek; vrstvené dřevo s vrstvou z překližky;
kompozitní panely s vnějšími vrstvami z dřevovláknitých desek; kartón
nebo lepenka; nábytkové díly, které lze rozpoznat jako nábytkové díly)

7

0

4411 94 10

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých mate
riálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hu
stotě ≤ 0,5 g/cm3 (jiné než mechanicky opracované nebo na povrchu
potažené; polotvrdé dřevovláknité desky (MDF); třískové desky, též po
jené s jedním nebo více listy dřevovláknitých desek; vrstvené dřevo s
vrstvou z překližky; kompozitní panely s vnějšími vrstvami z dřevovlá
knitých desek; kartón nebo lepenka; nábytkové díly, které lze rozpoznat
jako nábytkové díly)

7

0

4411 94 90

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých mate
riálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hu
stotě ≤ 0,5 g/cm3, mechanicky opracované nebo na povrchu potažené
(jiné než pouze broušené pískem; polotvrdé dřevovláknité desky (MDF);
třískové desky, též pojené s jedním nebo více listy dřevovláknitých de
sek; vrstvené dřevo s vrstvou z překližky; kompozitní panely s vnějšími
vrstvami z dřevovláknitých desek; kartón nebo lepenka; nábytkové díly,
které lze rozpoznat jako nábytkové díly)

7

0
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4412 10 00

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu, neobsahující
třískovou desku a bez laťovek, vrstvených desek a podlahových laťovek
(jiné než překližky, listy ze stlačeného dřeva, dutinové kompozitní pan
ely, parketové desky a listy, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné
jako nábytkové díly)

10

0

4412 31 10

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤ 6 mm, nej
méně s jednou vnější vrstvou ze dřeva: dark red meranti (tmavočervené
meranti), light red meranti (světlečervené meranti), white lauan (bílý
lauan), sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique (africký maha
gon), sapelli, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.), palissandre
de Rio, palissandre de Para nebo palissandre de rose (jiné než listy ze
stlačeného dřeva, dutinové kompozitní panely, intarzované dřevo a listy
rozpoznatelné jako nábytkové díly)

10

0

4412 31 90

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤ 6 mm, nej
méně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva uvedeného v po
známce k položkám 1 této kapitoly (jiné než dark red meranti (tmavo
červené meranti), light red meranti (světlečervené meranti), white lauan
(bílý lauan), sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique (africký ma
hagon), sapelli, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.), palissandre
de Rio, palissandre de Para nebo palissandre de rose, listy ze stlačeného
dřeva, dutinové kompozitní panely, intarzované dřevo a listy rozpozna
telné jako nábytkové díly)

7

0

4412 32 00

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤ 6 mm, nej
méně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva nebo ji
ného tropického dřeva než uvedeného v poznámce k položce 1 této
kapitoly (jiné než z bambusu, listy ze stlačeného dřeva, dutinové kom
pozitní panely, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové
díly)

7

0

4412 39 00

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤ 6 mm (jiné
než z bambusu, překližky položek 4412 31 a 4412 32; listy ze stlače
ného dřeva, dutinové kompozitní panely, intarzované dřevo a listy roz
poznatelné jako nábytkové díly)

7

0

4412 94 10

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo nejméně s jednou vnější vr
stvou z jiného než jehličnatého dřeva, obsahující laťovky, vrstvené
desky a podlahové laťovky (jiné než z bambusu, překližky sestávající
pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤ 6 mm, listy ze stlačeného dřeva,
intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

10

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/351

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4412 94 90

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo s laťovkami, vrstvenými de
skami nebo podlahovými laťovkami (jiné než z bambusu, nejméně s
jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva, překližky sestá
vající pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤ 6 mm, listy ze stlačeného
dřeva, dutinové kompozitní panely, intarzované dřevo a listy rozpozna
telné jako nábytkové díly)

6

0

4412 99 30

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo nejméně s jednou vnější vr
stvou z třískových desek, bez laťovek, vrstvených desek nebo podlaho
vých laťovek (jiné než z bambusu, s nejméně jednou vnější vrstvou z ji
ného než jehličnatého dřeva, překližky sestávající pouze z dřevěných li
stů o tloušťce ≤ 6 mm, listy ze stlačeného dřeva, dutinové kompozitní
panely, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

6

0

4412 99 70

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo neobsahující třískovou de
sku a bez laťovek, vrstvených desek nebo podlahových laťovek (jiné
než z bambusu, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehlična
tého dřeva, překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce ≤
6 mm, listy ze stlačeného dřeva, dutinové kompozitní panely, intarzo
vané dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

10

0

4413 00 00

Pokovené dřevo a jiné zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů
nebo profilů

bez

0

4414 00 10

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty,
z tropického dřeva (okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (af
rický mahagon), makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, dark red meranti (tmavočervené meranti), light red me
ranti (světlečervené meranti), meranti bakau, white lauan (bílý lauan),
white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé seraya), yellow meranti
(žluté meranti), alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, je
lutong, kempas, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia,
balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de rose)

2,5

0

4414 00 90

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
(jiné než z tropického dřeva (okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
d'Afrique (africký mahagon), makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, dark red meranti (tmavočervené meranti), light
red meranti (světlečervené meranti), meranti bakau, white lauan (bílý
lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé seraya), yellow
meranti (žluté meranti), alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.),
imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de
rose))

bez

0

4415 10 10

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly, ze dřeva

4

0

4415 10 90

Kabelové bubny ze dřeva

3

0
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4415 20 20

Jednoduché palety a nástavce palet, ze dřeva

3

0

4415 20 90

Skříňové palety a jiné nakládací plošiny, ze dřeva (jiné než kontejnery
speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více
druhy dopravy; jednoduché palety a nástavce palet)

4

0

4416 00 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části
a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

bez

0

4417 00 00

Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata,
kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi (jiné než formy pou
žívané při výrobě klobouků, formy čísla 8480, ostatní stroje nebo je
jich součásti ze dřeva)

bez

0

4418 10 10

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečervené meranti),
meranti bakau, white lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti),
white seraya (bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, maho
gany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palis
sandre de Para a palissandre de rose

3

0

4418 10 50

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva jehličnanů

3

0

4418 10 90

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva (jiného než
okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), ma
koré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red
meranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečervené me
ranti), meranti bakau, white lauan (bílý lauan), white meranti (bílé me
ranti), white seraya (bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti), alan,
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, vi
rola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de
Rio, palissandre de Para a palissandre de rose a dřeva jehličnanů)

3

0

4418 20 10

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, ze dřeva okoumé, obeche, sa
pelli, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti (tmavočer
vené meranti), light red meranti (světlečervené meranti), meranti bakau,
white lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé
seraya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing, ramin, kapur,
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (mahagon,
Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para
a palissandre de rose

3

0

4418 20 50

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, ze dřeva jehličnanů

bez

0

4418 20 80

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy ze dřeva (jiného než okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečervené meranti),
meranti bakau, white lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti),
white seraya (bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, maho
gany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palis
sandre de Para a palissandre de rose a dřeva jehličnanů)

bez

0
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4418 40 00

Dřevěné bednění pro betonování (jiné než překližkové bednění)

bez

0

4418 50 00

Šindele („shingles“ a „shakes“), ze dřeva

bez

0

4418 60 00

Sloupy a trámy, ze dřeva

bez

0

4418 71 00

Podlahové desky pro mozaikové podlahy, sestavené, ze dřeva

3

0

4418 72 00

Podlahové desky, vícevrstvé, sestavené, ze dřeva (jiné než pro mozai
kové podlahy)

bez

0

4418 79 00

Dřevěné sestavené podlahové desky (jiné než vícevrstvé podlahové
desky pro mozaikové podlahy)

bez

0

4418 90 10

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva provrstveného kli
hem (jiné než okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, dveře
a jejich rámy a zárubně a prahy, dřevěné bednění pro betonování, šin
dele („shingles“ a „shakes“) a montované stavby)

bez

0

4418 90 80

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva, včetně dřevěných
voštinových desek (jiné než ze dřeva provrstveného klihem, okna, fran
couzská okna a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy a zárubně
a prahy, sloupy a trámy, sestavené podlahové desky, dřevěné bednění
pro betonování, šindele („shingles“ a „shakes“) a montované stavby)

bez

0

4419 00 10

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ze dřeva okoumé, obeche, sapelli,
sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré, iroko, tiama, manso
nia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti (tmavočervené me
ranti), light red meranti (světlečervené meranti), meranti bakau, white
lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé se
raya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing, ramin, kapur, teak,
jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (mahagon,
Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para,
palissandre de rose

bez

0

4419 00 90

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva (jiné než ze dřeva okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečervené meranti),
meranti bakau, white lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti),
white seraya (bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, maho
gany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palis
sandre de Para, palissandre de rose; předměty pro nábytek, ozdobné
předměty, bednářské výrobky, části a součásti pro dřevěné stolní a ku
chyňské nádobí a náčiní, kartáče, štětce, košťata a ruční síta)

bez

0
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4420 10 11

Sošky a jiné ozdobné předměty ze dřeva okoumé, obeche, sapelli, sipo,
acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré, iroko, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti (tmavočervené me
ranti), light red meranti (světlečervené meranti), meranti bakau, white
lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé se
raya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing, ramin, kapur, teak,
jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (mahagon,
Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para,
palissandre de rose (jiné než marketerované a intarzované dřevo)

3

0

4420 10 19

Sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva (jiné než ze dřeva okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (africký mahagon), makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti (tmavočervené meranti), light red meranti (světlečervené meranti),
meranti bakau, white lauan (bílý lauan), white meranti (bílé meranti),
white seraya (bílé seraya), yellow meranti (žluté meranti), alan, keruing,
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, maho
gany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palis
sandre de Para, palissandre de rose; marketerované a intarzované
dřevo)

bez

0

4420 90 10

Marketerované a intarzované dřevo (jiné než sošky a jiné ozdobné
předměty, nábytek, svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a sou
části)

4

0

4420 90 91

Skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky a náby
tek, ze dřeva okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique (africký
mahagon), makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, dark red meranti (tmavočervené meranti), light red meranti (svě
tlečervené meranti), meranti bakau, white lauan (bílý lauan), white me
ranti (bílé meranti), white seraya (bílé seraya), yellow meranti (žluté me
ranti), alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia, balsa, pa
lissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de rose; sošky a jiné
ozdobné předměty, marketerované a intarzované dřevo, nábytek, svíti
dla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti

3

0

4420 90 99

Skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky a náby
tek (jiné než ze dřeva okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique
(africký mahagon), makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, dark red meranti (tmavočervené meranti), light red me
ranti (světlečervené meranti), meranti bakau, white lauan (bílý lauan),
white meranti (bílé meranti), white seraya (bílé seraya), yellow meranti
(žluté meranti), alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, je
lutong, kempas, virola, mahogany (mahagon, Swietenia spp.), imbuia,
balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para, palissandre de rose; sošky
a jiné ozdobné předměty, marketerované a intarzované dřevo, nábytek,
svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti)

bez

0

4421 10 00

Ramínka na šaty, ze dřeva

bez

0

4421 90 91

Výrobky z dřevovláknitých desek, j. n.

4

0

4421 90 98

Dřevěné výrobky, j. n.

bez

0
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4501 10 00

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený (pouze povrchově
upravený nebo jinak očištěný)

bez

0

4501 90 00

Korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek

bez

0

4502 00 00

Přírodní korek, odkorněný nebo nahrubo hraněný nebo ve čtvercových
nebo pravoúhlých blocích, deskách, listech nebo pásech, včetně poloto
varů s ostrými hranami na korkové zátky

bez

0

4503 10 10

Uzávěry a zátky, válcovité, z přírodního korku

4,7

0

4503 10 90

Uzávěry a zátky všech druhů, včetně polotovarů s ostrými hranami
(kromě válcovitých)

4,7

0

4503 90 00

Výrobky z přírodního korku (jiné než korek ve čtvercových nebo pra
voúhlých blocích, deskách, listech nebo pásech; uzávěry, zátky a poloto
vary na korkové zátky; obuv a její části a součásti; stélky, též odstrani
telné; pokrývky hlavy a jejich části a součásti; zátky a děliče pro náboje
pro brokovnice; hračky, hry a sportovní potřeby a jejich části a sou
části)

4,7

0

4504 10 11

Uzávěry a zátky, válcovité, pro šumivá vína, z aglomerovaného korku,
včetně zátek s kotoučem z přírodního korku

4,7

0

4504 10 19

Uzávěry a zátky, válcovité, z aglomerovaného korku (jiné než takovéto
výrobky pro šumivá vína)

4,7

0

4504 10 91

Dlaždice jakéhokoliv tvaru, bloky, desky, listy a pásy, pevné válce,
včetně kotoučů, z aglomerovaného korku, s pojidlem (jiné než uzávěry
a zátky)

4,7

0

4504 10 99

Dlaždice jakéhokoliv tvaru, bloky, desky, listy a pásy, pevné válce,
včetně kotoučů, z aglomerovaného korku, bez pojidla (jiné než uzávěry
a zátky)

4,7

0

4504 90 20

Uzávěry a zátky, z aglomerovaného korku (kromě válcovitých)

4,7

0

4504 90 80

Aglomerovaný korek, též s pojivy, a výrobky z aglomerovaného korku
(jiné než obuv a její části a součásti; stélky, též vkládací; pokrývky hlavy
a jejich části a součásti; zátky a děliče pro náboje pro brokovnice;
hračky, hry a sportovní potřeby a jejich části a součásti; bloky, desky, li
sty nebo pásy; dlaždice jakéhokoliv tvaru; pevné válce, včetně kotoučů;
zátky a uzávěry)

4,7

0

4601 21 10

Rohože, slaměné rohožky, násobně tkané nebo svázané dohromady v
paralelních provazcích, z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích
materiálů z bambusu, podélně opracované

3,7

0

L 356/356

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4601 21 90

Rohože, slaměné rohožky, z pletacích materiálů z bambusu, násobně
tkané nebo svázané dohromady v paralelních provazcích (jiné než z ple
tenců nebo podobných výrobků z pletacích materiálů z bambusu, po
délně opracované)

2,2

0

4601 22 10

Rohože, slaměné rohožky, násobně tkané nebo svázané dohromady v
paralelních provazcích, z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích
materiálů ze španělského rákosu (rotang), podélně opracované

3,7

0

4601 22 90

Rohože, slaměné rohožky a košatiny, z pletacích materiálů ze španěl
ského rákosu (rotang), násobně tkané nebo svázané dohromady v para
lelních provazcích (jiné než z pletenců nebo podobných výrobků z ple
tacích materiálů, podélně opracované)

2,2

0

4601 29 10

Rohože, slaměné rohožky a košatiny, z rostlinných pletacích materiálů,
násobně tkané nebo svázané dohromady v paralelních provazcích,
z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích materiálů, podélně
opracované (jiné než z bambusu a španělského rákosu (rotang))

3,7

0

4601 29 90

Rohože, slaměné rohožky a košatiny, z rostlinných pletacích materiálů,
násobně tkané nebo svázané dohromady v paralelních provazcích (jiné
než z bambusu a španělského rákosu (rotang) a z pletenců nebo pod
obných výrobků z pletacích materiálů, podélně opracované)

2,2

0

4601 92 05

Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů z bambusu, podélně
opracované, též spojené do pásů (jiné než motouzy, šňůry a provazy;
části a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

bez

0

4601 92 10

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů
z bambusu, násobně tkané nebo svázané dohromady v paralelních pro
vazcích, z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích materiálů, po
délně opracované (jiné než rohože, slaměné rohožky a košatiny; oblo
žení stěn čísla 4814; části a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

3,7

0

4601 92 90

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů
z bambusu, násobně tkané nebo svázané dohromady v paralelních pro
vazcích (jiné než z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích ma
teriálů, podélně opracované; rohože, slaměné rohožky a košatiny; oblo
žení stěn čísla 4814; části a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

2,2

0

4601 93 05

Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů ze španělského rá
kosu (rotang), podélně opracované, též spojené do pásů (jiné než mo
touzy, šňůry a provazy; části a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

bez

0
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4601 93 10

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z materiálů ze španěl
ského rákosu (rotang), násobně tkané nebo svázané dohromady v para
lelních provazcích, z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích
materiálů, podélně opracované (jiné než rohože, slaměné rohožky a ko
šatiny; obložení stěn čísla 4814; části a součásti obuvi nebo pokrývek
hlavy)

3,7

0

4601 93 90

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů ze
španělského rákosu (rotang), násobně tkané nebo svázané dohromady
v paralelních provazcích (jiné než z pletenců nebo podobných výrobků
z pletacích materiálů, podélně opracované; rohože, slaměné rohožky
a košatiny; obložení stěn čísla 4814; části a součásti obuvi nebo pokrý
vek hlavy)

2,2

0

4601 94 05

Pletence a podobné výrobky z rostlinných pletacích materiálů, podélně
opracované, též spojené do pásů (jiné než z bambusu a španělského rá
kosu (rotang) a motouzy, šňůry a provazy; části a součásti obuvi nebo
pokrývek hlavy)

bez

0

4601 94 10

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z rostlinných materiálů,
násobně tkané nebo svázané dohromady v paralelních provazcích,
z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích materiálů, podélně
opracované (jiné než z bambusu a španělského rákosu (rotang); rohože,
slaměné rohožky a košatiny; obložení stěn čísla 4814; části a součásti
obuvi nebo pokrývek hlavy)

3,7

0

4601 94 90

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z rostlinných pletacích
materiálů, násobně tkané nebo svázané dohromady v paralelních pro
vazcích (jiné než z bambusu a španělského rákosu (rotang); z pletenců
nebo podobných výrobků z pletacích materiálů, podélně opracované;
rohože, slaměné rohožky a košatiny; obložení stěn čísla 4814; části
a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy), ostatní

2,2

0

4601 99 05

Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů jiných než rostlin
ných, podélně opracované, též spojené do pásů (jiné než motouzy,
šňůry a provazy; části a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

1,7

0

4601 99 10

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů ji
ných než rostlinných, násobně tkané nebo svázané dohromady v para
lelních provazcích, z pletenců nebo podobných výrobků z pletacích
materiálů, podélně opracované (jiné než obložení stěn čísla 4814; části
a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

4,7

0

4601 99 90

Pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů ji
ných než rostlinných, násobně tkané nebo svázané dohromady v para
lelních provazcích (jiné než z pletenců nebo podobných výrobků z ple
tacích materiálů, podélně opracované; obložení stěn čísla 4814; části
a součásti obuvi nebo pokrývek hlavy)

2,7

0

4602 11 00

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích mate
riálů z bambusu nebo zhotovené ze zboží z pletacích materiálů z bam
busu čísla 4601; výrobky z lufy (jiné než obložení stěn čísla 4814; mo
touzy, šňůry a provazy; obuv a pokrývky hlavy a jejich části a součásti;
vozidla a nadstavby vozidel; zboží kapitoly 94, například nábytek, svíti
dla)

3,7

0
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4602 12 00

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích mate
riálů ze španělského rákosu (rotang) nebo zhotovené ze zboží z pleta
cích materiálů ze španělského rákosu (rotang) čísla 4601; výrobky
z lufy (jiné než obložení stěn čísla 4814; motouzy, šňůry a provazy;
obuv a pokrývky hlavy a jejich části a součásti; vozidla a nadstavby vo
zidel; zboží kapitoly 94, například nábytek, svítidla)

3,7

0

4602 19 10

Slaměné obaly na láhve vyrobené přímo ze slámy nebo z rostlinných
pletacích materiálů čísla 4601 (jiné než z bambusu a španělského rá
kosu (rotang))

1,7

0

4602 19 91

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z rostlinných ple
tacích materiálů (jiné než z bambusu a španělského rákosu (rotang);
pouze splétané pásy nebo násobně tkané výrobky; slaměné obaly na
láhve, obložení stěn čísla 4814; motouzy, šňůry a provazy; obuv a po
krývky hlavy a jejich části a součásti; vozidla a nadstavby vozidel; zboží
kapitoly 94, například nábytek, svítidla)

3,7

0

4602 19 99

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené z rostlinných materiálů
čísla 4601, výrobky z lufy (jiné než z bambusu a španělského rákosu
(rotang); pouze splétané pásy nebo násobně tkané výrobky; slaměné
obaly na láhve, obložení stěn čísla 4814; motouzy, šňůry a provazy;
obuv a pokrývky hlavy a jejich části a součásti; vozidla a nadstavby vo
zidel; zboží kapitoly 94, například nábytek, svítidla)

3,7

0

4602 90 00

Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích mate
riálů jiných než rostlinných nebo zhotovené ze zboží z pletacích mate
riálů jiných než rostlinných čísla 4601 (jiné než obložení stěn čí
sla 4814; motouzy, šňůry a provazy; obuv a pokrývky hlavy a jejich
části a součásti; vozidla a nadstavby vozidel; zboží kapitoly 94, napří
klad nábytek, svítidla)

4,7

0

4701 00 10

Termomechanická dřevná buničina, chemicky neupravená

bez

0

4701 00 90

Mechanická dřevná buničina, chemicky neupravená (jiná než termome
chanická dřevná buničina)

bez

0

4702 00 00

Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

bez

0

4703 11 00

Nebělená jehličnanová chemická dřevná buničina, natronová nebo sul
fátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0

4703 19 00

Nebělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; natronová
nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0

4703 21 00

Polobělená nebo bělená jehličnanová chemická dřevná buničina, natro
nová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0
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4703 29 00

Polobělená nebo bělená chemická dřevná buničina jiná než jehlična
nová; natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0

4704 11 00

Nebělená jehličnanová chemická dřevná buničina, sulfitová (jiná než
druhů pro rozpouštění)

bez

0

4704 19 00

Nebělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; sulfitová
(jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0

4704 21 00

Polobělená nebo bělená jehličnanová chemická dřevná buničina, sulfi
tová (jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0

4704 29 00

Polobělená nebo bělená chemická dřevná buničina jiná než jehlična
nová; sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

bez

0

4705 00 00

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického
rozvlákňovacího postupu

bez

0

4706 10 00

Buničina z bavlněného lintru

bez

0

4706 20 00

Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo le
penky (odpadu a výmětu)

bez

0

4706 30 00

Buničina z celulózových vláknovin z bambusu

bez

0

4706 91 00

Mechanická buničina z celulózových vláknovin (jiná než z bambusu, ze
dřeva, z bavlněného lintru nebo z vláken získaných ze sběrového pa
píru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu))

bez

0

4706 92 00

Chemická buničina z celulózových vláknovin (jiná než z bambusu, ze
dřeva, z bavlněného lintru nebo z vláken získaných ze sběrového pa
píru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu))

bez

0

4706 93 00

Polochemická buničina z celulózových vláknovin (jiná než z bambusu,
ze dřeva, z bavlněného lintru nebo z vláken získaných ze sběrového
papíru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu))

bez

0

4707 10 00

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) z neběleného sul
fátového (kraft) papíru nebo vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4707 20 00

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) vyrobené hlavně
z bělené chemické buničiny, nebarvené ve hmotě

bez

0

4707 30 10

Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a ti
štěný reklamní materiál

bez

0
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4707 30 90

Odpad a výmět z papíru, kartónu nebo lepenky, vyrobené převážně
z mechanické buničiny (jiné než staré a neprodané noviny a časopisy,
telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiál)

bez

0

4707 90 10

Netříděný sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) (jiné
než papírová vlna)

bez

0

4707 90 90

Tříděný sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) (jiné než
odpad a výmět z neběleného sulfátového (kraft) papíru, kartónu nebo
lepenky nebo vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky, z papíru, kartónu
nebo lepenky vyrobených převážně z bělené chemické buničiny nebar
vené ve hmotě, z papíru, kartónu nebo lepenky vyrobených převážně
z mechanické buničiny a papírová vlna)

bez

0

4801 00 00

Novinový papír, specifikovaný v poznámce 4 ke kapitole 48, v kotou
čích o šířce převyšující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových
listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a druhou stranou
přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4802 10 00

Ručně vyrobený papír, kartón a lepenka jakéhokoliv rozměru nebo
tvaru

bez

0

4802 20 00

Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, te
plocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, nenatírané, v
kotoučích nebo čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jaké
hokoliv rozměru

bez

0

4802 40 10

Surový tapetový papír, nenatíraný, neobsahující vlákna získaná mecha
nickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí
obsah těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních

bez

0

4802 40 90

Surový tapetový papír, nenatíraný, z jejichž celkového vlákninového
složení činí obsah vláken získaných mechanickým postupem > 10 %
hmotnostních

bez

0

4802 54 00

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích nebo čtvercových nebo obdélníkových listech (arších),
jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo
chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vláknino
vého složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních, s plošnou
hmotností < 40 g/m2, j. n.

bez

0

4802 55 15

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmot
nostních, s plošnou hmotností ≥ 40 g/m2, avšak < 60 g/m2, j. n.

bez

0

4802 55 25

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmot
nostních, s plošnou hmotností ≥ 60 g/m2, avšak < 75 g/m2, j. n.

bez

0
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4802 55 30

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmot
nostních, s plošnou hmotností ≥ 75 g/m2, avšak < 80 g/m2, j. n.

bez

0

4802 55 90

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmot
nostních, s plošnou hmotností ≥ 80 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, j. n.

bez

0

4802 56 20

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v obdélníkových listech (arších) s rozměrem jedné strany 297 mm
a druhé strany 210 mm (formát A4), neobsahující vlákna získaná me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmot
nostních, s plošnou hmotností 40 g/m2 až 150 g/m2, j. n.

bez

0

4802 56 80

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
≤ 435 mm a s druhou stranou ≤ 297 mm v nepřeloženém stavu, neob
sahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým
postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah
těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních, s plošnou hmotností 40 g/m2 až
150 g/m2, j. n. (jiné než s rozměrem jedné strany 297 mm a druhé
strany 210 mm v nepřeloženém stavu (formát A4))

bez

0

4802 57 00

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 435 mm nebo s jednou stranou ≤ 435 mm a s druhou stranou
> 297 mm v nepřeloženém stavu, neobsahující vlákna získaná mecha
nickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž celko
vého vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤10 % hmotnost
ních, s plošnou hmotností 40 g/m2 až 150 g/m2, j. n.

bez

0

4802 58 10

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmot
nostních, s plošnou hmotností > 150 g/m2, j. n.

bez

0

4802 58 90

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv roz
měru, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-me
chanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení
činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních, s plošnou hmotností
> 150 g/m2, j. n.

bez

0
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4802 61 15

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, s plošnou hmotností < 72 g/m2
a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných
mechanickým postupem více než 50 % hmotnostních, j. n.

bez

0

4802 61 80

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, z jejichž celkového vlákninového
složení činí obsah vláken získaných mechanickým nebo chemicko-me
chanickým postupem > 10 % hmotnostních, j. n. (jiné než výrobky s
plošnou hmotností < 72 g/m2 a z jejichž celkového vlákninového slo
žení činí obsah vláken získaných mechanickým postupem > 50 %
hmotnostních)

bez

0

4802 62 00

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
≤ 435 mm a s druhou stranou ≤ 297 mm v nepřeloženém stavu, z je
jichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných me
chanickým nebo chemicko-mechanickým postupem > 10 % hmotnost
ních, j. n.

bez

0

4802 69 00

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pá
sky, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 435 mm nebo s jednou stranou ≤ 435 mm a s druhou stranou
> 297 mm v nepřeloženém stavu, z jejichž celkového vlákninového
složení činí obsah vláken získaných mechanickým nebo chemicko-me
chanickým postupem > 10 % hmotnostních, j. n.

bez

0

4803 00 10

Buničitá vata, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo
obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou
stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4803 00 31

Krepový papír používaný v domácnosti nebo pro hygienické účely
a pásy zplstěných buničinových vláken (označované jako hedvábný pa
pír „tissue“) v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo ob
délníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stra
nou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností každé vrstvy
≤ 25 g/m2

bez

0

4803 00 39

Krepový papír používaný v domácnosti nebo pro hygienické účely
a pásy zplstěných buničinových vláken (označované jako hedvábný pa
pír „tissue“) v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo ob
délníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stra
nou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností každé vrstvy
> 25 g/m2

bez

0

4803 00 90

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír
a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely,
též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené,
zdobené nebo potištěné, v kotoučích o šířce >36 cm nebo v čtverco
vých nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s
druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než buničitá vata,
krepový papír a pásy zplstěných buničinových vláken (označované jako
hedvábný papír „tissue“))

bez

0
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4804 11 11

Nebělený kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny, a s plošnou hmotností < 150 g/m2
(jiný než výrobky čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 11 15

Nebělený kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny, a s plošnou hmotností ≥ 150 g/m2,
avšak < 175 g/m2 (jiný než výrobky čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 11 19

Nebělený kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny, a s plošnou hmotností ≥ 175 g/m2
(jiný než výrobky čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 11 90

Nebělený kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm (jiný než
obsahující z celkového vlákninového složení > 80 % hmotnostních je
hličnanové sulfátové nebo natronové buničiny, a výrobky čísel 4802
a 4803)

bez

0

4804 19 11

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, sestávající z jedné nebo více nebělených vr
stev a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě,
s plošnou hmotností < 150 g/m2 (jiný než výrobky čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 19 15

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, sestávající z jedné nebo více nebělených vr
stev a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě,
s plošnou hmotností ≥ 150 g/m2, avšak < 175 g/m2 (jiný než výrobky
čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 19 19

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, sestávající z jedné nebo více nebělených vr
stev a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě,
s plošnou hmotností ≥ 175 g/m2 (jiný než výrobky čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 19 31

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, s plošnou hmotností < 150 g/m2 (jiný než
nebělený nebo sestávající z jedné nebo více nebělených vrstev a z jedné
vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě a výrobky čísel
4802 a 4803)

bez

0
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4804 19 38

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, s plošnou hmotností ≥ 150 g/m2 (jiný než
nebělený nebo kraftliner sestávající z jedné nebo více nebělených vrstev
a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě a vý
robky čísel 4802 a 4803)

bez

0

4804 19 90

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm (jiný než nebělený,
kraftliner obsahující z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmot
nostních jehličnanové sulfátové nebo natronové buničiny, a výrobky čí
sel 4802 a 4803)

bez

0

4804 21 10

Nebělený pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm,
obsahující z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních je
hličnanové sulfátové nebo natronové buničiny (jiný než výrobky čísel
4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 21 90

Nebělený pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm
(jiný než papír kraft obsahující z celkového vlákninového složení ≥
80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natronové buničiny
a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 29 10

Pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm, obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny (jiný než nebělený a výrobky čísel
4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 29 90

Pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm (jiný než
nebělený, papír kraft obsahující z celkového vlákninového složení ≥
80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natronové buničiny
a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 31 51

Nebělený elektrotechnický izolační papír kraft, nenatíraný, v kotoučích
o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších)
s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2, obsahující z celkového vlákni
nového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo na
tronové buničiny (jiné než kraftliner a pytlový papír kraft)

bez

0

4804 31 58

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2, obsahující z celkového vlákni
nového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo na
tronové buničiny (jiné než elektrotechnický izolační papír kraft; vý
robky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0
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4804 31 80

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2 (jiné než papír kraft obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny; kraftliner a pytlový papír kraft; vý
robky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 39 51

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností ≤ 150 g/m2, stejnoměrně bělené ve hmotě, obsahu
jící z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehlična
nové sulfátové nebo natronové buničiny (jiné než používané při výrobě
papírových nití čísel 5308 a 5607; elektrotechnický izolační papír
kraft; výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 39 58

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností ≤ 150 g/m2, obsahující z celkového vlákninového
složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natronové
buničiny (jiné než nebělené nebo stejnoměrně bělené ve hmotě; kraftli
ner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 39 80

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností ≤ 150 g/m2 (jiné než nebělené a obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, kraftliner, pytlový papír kraft; výrobky čísel
4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 41 10

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2, obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny (jiné než kraftliner, pytlový papír
kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 41 91

Nebělený papír, kartón a lepenka na tvrzené lamináty, zvané „saturating
kraft“, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových
nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s dru
hou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností
> 150 g/m2, avšak < 225 g/m2

bez

0
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4804 41 99

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2 (jiné než ob
sahující z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehlič
nanové sulfátové nebo natronové buničiny, papír na tvrzené lamináty,
zvaný „saturating kraft“, kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel
4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 42 10

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2, stejnoměrně bělené
ve hmotě, obsahující z celkového vlákninového složení > 95 % hmot
nostních dřevných vláken získaných chemickými postupy a ≥ 80 %
hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natronové buničiny

bez

0

4804 42 90

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2, stejnoměrně bělené
ve hmotě, obsahující z celkového vlákninového složení > 95 % hmot
nostních dřevných vláken získaných chemickými postupy (jiné než ob
sahující z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehlič
nanové sulfátové nebo natronové buničiny)

bez

0

4804 49 10

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2, obsahující z celko
vého vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny (jiné než nebělené, stejnoměrně bělené ve
hmotě a obsahující z celkového vlákninového složení > 95 % hmot
nostních dřevných vláken získaných chemickými postupy)

bez

0

4804 49 90

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2 (jiné než nebělené,
stejnoměrně bělené ve hmotě, obsahující z celkového vlákninového slo
žení > 95 % hmotnostních dřevných vláken získaných chemickými po
stupy nebo ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natro
nové buničiny)

bez

0

4804 51 10

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≥ 225 g/m2, obsahující z celkového vlákni
nového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo na
tronové buničiny (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel
4802, 4803 nebo 4808)

bez

0
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4804 51 90

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≥ 225 g/m2 (jiné než obsahující z celkového
vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové
nebo natronové buničiny, kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel
4802, 4803 nebo 4808)

bez

0

4804 52 10

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v pásech nebo kotoučích
o šířce > 36 cm nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (ar
ších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřelo
ženém stavu, s plošnou hmotností ≥ 225 g/m2, stejnoměrně bělené ve
hmotě, obsahující z celkového vlákninového složení > 95 % hmotnost
ních dřevných vláken získaných chemickými postupy a ≥ 80 % hmot
nostních jehličnanové sulfátové nebo natronové buničiny

bez

0

4804 52 90

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v pásech nebo kotoučích
o šířce > 36 cm nebo pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších)
s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≥ 225 g/m2, stejnoměrně bělené ve hmotě,
obsahující z celkového vlákninového složení > 95 % hmotnostních
dřevných vláken získaných chemickými postupy (jiné než obsahující
z celkového vlákninového složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové
sulfátové nebo natronové buničiny)

bez

0

4804 59 10

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností ≥ 225 g/m2, obsahující z celkového vlákninového
složení ≥ 80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natronové
buničiny (jiné než nebělené nebo stejnoměrně bělené ve hmotě a obsa
hující z celkového vlákninového složení > 95 % hmotnostních dřev
ných vláken získaných chemickými postupy)

bez

0

4804 59 90

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s
plošnou hmotností ≥ 225 g/m2 (jiné než nebělené nebo stejnoměrně
bělené ve hmotě a obsahující z celkového vlákninového složení > 95 %
hmotnostních dřevných vláken získaných chemickými postupy nebo ≥
80 % hmotnostních jehličnanové sulfátové nebo natronové buničiny)

bez

0

4805 11 00

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu, nenatíraný, v kotoučích o šířce
> 36 cm

bez

0

4805 12 00

Slámový papír na zvlněnou vrstvu, v kotoučích o šířce > 36 cm, s ploš
nou hmotností ≥ 130 g/m2

bez

0
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4805 19 10

Wellenstoff, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtverco
vých nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s
druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4805 19 90

Papír na zvlněnou vrstvu, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu (jiný
než polochemický papír na zvlněnou vrstvu a slámový papír na zvlně
nou vrstvu a Wellenstoff)

bez

0

4805 24 00

Testliner (recyklovaný krycí kartón), nenatíraný, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2

bez

0

4805 25 00

Testliner (recyklovaný krycí kartón), nenatíraný, v kotoučích o šířce
> 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jed
nou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu, s plošnou hmotností > 150 g/m2

bez

0

4805 30 10

Sulfitový balicí papír, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou
hmotností < 30 g/m2

bez

0

4805 30 90

Sulfitový balicí papír, nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou
hmotností ≥ 30 g/m2

bez

0

4805 40 00

Filtrační papír, kartón a lepenka, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4805 50 00

Plstěný papír, kartón a lepenka, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4805 91 00

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo
v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou
hmotností ≤ 150 g/m2, j. n.

bez

0

4805 92 00

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo
v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou
hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2, j. n.

bez

0

4805 93 20

Papír, kartón a lepenka, vyrobené ze sběrového papíru, nenatírané, v
kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových li
stech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v
nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností ≥ 225 g/m2, j. n.

bez

0
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4805 93 80

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo
v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou
hmotností ≥ 225 g/m2, j. n.

bez

0

4806 10 00

Rostlinný pergamen, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových
nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s dru
hou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4806 20 00

Nepromastitelné papíry, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtverco
vých nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s
druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4806 30 00

Pauzovací papíry, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových
nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s dru
hou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4806 40 10

Pergamin, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdél
níkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou
> 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4806 40 90

Průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než
rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a perga
min)

bez

0

4807 00 30

Vrstvený papír, kartón a lepenka, vyrobené ze sběrového papíru, též
pokryté papírem, na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též
uvnitř zesílené, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo
obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou
stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než vnitřně laminované
živicí, dehtem nebo asfaltem)

bez

0

4807 00 80

Vrstvený papír, kartón a lepenka, na povrchu nenatírané ani neimpreg
nované, též uvnitř zesílené, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtver
cových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm
a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než vnitřně la
minované živicí, dehtem nebo asfaltem; slámový papír, kartón a le
penka, též pokryté jiným než slámovým papírem; papír, kartón a le
penka, vyrobené ze sběrového papíru, též pokryté papírem)

bez

0

4808 10 00

Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na
povrchu), též perforované, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtverco
vých nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s
druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4808 20 00

Pytlový papír kraft, krepovaný nebo plisovaný, též ražený nebo perfo
rovaný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélní
kových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou
> 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0
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4808 30 00

Papír kraft, krepovaný nebo plisovaný, též ražený nebo perforovaný, v
kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových li
stech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v
nepřeloženém stavu (jiný než pytlový papír kraft)

bez

0

4808 90 00

Papír, kartón a lepenka, krepované, plisované, ražené nebo perforované,
v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových
listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm
v nepřeloženém stavu (jiné než pytlový papír kraft a ostatní papír kraft
a výrobky čísla 4803)

bez

0

4809 20 10

Samokopírovací papír, též potištěný, v kotoučích o šířce > 36 cm (jiný
než karbonový papír a podobné kopírovací papíry)

bez

0

4809 20 90

Samokopírovací papír, též potištěný, v čtvercových nebo obdélníkových
listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm
v nepřeloženém stavu (jiný než karbonový papír a podobné kopírovací
papíry)

bez

0

4809 90 10

Karbonový papír a podobné kopírovací papíry, též potištěné, v kotou
čích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech
(arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v ne
přeloženém stavu

bez

0

4809 90 90

Přetiskové papíry, včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro
rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, též potištěné, v kotoučích
o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších)
s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém
stavu (jiné než karbonový papír a podobné kopírovací papíry a samoko
pírovací papír)

bez

0

4810 13 20

Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, te
plocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, neobsahující
vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem
nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken
≤ 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaoli
nem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích, s plošnou hmot
ností ≤ 150 g/m2

bez

0

4810 13 80

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafic
kým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo che
micko-mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového
složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních, natírané na
jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou lát
kou, v kotoučích (jiné než používané jako podklad pro fotosenzitivní,
teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, s plošnou
hmotností ≤ 150 g/m2; papír, kartón a lepenka pro kancelářské stroje
apod.)

bez

0

4810 14 20

Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, te
plocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, neobsahující
vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem
nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken
≤ 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaoli
nem nebo jinou anorganickou látkou, v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších) s jednou stranou ≤ 435 mm a s druhou stranou ≤
297 mm v nepřeloženém stavu a s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2

bez

0
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4810 14 80

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafic
kým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo che
micko-mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového
složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních, natírané na
jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou lát
kou, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou ≤ 435 mm a s druhou stranou ≤ 297 mm v nepřeloženém stavu
(jiné než používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo
elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku s plošnou hmotností ≤
150 g/m2)

bez

0

4810 19 10

Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, te
plocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, neobsahující
vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem
nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken
≤ 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaoli
nem nebo jinou anorganickou látkou, v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších) s jednou stranou > 435 mm nebo s jednou stranou
≤ 435 mm a s druhou stranou > 297 mm v nepřeloženém stavu a s
plošnou hmotností ≤ 150 g/m2

bez

0

4810 19 90

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafic
kým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo che
micko-mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového
složení činí obsah těchto vláken ≤ 10 % hmotnostních, natírané na
jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou lát
kou, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stra
nou > 435 mm nebo s jednou stranou ≤ 435 mm a s druhou stranou
> 297 mm v nepřeloženém stavu (jiné než používané jako podklad pro
fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo le
penku s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2)

bez

0

4810 22 10

Tenký natíraný papír používaný ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým
účelům, s celkovou plošnou hmotností ≤ 72 g/m2, s nátěrem o plošné
hmotnosti na každé straně ≤ 15 g/m2, z jehož celkového vlákninového
složení ≥ 50 % hmotnostních činí vlákna získaná mechanickým postu
pem, natíraný na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou lát
kou, v kotoučích o šířce > 15 cm nebo v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou
> 15 cm v nepřeloženém stavu

bez

0

4810 22 90

Tenký natíraný papír používaný ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým
účelům, s celkovou plošnou hmotností ≤ 72 g/m2, s nátěrem o plošné
hmotnosti na každé straně ≤ 15 g/m2, z jehož celkového vlákninového
složení ≥ 50 % hmotnostních činí vlákna získaná mechanickým postu
pem, natíraný na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou lát
kou, v kotoučích o šířce ≤ 15 cm nebo v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších) s jednou stranou ≤ 36 cm nebo s jednou stranou
> 36 cm a s druhou stranou ≤ 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než
pro kancelářské stroje apod.)

bez

0

4810 29 30

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafic
kým účelům, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vlá
ken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem
> 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaoli
nem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích jakéhokoliv rozměru
(jiné než tenký papír; papír, kartón a lepenka pro kancelářské stroje
apod.)

bez

0
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4810 29 80

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafic
kým účelům, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vlá
ken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem
>10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaoli
nem nebo jinou anorganickou látkou, v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než tenký papír; papír,
kartón a lepenka pro kancelářské stroje apod.)

bez

0

4810 31 00

Papír, kartón a lepenka kraft, stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž
celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných
chemickými postupy > 95 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na
obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích
nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv
rozměru, s plošnou hmotností ≤ 150 g/m2 (jiné než určené ke psaní, ti
sku nebo k jiným grafickým účelům)

bez

0

4810 32 10

Papír, kartón a lepenka kraft, stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž
celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných
chemickými postupy > 95 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na
obou stranách kaolinem, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélní
kových listech (arších) jakéhokoliv rozměru, s plošnou hmotností
> 150 g/m2 (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým
účelům)

bez

0

4810 32 90

Papír, kartón a lepenka kraft, stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž
celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných
chemickými postupy > 95 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na
obou stranách anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových
nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru, s plošnou
hmotností > 150 g/m2 (jiné než papír kraft natíraný kaolinem; papír,
kartón a lepenka ke grafickým účelům)

bez

0

4810 39 00

Papír, kartón a lepenka kraft, natírané na jedné nebo na obou stranách
kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtverco
vých nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než
určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům; papír, kartón
a lepenka stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vláknino
vého složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými po
stupy > 95 % hmotnostních)

bez

0

4810 92 10

Vícevrstvý papír, kartón a lepenka, u nichž je bělená každá vrstva, natí
rané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganic
kou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech
(arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k ji
ným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft)

bez

0

4810 92 30

Vícevrstvý papír, kartón a lepenka, u nichž je bělená pouze jedna vnější
vrstva, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou
anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, ti
sku nebo k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft)

bez

0
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4810 92 90

Vícevrstvý papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou
stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru
(jiné než vícevrstvý papír, kartón a lepenka, u nichž je bělená každá vr
stva, u nichž je bělená pouze jedna vnější vrstva, papír, kartón a le
penka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, pa
pír, kartón a lepenka kraft)

bez

0

4810 99 10

Bělený papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stra
nách kaolinem, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových li
stech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo
k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft, vícevrstvý pa
pír, kartón a lepenka a bez jakéhokoliv dalšího nátěru)

bez

0

4810 99 30

Papír, kartón a lepenka, povrstvené na jedné nebo na obou stranách slí
dovým práškem, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových
listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku
nebo k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft, vícevr
stvý papír, kartón a lepenka a bez jakéhokoliv dalšího nátěru)

bez

0

4810 99 90

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách anor
ganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových
listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než bělený papír, kartón a le
penka, natírané kaolinem, papír, kartón a lepenka, povrstvené slídovým
práškem, papír, kartón a lepenka určené ke psaní, tisku nebo k jiným
grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft, vícevrstvý papír, kar
tón a lepenka a bez jakéhokoliv dalšího nátěru)

bez

0

4811 10 00

Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka, v
kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jaké
hokoliv rozměru

bez

0

4811 41 20

Samolepicí papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo
potištěné, v pásech, kotoučích nebo listech (arších) o šířce ≤ 10 cm, s
vrstvou nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku

bez

0

4811 41 90

Samolepicí papír, kartón nebo lepenka, na povrchu barvené, zdobené
nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových li
stech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než o šířce ≤ 10 cm, s vrstvou
nevulkanizovaného přírodního nebo syntetického kaučuku, a zboží čí
sla 4810)

bez

0

4811 49 00

Gumovaný nebo lepicí papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené,
zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélní
kových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než samolepicí a zboží
čísla 4810)

bez

0

4811 51 00

Papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné,
natírané, impregnované nebo potažené umělými pryskyřicemi nebo
plasty, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (ar
ších), jakéhokoliv rozměru, bělené, s plošnou hmotností > 150 g/m2
(kromě lepidel)

bez

0
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4811 59 00

Papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné,
natírané, impregnované nebo potažené umělými pryskyřicemi nebo
plasty, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (ar
ších), jakéhokoliv rozměru (jiné než bělené s plošnou hmotností
> 150 g/m2 a kromě lepidel)

bez

0

4811 60 00

Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené vo
skem, parafínem, stearinem, olejem nebo glycerinem, v kotoučích nebo
v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru
(jiné než zboží čísel 4803, 4809 a 4818)

bez

0

4811 90 00

Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových
vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdo
bené nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníko
vých listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než zboží čísel 4803,
4809, 4810 a 4818 a položek 4811 10 až 4811 60)

bez

0

4812 00 00

Filtrační bloky a desky z papíroviny

bez

0

4813 10 00

Cigaretový papír ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek)

bez

0

4813 20 00

Cigaretový papír v kotoučcích o šířce ≤ 5 cm

bez

0

4813 90 10

Cigaretový papír v kotoučcích o šířce > 5 cm, avšak ≤ 15 cm

bez

0

4813 90 90

Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost (jiný než ve tvaru
složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) a v kotoučcích o šířce ≤
15 cm)

bez

0

4814 10 00

Papír zvaný „ingrain“ (drsně vzorovaný papír)

bez

0

4814 20 00

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny, sestávající z papíru
natřeného nebo potaženého na lícové straně zrnitou, raženou, barve
nou, potištěnou vzorem nebo jinak zdobenou vrstvou plastů

bez

0

4814 90 10

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny, sestávající z papíru
zrnitého, raženého, povrchově barveného, potištěného vzorem nebo ji
nak povrchově zdobeného nebo potaženého průhlednými ochrannými
vrstvami plastů

bez

0

4814 90 80

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny a okenní transpa
rentní papír (jiné než papír zvaný „ingrain“ (drsně vzorovaný papír)
a zboží položky 4814 20 a položky 4814 30)

bez

0

4816 20 00

Samokopírovací papír, v kotoučích o šířce ≤ 36 cm nebo v čtvercových
nebo obdélníkových listech (arších), jejichž žádná strana není > 36 cm
v nepřeloženém stavu, nebo nařezaný na jiné než čtvercové nebo ob
délníkové tvary, též v krabicích (jiný než karbonový papír nebo pod
obné kopírovací papíry)

bez

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/375

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4816 90 00

Kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích o šířce ≤ 36 cm nebo v
čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jejichž žádná strana
není > 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané na jiné než čtver
cové nebo obdélníkové tvary, též v krabicích, spolu s ofsetovými de
skami z papíru (jiné než samokopírovací papír)

bez

0

4817 10 00

Obálky z papíru, kartónu a lepenky (jiné než zálepky)

bez

0

4817 20 00

Zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky z papíru, kar
tónu nebo lepenky (jiné než s frankotypem)

bez

0

4817 30 00

Krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro
korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4818 10 10

Toaletní papír v kotoučích o šířce ≤ 36 cm, s plošnou hmotností každé
vrstvy ≤ 25 g/m2

bez

0

4818 10 90

Toaletní papír v kotoučích o šířce ≤ 36 cm, s plošnou hmotností každé
vrstvy > 25 g/m2

bez

0

4818 20 10

Kapesníky, čisticí nebo odličovací ubrousky a ručníky, z papíroviny, pa
píru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken

bez

0

4818 20 91

Ručníky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buni
činových vláken, v kotoučích o šířce ≤ 36 cm

bez

0

4818 20 99

Ručníky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buni
činových vláken (jiné než v kotoučích o šířce ≤ 36 cm)

bez

0

4818 30 00

Ubrusy a ubrousky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů
zplstěných buničinových vláken

bez

0

4818 40 11

Hygienické vložky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstě
ných buničinových vláken

bez

0

4818 40 13

Tampóny z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných bu
ničinových vláken

bez

0

4818 40 19

Dámské hygienické potřeby z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo
pásů zplstěných buničinových vláken (jiné než hygienické vložky a tam
póny)

bez

0

4818 40 90

Dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z papíroviny, papíru, bu
ničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken

bez

0

4818 50 00

Oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů
zplstěných buničinových vláken (jiné než obuv a její části a součásti,
včetně stélek, podpatkových plátků a podobných vyjímatelných vý
robků, kamaše a podobné výrobky, pokrývky hlavy a jejich části a sou
části)

bez

0
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4818 90 10

Výrobky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buni
činových vláken pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely (jiné
než toaletní papír, kapesníky, čisticí nebo odličovací ubrousky a ručníky,
ubrusy, ubrousky, hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné
hygienické výrobky a zboží upravené pro drobný prodej)

bez

0

4818 90 90

Papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, použí
vané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce ≤
36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; výrobky z papíroviny,
papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken pro
použití v domácnosti nebo pro hygienické účely nebo nemocniční
účely (jiné než toaletní papír, kapesníky, čisticí nebo odličovací
ubrousky a ručníky, ubrusy, ubrousky, hygienické vložky a tampóny,
dětské pleny a podobné hygienické výrobky a výrobky pro chirurgické,
lékařské nebo hygienické účely neupravené pro drobný prodej)

bez

0

4819 10 00

Kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4819 20 00

Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo
lepenky

bez

0

4819 30 00

Pytle, sáčky a tašky z papíru, kartónu nebo lepenky, buničité vaty nebo
pásů zplstěných buničinových vláken, jejichž spodní část má šířku ≥
40 cm

bez

0

4819 40 00

Pytle, sáčky a tašky, včetně kornoutů, z papíru, kartónu nebo lepenky,
buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (jiné než je
jichž spodní část má šířku ≥ 40 cm a obaly na gramofonové desky)

bez

0

4819 50 00

Obalové schránky, včetně obalů na gramofonové desky, z papíru, kar
tónu nebo lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových
vláken (jiné než kartóny, bedny a krabice z vlnitého papíru, kartónu
nebo lepenky, skládací kartóny, bedny a krabice z nezvlněného papíru,
kartónu nebo lepenky, pytle, sáčky a tašky)

bez

0

4819 60 00

Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a podobné
výrobky z kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech
a podobně (jiné než obalové schránky)

bez

0

4820 10 10

Rejstříky, účetní knihy, objednávkové knihy a příjmové knihy, z papíru,
kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 10 30

Zápisníky, složky dopisních papírů a poznámkové bloky, bez kalen
dářů, z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 10 50

Diáře s kalendáři, z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 10 90

Poznámkové bloky apod., z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 20 00

Sešity, z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0
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4820 30 00

Rychlovazače (jiné než obaly na knihy), desky a spisové mapy, z papíru,
kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 40 10

Sady tiskopisů v kontinuální formě, též proložené karbonovými papíry,
z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 40 90

Různé obchodní tiskopisy a sady papírů proložené karbonovými pa
píry, z papíru, kartónu nebo lepenky (jiné než tiskopisy v kontinuální
formě)

bez

0

4820 50 00

Alba na vzorky nebo sbírky, z papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4820 90 00

Psací savé podložky a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky,
z papíru, kartónu nebo lepenky a obaly na knihy z papíru, kartónu
nebo lepenky (jiné než rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové
knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky,
diáře, sešity, rychlovazače, desky, spisové mapy, různé obchodní tisko
pisy a sady papírů proložené karbonovými papíry a alba na vzorky
nebo sbírky)

bez

0

4821 10 10

Samolepicí etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, poti
štěné

bez

0

4821 10 90

Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, potištěné (jiné
než samolepicí)

bez

0

4821 90 10

Samolepicí etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, nepo
tištěné

bez

0

4821 90 90

Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, nepotištěné (jiné
než samolepicí)

bez

0

4822 10 00

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kar
tónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené, používané k navíjení
textilní příze

bez

0

4822 90 00

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kar
tónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené (jiné než používané k
navíjení textilní příze)

bez

0

4823 20 00

Filtrační papír, kartón a lepenka, v pásech nebo kotoučích o šířce ≤
36 cm, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jejichž žádná
strana není > 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané na jiný než
čtvercový nebo obdélníkový tvar

bez

0

4823 40 00

Kotouče, listy a disky, potištěné pro registrační pokladny, v kotoučích
o šířce ≤ 36 cm, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), je
jichž žádná strana není > 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané
na disky

bez

0

4823 61 00

Podnosy, tácky, misky, talíře, šálky, kelímky a podobné výrobky z bam
busového papíru, kartónu nebo lepenky

bez

0

4823 69 10

Podnosy, tácky, misky, talíře, z papíru, kartónu nebo lepenky (jiné než
z bambusového papíru, kartónu nebo lepenky)

bez

0
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4823 69 90

Šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky
(jiné než z bambusového papíru, kartónu nebo lepenky a podnosy,
tácky, misky a talíře)

bez

0

4823 70 10

Proložky a krabice pro balení vajec, z tvarované papíroviny

bez

0

4823 70 90

Tvarované nebo lisované výrobky z papíroviny, j. n.

bez

0

4823 90 40

Papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisk nebo k jiným grafickým
účelům, j. n.

bez

0

4823 90 85

Papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových
vláken, v pásech nebo kotoučích o šířce ≤ 36 cm, v čtvercových nebo
obdélníkových listech (arších), jejichž žádná strana není > 36 cm v ne
přeloženém stavu, nebo nařezané na jiný než čtvercový nebo obdélní
kový tvar, a výrobky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů
zplstěných buničinových vláken, j. n.

bez

0

4901 10 00

Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskoviny, v jednotlivých li
stech (arších), též skládané (jiné než periodika a publikace, které jsou v
podstatě určeny k reklamě)

bez

0

4901 91 00

Slovníky a encyklopedie, též v pořadačové úpravě

bez

0

4901 99 00

Tištěné knihy, brožury a podobné tiskoviny (jiné než v jednotlivých li
stech (arších); slovníky, encyklopedie, periodika a publikace, které jsou
v podstatě určeny k reklamě)

bez

0

4902 10 00

Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci
nebo reklamy, vycházející nejméně čtyřikrát týdně

bez

0

4902 90 10

Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci
nebo reklamy, vycházející jednou týdně

bez

0

4902 90 30

Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci
nebo reklamy, vycházející jednou měsíčně

bez

0

4902 90 90

Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci
nebo reklamy (jiné než vycházející nejméně čtyřikrát týdně, vycházející
jednou týdně a vycházející jednou měsíčně)

bez

0

4903 00 00

Obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo omalovánky, pro děti

bez

0

4904 00 00

Hudebniny (noty), tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustro
vané

bez

0

4905 10 00

Glóbusy, tištěné (jiné než plastické glóbusy)

bez

0

4905 91 00

Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů a topografických
plánů, tištěné a v knižní formě (jiné než plastické glóbusy, mapy
a plány)

bez

0
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4905 99 00

Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map a to
pografických plánů, tištěné (jiné než v knižní formě a plastické mapy,
plány a glóbusy)

bez

0

4906 00 00

Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topo
grafické nebo podobné účely, které jsou ručně zhotovenými originály;
ručně psané texty; fotografické reprodukce na citlivém papíře a karbo
nové kopie výrobků uvedených v tomto čísle

bez

0

4907 00 10

Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky, které jsou v
oběhu nebo mají být nově vydány v zemi, ve které mají nebo mají mít
uznanou nominální hodnotu

bez

0

4907 00 30

Bankovky

bez

0

4907 00 90

Papír s natištěnými známkami; šekové tiskopisy; akcie, dluhopisy a pod
obné cenné papíry

bez

0

4908 10 00

Zeskelnitelné obtisky

bez

0

4908 90 00

Obtisky všeho druhu (jiné než zeskelnitelné)

bez

0

4909 00 10

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice

bez

0

4909 00 90

Tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též
ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

bez

0

4910 00 00

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích
bloků

bez

0

4911 10 10

Obchodní katalogy

bez

0

4911 10 90

Reklamní a propagační tiskoviny a podobné výrobky (jiné než ob
chodní katalogy)

bez

0

4911 91 00

Obrazy, tištěné obrazy a fotografie, j. n.

bez

0

4911 99 00

Tiskoviny, j. n.

bez

0

5001 00 00

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

bez

0

5002 00 00

Surové hedvábí (neskané)

bez

0

5003 00 00

Hedvábný odpad, včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového
odpadu a rozvlákněného materiálu

bez

0

5004 00 10

Hedvábné nitě, nebělené, odklížené nebo bělené (jiné než spředené
z hedvábného odpadu, upravené pro drobný prodej)

4

0
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5004 00 90

Hedvábné nitě (jiné než nebělené, odklížené nebo bělené, spředené
z hedvábného odpadu, upravené pro drobný prodej)

4

0

5005 00 10

Příze spředené z hedvábného odpadu, nebělené, odklížené nebo bělené
(jiné než upravené pro drobný prodej)

2,9

0

5005 00 90

Příze spředené z hedvábného odpadu (jiné než nebělené, odklížené
nebo bělené nebo upravené pro drobný prodej)

2,9

0

5006 00 10

Hedvábné nitě, upravené pro drobný prodej (jiné než příze spředená
z hedvábného odpadu)

5

0

5006 00 90

Příze spředená z buretového nebo jiného hedvábného odpadu, upra
vená pro drobný prodej messinský vlas (florentské žíně)

2,9

0

5007 10 00

Tkaniny z buretového hedvábí

3

0

5007 20 11

Krepy, obsahující ≥ 85 % hmotnostních hedvábí nebo hedvábného od
padu, nebělené, odklížené nebo bělené

6,9

0

5007 20 19

Krepy, obsahující ≥ 85 % hmotnostních hedvábí nebo hedvábného od
padu (jiné než nebělené, odklížené nebo bělené)

6,9

0

5007 20 21

Ponžé, habutai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny z Dálného
východu, zcela z hedvábí, v plátnové vazbě, nebělené nebo pouze od
klížené (jiné než s příměsí buretového hedvábí nebo ostatního hedváb
ného odpadu nebo ostatních textilních materiálů)

5,3

0

5007 20 31

Ponžé, habutai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny z Dálného
východu, zcela z hedvábí, v plátnové vazbě (jiné než nebělené nebo po
uze odklížené a s příměsí buretového hedvábí nebo ostatního hedváb
ného odpadu nebo ostatních textilních materiálů)

7,5

0

5007 20 39

Ponžé, habutai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny z Dálného
východu, zcela z hedvábí (jiné než v plátnové vazbě a s příměsí bureto
vého hedvábí nebo ostatního hedvábného odpadu nebo ostatních tex
tilních materiálů)

7,5

0

5007 20 41

Průsvitné tkaniny (volná vazba) obsahující ≥ 85 % hmotnostních hed
vábí nebo hedvábného odpadu

7,2

0

5007 20 51

Hustě tkané tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více hed
vábí nebo hedvábného odpadu, nebělené, odklížené nebo bělené (jiné
než krepy a ponžé, habutai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny
z Dálného východu, zcela z hedvábí)

7,2

0

5007 20 59

Hustě tkané tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více hed
vábí nebo hedvábného odpadu, barvené (jiné než krepy a ponžé, habu
tai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny z Dálného východu,
zcela z hedvábí)

7,2

0
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5007 20 61

Hustě tkané tkaniny z různobarevných nití, obsahující ≥ 85 % hmot
nostních hedvábí nebo hedvábného odpadu, o šířce > 57 cm, avšak ≤
75 cm (jiné než krepy a ponžé, habutai, honan, šantung, corah a pod
obné tkaniny z Dálného východu, zcela z hedvábí)

7,2

0

5007 20 69

Hustě tkané tkaniny z různobarevných nití, obsahující ≥ 85 % hmot
nostních hedvábí nebo hedvábného odpadu (jiné než o šířce > 57 cm,
avšak ≤ 75 cm, krepy a ponžé, habutai, honan, šantung, corah a pod
obné tkaniny z Dálného východu, zcela z hedvábí)

7,2

0

5007 20 71

Hustě tkané tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více hed
vábí nebo hedvábného odpadu, potištěné (jiné než krepy a ponžé, ha
butai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny z Dálného východu,
zcela z hedvábí)

7,2

0

5007 90 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních hedvábí
nebo hedvábného odpadu, nebělené, odklížené nebo bělené

6,9

0

5007 90 30

Barvené tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních hed
vábí nebo hedvábného odpadu

6,9

0

5007 90 50

Tkaniny z různobarevných nití obsahující převážně, avšak < 85 %
hmotnostních hedvábí nebo hedvábného odpadu

6,9

0

5007 90 90

Potištěné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
hedvábí nebo hedvábného odpadu

6,9

0

5101 11 00

Potní střižní vlna, včetně poloprané vlny, nemykaná ani nečesaná

bez

0

5101 19 00

Potní vlna, včetně poloprané vlny, nemykaná ani nečesaná (kromě stři
žní vlny)

bez

0

5101 21 00

Střižní vlna, odtučněná, nekarbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

bez

0

5101 29 00

Odtučněná vlna, nekarbonizovaná, nemykaná ani nečesaná (kromě stři
žní vlny)

bez

0

5101 30 00

Karbonizovaná vlna, nemykaná ani nečesaná

bez

0
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5102 11 00

Chlupy z kašmírských koz, nemykané ani nečesané

bez

0

5102 19 10

Chlupy z angorského králíka, nemykané ani nečesané

bez

0

5102 19 30

Chlupy z alpaky, lamy nebo vikuně, nemykané ani nečesané

bez

0

5102 19 40

Chlupy z velblouda nebo jaka, nebo z angorské, tibetské nebo podobné
kozy, nemykané ani nečesané

bez

0

5102 19 90

Chlupy z králíka, zajíce, bobra, nutrie (coypu) nebo ondatry, nemykané
ani nečesané (jiné než z angorského králíka)

bez

0

5102 20 00

Hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané (jiné než vlna, štětiny
a chlupy k výrobě kartáčnického zboží a žíně z hřívy nebo ocasu)

bez

0

5103 10 10

Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, nekarbonizované
(kromě rozvlákněného materiálu)

bez

0

5103 10 90

Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, karbonizované
(kromě rozvlákněného materiálu)

bez

0

5103 20 10

Niťový odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

bez

0

5103 20 91

Odpad z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, nekarbonizovaný (jiný
než niťový odpad, výčesky a rozvlákněný materiál)

bez

0

5103 20 99

Odpad z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, karbonizovaný (jiný
než niťový odpad, výčesky a rozvlákněný materiál)

bez

0

5103 30 00

Odpad z hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu (kromě
rozvlákněného materiálu, odpadu ze štětin a chlupů k výrobě kartáč
nického zboží a žíní z hřívy nebo ocasu)

bez

0

5104 00 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích
chlupů, nemykaný ani nečesaný

bez

0

5105 10 00

Mykaná vlna

2

0

5105 21 00

Česaná vlna v útržcích

2

0

5105 29 00

Česaná vlna (jiná než v útržcích)

2

0

5105 31 00

Chlupy z kašmírských koz, mykané nebo česané

2

0

5105 39 10

Jemné zvířecí chlupy, mykané (jiné než vlna a chlupy z kašmírských
koz)

2

0
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5105 39 90

Jemné zvířecí chlupy, česané (jiné než vlna a chlupy z kašmírských koz)

2

0

5105 40 00

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

2

0

5106 10 10

Vlněná příze mykaná, obsahující ≥ 85 % hmotnostních vlny, nebělená
(jiná než upravená pro drobný prodej)

3,8

0

5106 10 90

Vlněná příze mykaná, obsahující ≥ 85 % hmotnostních vlny (jiná než
nebělená a upravená pro drobný prodej)

3,8

0

5106 20 10

Vlněná příze mykaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, s obsahem vlny a jemných zvířecích chlupů ≥ 85 % (jiná než
upravená pro drobný prodej)

3,8

0

5106 20 91

Vlněná příze mykaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, nebělená (jiná než s obsahem vlny a jemných zvířecích chlupů ≥
85 % a upravená pro drobný prodej)

4

0

5106 20 99

Vlněná příze mykaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny (jiná než nebělená příze, s obsahem vlny a jemných zvířecích
chlupů ≥ 85 % a upravená pro drobný prodej)

4

0

5107 10 10

Vlněná příze česaná, obsahující ≥ 85 % hmotnostních vlny, nebělená
(jiná než upravená pro drobný prodej)

3,8

0

5107 10 90

Vlněná příze česaná, obsahující ≥ 85 % hmotnostních vlny (jiná než ne
bělená a upravená pro drobný prodej)

3,8

0

5107 20 10

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, s obsahem vlny a jemných zvířecích chlupů ≥ 85 %, nebělená
(jiná než upravená pro drobný prodej)

4

0

5107 20 30

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, s obsahem vlny a jemných zvířecích chlupů ≥ 85 % (jiná než ne
bělená a upravená pro drobný prodej)

4

0

5107 20 51

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, smíšená hlavně nebo výhradně se syntetickými střižovými vlákny,
nebělená (jiná než upravená pro drobný prodej)

4

0

5107 20 59

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, smíšená hlavně nebo výhradně se syntetickými střižovými vlákny
(jiná než nebělená a upravená pro drobný prodej)

4

0

5107 20 91

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny, nebělená, (jiná než smíšená hlavně nebo výhradně se syntetickými
střižovými vlákny, s obsahem vlny a jemných zvířecích chlupů ≥ 85 %
a upravená pro drobný prodej)

4

0
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5107 20 99

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
vlny (jiná než nebělená, smíšená hlavně nebo výhradně se syntetickými
střižovými vlákny, s obsahem vlny a jemných zvířecích chlupů ≥ 85 %
a upravená pro drobný prodej)

4

0

5108 10 10

Mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, nebělená (jiná než vlněná
nebo upravená pro drobný prodej)

3,2

0

5108 10 90

Mykaná příze z jemných zvířecích chlupů (jiná než nebělená, vlněná
a upravená pro drobný prodej)

3,2

0

5108 20 10

Česaná příze z jemných zvířecích chlupů, nebělená (jiná než vlněná
nebo upravená pro drobný prodej)

3,2

0

5108 20 90

Česaná příze z jemných zvířecích chlupů (jiná než nebělená, vlněná
a upravená pro drobný prodej)

3,2

0

5109 10 10

Příze obsahující ≥ 85 % hmotnostních vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, upravená pro drobný prodej, v klubkách, přadenech nebo přa
dénkách, o hmotnosti > 125 g, avšak ≤ 500 g

3,8

0

5109 10 90

Příze obsahující ≥ 85 % hmotnostních vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, upravená pro drobný prodej (jiná než v klubkách, přadenech
nebo přadénkách a o hmotnosti > 125 g, avšak ≤ 500 g)

5

0

5109 90 10

Příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních vlny nebo jem
ných zvířecích chlupů, upravená pro drobný prodej, v klubkách, přade
nech nebo přadénkách, o hmotnosti > 125 g, avšak ≤ 500 g

5

0

5109 90 90

Příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních vlny nebo jem
ných zvířecích chlupů, upravená pro drobný prodej (jiná než v klub
kách, přadenech nebo přadénkách, o hmotnosti > 125 g, avšak ≤
500 g)

5

0

5110 00 00

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíně, včetně ovinuté žíněné
nitě, též upravená pro drobný prodej (jiná než žíně a příze nespojené
dohromady)

3,5

0

5111 11 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních mykané vlny nebo mykaných
jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti ≤ 300 g/m2

8

0

5111 19 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních mykané vlny nebo mykaných
jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti > 300 g/m2, avšak ≤
450 g/m2 (jiné než tkaniny pro technické účely čísla 5911)

8

0

5111 19 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních mykané vlny nebo mykaných
jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti > 450 g/m2 (jiné než
tkaniny pro technické účely čísla 5911)

8

0

5111 20 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny

8

0
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5111 30 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými střižovými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 300 g/m2

8

0

5111 30 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými střižovými vlákny, o plošné
hmotnosti > 300 g/m2, avšak ≤ 450 g/m2

8

0

5111 30 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými střižovými vlákny, o plošné
hmotnosti > 450 g/m2

8

0

5111 90 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů a > 10 % hedvábí, hedváb
ného odpadu (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se syntetickými
nebo umělými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny)

7,2

0

5111 90 91

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti ≤
300 g/m2 (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se syntetickými
nebo umělými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny a obsahující
> 10 % hedvábí, hedvábného odpadu)

8

0

5111 90 93

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti
> 300 g/m2, avšak ≤ 450 g/m2 (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně
se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny nebo střižovými
vlákny a tkaniny obsahující > 10 % hedvábí, hedvábného odpadu)

8

0

5111 90 99

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních mykané vlny
nebo mykaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti
> 450 g/m2 (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se syntetickými
nebo umělými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny a obsahující
> 10 % hedvábí, hedvábného odpadu)

8

0

5112 11 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních česané vlny nebo česaných
jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2 (jiné než
tkaniny pro technické účely čísla 5911)

8

0

5112 19 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních mykané vlny nebo mykaných
jemných zvířecích chlupů a o plošné hmotnosti > 200 g/m2, avšak ≤
375 g/m2 (jiné než tkaniny pro technické účely čísla 5911)

8

0

5112 19 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních mykané vlny nebo mykaných
jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti > 375 g/m2 (jiné než
tkaniny pro technické účely čísla 5911)

8

0

5112 20 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny (jiné než
tkaniny pro technické účely čísla 5911)

8

0
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5112 30 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými střižovými vlákny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2 (jiné než tkaniny pro technické účely čísla
5911)

8

0

5112 30 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými střižovými vlákny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, avšak ≤ 375 g/m2 (jiné než tkaniny pro tech
nické účely čísla 5911)

8

0

5112 30 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, smíšené hlavně nebo vý
hradně se syntetickými nebo umělými střižovými vlákny a o plošné
hmotnosti > 375 g/m2 (jiné než tkaniny pro technické účely čísla
5911)

8

0

5112 90 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů a > 10 % hedvábí, hedváb
ného odpadu (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se syntetickými
nebo umělými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny a tkaniny
pro technické účely čísla 5911)

7,2

0

5112 90 91

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/
m2 (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se syntetickými nebo umě
lými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny a tkaniny obsahující
> 10 % hedvábí, hedvábného odpadu a tkaniny pro technické účely čí
sla 5911)

8

0

5112 90 93

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti > 200 g/
m2, avšak ≤ 375 g/m2 (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se synte
tickými nebo umělými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny
a tkaniny obsahující > 10 % hedvábí, hedvábného odpadu a tkaniny
pro technické účely čísla 5911)

8

0

5112 90 99

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních česané vlny
nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti > 375 g/
m2 (jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se syntetickými nebo umě
lými nekonečnými vlákny nebo střižovými vlákny a tkaniny obsahující
> 10 % hedvábí, hedvábného odpadu a tkaniny pro technické účely čí
sla 5911)

8

0

5113 00 00

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní (jiné než tkaniny pro
technické účely čísla 5911)

5,3

0

5201 00 10

Bavlna, nemykaná ani nečesaná, hydrofilní nebo bělená

bez

0

5201 00 90

Bavlna, nemykaná ani nečesaná (jiná než hydrofilní nebo bělená)

bez

0

5202 10 00

Bavlněný niťový odpad

bez

0

5202 91 00

Bavlněný rozvlákněný materiál

bez

0
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5202 99 00

Bavlněný odpad (jiný než niťový odpad a rozvlákněný materiál)

bez

0

5203 00 00

Bavlna, mykaná nebo česaná

bez

0

5204 11 00

Šicí nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny (jiné než upravené
pro drobný prodej)

4

0

5204 19 00

Šicí nitě, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny (jiné
než upravené pro drobný prodej)

4

0

5204 20 00

Bavlněné šicí nitě, upravené pro drobný prodej

5

0

5205 11 00

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti ≥ 714,29 decitex (me
trické číslo nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro
drobný prodej)

4

0

5205 12 00

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex,
ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak
nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný pro
dej)

4

0

5205 13 00

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex,
ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak
nepřesahující 52) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný pro
dej)

4

0

5205 14 00

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex,
ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak ne
přesahující 80) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 15 10

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne
však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 80, avšak ne
přesahující 120) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4,4

0

5205 15 90

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti < 83,33 decitex (metrické
číslo převyšující 120) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný
prodej)

4

0

5205 21 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti ≥ 714,29 decitex (me
trické číslo nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro
drobný prodej)

4

0

5205 22 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex,
ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak
nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný pro
dej)

4

0
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5205 23 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex,
ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak
nepřesahující 52) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný pro
dej)

4

0

5205 24 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex,
ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak ne
přesahující 80) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 26 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne
však nižší než 106,38 decitex (metrické číslo převyšující 80, avšak ne
přesahující 94) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 27 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 106,38 decitex,
ne však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 94, avšak
nepřesahující 120) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný pro
dej)

4

0

5205 28 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující ≥ 85 %
hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti < 83,33 decitex (metrické
číslo převyšující 120) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný
prodej)

4

0

5205 31 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z nečesaných vláken,
obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti ≥
714,29 decitex (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) (jiná
než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 32 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z nečesaných vláken,
obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší
než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo
jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) (jiná než šicí
nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 33 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z nečesaných vláken,
obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší
než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo
jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52) (jiná než šicí
nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 34 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z nečesaných vláken,
obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší
než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jed
noduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 35 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z nečesaných vláken,
obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti < 125
decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80) (jiná než šicí
nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0
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5205 41 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti ≥ 714,29
decitex (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) (jiná než šicí
nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 42 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než
714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jedno
duché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 43 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než
232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo jedno
duché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 44 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než
192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo jednodu
ché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 46 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než
125 decitex, ne však nižší než 106,38 decitex (metrické číslo jednodu
ché příze převyšující 80, avšak nepřesahující 94) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 47 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti nižší než
106,38 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo jedno
duché příze převyšující 94, avšak nepřesahující 120) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5205 48 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsa
hující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o délkové hmotnosti < 83,33 de
citex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 120) (jiná než šicí
nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 11 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak méně než 85 %
hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové hmotnosti ≥
714,29 decitex (metrické číslo nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 12 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmot
nostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než
714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převy
šující 14, avšak nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě a příze upravená
pro drobný prodej)

4

0

5206 13 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmot
nostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než
232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převy
šující 43, avšak nepřesahující 52) (jiná než šicí nitě a příze upravená
pro drobný prodej)

4

0
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5206 14 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmot
nostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než
192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšu
jící 52, avšak nepřesahující 80) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro
drobný prodej)

4

0

5206 15 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak méně než 85 %
hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové hmotnosti
< 125 decitex (metrické číslo převyšující 80) (jiná než šicí nitě a příze
upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 21 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak méně než 85 %
hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti ≥
714,29 decitex (metrické číslo nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě
a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 22 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmot
nostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než
714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převy
šující 14, avšak nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě a příze upravená
pro drobný prodej)

4

0

5206 23 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmot
nostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než
232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převy
šující 43, avšak nepřesahující 52) (jiná než šicí nitě a příze upravená
pro drobný prodej)

4

0

5206 24 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak < 85 % hmot
nostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než
192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšu
jící 52, avšak nepřesahující 80) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro
drobný prodej)

4

0

5206 25 00

Jednoduchá bavlněná příze obsahující převážně, avšak méně než 85 %
hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti < 125
decitex (metrické číslo převyšující 80) (jiná než šicí nitě a příze upra
vená pro drobný prodej)

4

0

5206 31 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové
hmotnosti ≥ 714,29 decitex (metrické číslo jednoduché příze nepřesa
hující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 32 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové
hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex
(metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující
43) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 33 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové
hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex
(metrické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující
52) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0
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5206 34 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové
hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (me
trické číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80)
(jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 35 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z nečesaných vláken a o délkové
hmotnosti < 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující
80) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 41 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmot
nosti ≥ 714,29 decitex (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující
14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 42 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmot
nosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (me
trické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43)
(jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 43 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmot
nosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (me
trické číslo jednoduché příze převyšující 43, avšak nepřesahující 52)
(jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 44 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmot
nosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické
číslo jednoduché příze převyšující 52, avšak nepřesahující 80) (jiná než
šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5206 45 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, av
šak < 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmot
nosti < 125 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 80)
(jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

4

0

5207 10 00

Bavlněné nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, upravené pro
drobný prodej (jiné než šicí nitě)

5

0

5207 90 00

Bavlněné nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny,
upravené pro drobný prodej (jiné než šicí nitě)

5

0

5208 11 10

Bavlněné obvazové gázy obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, nebělené

8

0

5208 11 90

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, nebělené (jiné než obvazové
gázy)

8

0
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5208 12 16

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/
m2, nebělené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5208 12 19

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/
m2, nebělené, o šířce > 165 cm

8

0

5208 12 96

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/
m2, nebělené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5208 12 99

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/
m2, nebělené, o šířce > 165 cm

8

0

5208 13 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, nebělené

8

0

5208 19 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, nebělené (jiné než v třívazném nebo čtyřva
zném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5208 21 10

Bavlněné obvazové gázy obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, bělené

8

0

5208 21 90

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, bělené (jiné než obvazové
gázy)

8

0

5208 22 16

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/m2, bě
lené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5208 22 19

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/m2, bě
lené, o šířce > 165 cm

8

0

5208 22 96

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/m2, bě
lené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5208 22 99

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/m2, bě
lené, o šířce > 165 cm

8

0

5208 23 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, bělené

8

0
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5208 29 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, bělené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5208 31 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, barvené

8

0

5208 32 16

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/
m2, barvené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5208 32 19

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/
m2, barvené, o šířce > 165 cm

8

0

5208 32 96

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/
m2, barvené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5208 32 99

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nebo více bavlny, v
plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/
m2, barvené, o šířce > 165 cm

8

0

5208 33 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, barvené

8

0

5208 39 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, barvené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5208 41 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5208 42 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 200 g/m2, z rů
znobarevných nití

8

0

5208 43 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, z různobarevných nití

8

0

5208 49 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, z různobarevných nití (jiné než v třívazném
nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové
vazbě)

8

0
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5208 51 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti ≤ 100 g/m2, potištěné

8

0

5208 52 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 100 g/m2, avšak nejvýše 200 g/m2, poti
štěné

8

0

5208 59 10

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, potištěné

8

0

5208 59 90

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, potištěné (jiné než v třívazném nebo čtyřva
zném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5209 11 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené

8

0

5209 12 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, nebělené

8

0

5209 19 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, nebělené (jiné než v třívazném nebo čtyřva
zném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5209 21 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, bělené

8

0

5209 22 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, bělené

8

0

5209 29 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, bělené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5209 31 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, barvené

8

0

5209 32 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, barvené

8

0

5209 39 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, barvené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0
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5209 41 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5209 42 00

Denim, obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné hmotnosti
> 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5209 43 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, z různobarevných nití

8

0

5209 49 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, z různobarevných nití (jiné než v třívazném
nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové
vazbě)

8

0

5209 51 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové
vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, potištěné

8

0

5209 52 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, potištěné

8

0

5209 59 00

Bavlněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních bavlny a o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, potištěné (jiné než v třívazném nebo čtyřva
zném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5210 11 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2, nebělené

8

0

5210 19 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, nebělené (jiné než tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5210 21 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2, bělené

8

0

5210 29 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, bělené (jiné než tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5210 31 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2, barvené

8

0
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5210 32 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, barvené

8

0

5210 39 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, barvené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5210 41 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5210 49 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, z různobarevných nití (jiné než tkaniny v plát
nové vazbě)

8

0

5210 51 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2, potištěné

8

0

5210 59 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti ≤ 200 g/m2, potištěné (jiné než tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5211 11 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené

8

0

5211 12 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, nebělené

8

0

5211 19 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, nebělené (jiné než v třívazném nebo čtyřva
zném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5211 20 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, bělené

8

0

5211 31 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, barvené

8

0
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5211 32 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, barvené

8

0

5211 39 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, barvené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5211 41 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5211 42 00

Denim, obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, smí
šený hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti
> 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5211 43 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, z různobarevných nití

8

0

5211 49 10

Žakárové tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5211 49 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, z různobarevných nití (jiné než v třívazném
nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, denim, žakárové tka
niny a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5211 51 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, potištěné

8

0

5211 52 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně
křížového kepru, potištěné

8

0

5211 59 00

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, potištěné (jiné než v třívazném nebo čtyřva
zném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5212 11 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤
200 g/m2, nebělené

8

0
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5212 11 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2,
nebělené

8

0

5212 12 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤
200 g/m2, bělené

8

0

5212 12 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2,
bělené

8

0

5212 13 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤
200 g/m2, barvené

8

0

5212 13 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2,
barvené

8

0

5212 14 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem,
o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5212 14 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2,
z různobarevných nití

8

0

5212 15 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤
200 g/m2, potištěné

8

0

5212 15 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti ≤ 200 g/m2,
potištěné

8

0

5212 21 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti
> 200 g/m2, nebělené

8

0

5212 21 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti > 200 g/m2,
nebělené

8

0

5212 22 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti
> 200 g/m2, bělené

8

0
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5212 22 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti > 200 g/m2,
bělené

8

0

5212 23 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné
hmotnosti > 200 g/m2, barvené

8

0

5212 23 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti > 200 g/m2,
barvené

8

0

5212 24 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti
> 200 g/m2, z různobarevných nití

8

0

5212 24 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti > 200 g/m2,
z různobarevných nití

8

0

5212 25 10

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti
> 200 g/m2, potištěné

8

0

5212 25 90

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
bavlny, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny
nebo hlavně nebo výhradně se lnem, o plošné hmotnosti > 200 g/m2,
potištěné

8

0

5301 10 00

Len surový nebo máčený

bez

0

5301 21 00

Len lámaný nebo třený

bez

0

5301 29 00

Len vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený (jiný než lá
maný, třený a máčený len)

bez

0

5301 30 10

Lněná koudel

bez

0

5301 30 90

Lněný odpad, včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu

bez

0

5302 10 00

Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo máčené

bez

0

5302 90 00

Pravé konopí (Cannabis sativa L.), zpracované, avšak nespředené; koudel
a odpad z konopí, včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu
(jiné než máčené konopí)

bez

0
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5303 10 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená (kromě lnu, pra
vého konopí a ramie)

bez

0

5303 90 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna, zpracovaná, avšak nespředená; koudel
a odpad z těchto vláken, včetně niťového odpadu a rozvlákněného ma
teriálu (kromě máčených vláken tohoto druhu, lnu, pravého konopí
a ramie)

bez

0

5305 00 00

Kokosová, abaková (banánovník textilní, Musa textilis Nee), ramiová,
agave a ostatní rostlinná textilní vlákna, j. n., surová nebo zpracovaná,
avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, včetně ni
ťového odpadu a rozvlákněného materiálu

bez

0

5306 10 10

Jednoduché lněné nitě, o délkové hmotnosti ≥ 833,3 decitex (metrické
číslo nepřesahující 12) jiné než upravené pro drobný prodej)

4

0

5306 10 30

Jednoduché lněné nitě, o délkové hmotnosti nižší než 833,3 decitex, ne
však nižší než 277,8 decitex (metrické číslo převyšující 12, avšak ne
přesahující 36) (jiné než upravené pro drobný prodej)

4

0

5306 10 50

Jednoduché lněné nitě, o délkové hmotnosti nižší než 277,8 decitex
(metrické číslo převyšující 36) jiné než upravené pro drobný prodej)

3,8

0

5306 10 90

Jednoduché lněné nitě, upravené pro drobný prodej

5

0

5306 20 10

Násobné (skané) nebo kablované lněné nitě (jiné než upravené pro
drobný prodej)

4

0

5306 20 90

Násobné (skané) nebo kablované lněné nitě, upravené pro drobný pro
dej

5

0

5307 10 10

Jednoduché nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla
5303, o délkové hmotnosti ≤ 1 000 decitex (metrické číslo ≥ 10)

bez

0

5307 10 90

Jednoduché nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla
5303, o délkové hmotnosti > 1 000 decitex (metrické číslo < 10)

bez

0

5307 20 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě z juty nebo jiných textilních lýko
vých vláken čísla 5303

bez

0

5308 10 00

Kokosové nitě

bez

0

5308 20 10

Nitě z konopí (jiné než upravené pro drobný prodej)

3

0

5308 20 90

Nitě z konopí upravené pro drobný prodej

4,9

0
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5308 90 12

Ramiové nitě, o délkové hmotnosti ≥ 277,8 decitex (metrické číslo ≤
36)

4

0

5308 90 19

Ramiové nitě, o délkové hmotnosti < 277,8 decitex (metrické číslo
> 36)

3,8

0

5308 90 50

Papírové nitě

4

0

5308 90 90

Nitě z rostlinných textilních vláken (jiné než lněné nitě, nitě z juty
nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, kokosové nitě, nitě
z konopí, papírové nitě, ramiové nitě a bavlněné nitě)

3,8

0

5309 11 10

Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních lnu, nebělené

8

0

5309 11 90

Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních lnu, bělené

8

0

5309 19 00

Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních lnu, barvené, z různo
barevných nití nebo potištěné

8

0

5309 21 10

Lněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních lnu,
nebělené

8

0

5309 21 90

Lněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních lnu,
bělené

8

0

5309 29 00

Lněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních lnu,
barvené, z různobarevných nití nebo potištěné

8

0

5310 10 10

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, nebě
lené, o šířce ≤ 150 cm

4

0

5310 10 90

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, nebě
lené, o šířce > 150 cm

4

0

5310 90 00

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, bě
lené, barvené, z různobarevných nití nebo potištěné

4

0

5311 00 10

Tkaniny z ramie

8

0

5311 00 90

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových
nití (jiné než lněné tkaniny, tkaniny z juty, jiných textilních lýkových
vláken čísla 5303, ramiové a bavlněné nitě)

5,8

0

5401 10 12

Šicí nitě (jádrové nitě) z polyesterových nekonečných vláken ovinutých
bavlněnými vlákny (jiné než upravené pro drobný prodej)

4

0
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5401 10 14

Jádrové nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než upravené
pro drobný prodej a polyesterová nekonečná vlákna ovinutá bavlně
nými vlákny)

4

0

5401 10 16

Tvarované šicí nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než jád
rové nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5401 10 18

Šicí nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než jádrové nitě, tva
rované nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5401 10 90

Šicí nitě ze syntetických nekonečných vláken, upravené pro drobný
prodej

5

0

5401 20 10

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než upravené pro drobný
prodej)

4

0

5401 20 90

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, upravené pro drobný prodej

5

0

5402 11 00

Vysokopevnostní nitě z aromatických polyamidů (jiné než šicí nitě
a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5402 19 00

Vysokopevnostní nitě z nekonečných vláken z nylonu nebo jiných po
lyamidů (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej a vysoko
pevnostní nitě z aromatických polyamidů)

4

0

5402 20 00

Vysokopevnostní nitě z polyesterů (jiné než upravené pro drobný pro
dej)

4

0

5402 31 00

Tvarované nitě z nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů,
o délkové hmotnosti jednoduché nitě ≤ 50 tex (jiné než šicí nitě a nitě
upravené pro drobný prodej)

4

0

5402 32 00

Tvarované nitě z nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů,
o délkové hmotnosti jednoduché nitě > 50 tex (jiné než šicí nitě a nitě
upravené pro drobný prodej)

4

0

5402 33 00

Tvarované nitě z nekonečných vláken z polyesterů (jiné než upravené
pro drobný prodej)

4

0

5402 34 00

Tvarované nitě ze syntetických nekonečných vláken z polypropylenu
(jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5402 39 00

Tvarované nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě,
nitě upravené pro drobný prodej a tvarované nitě z nekonečných vlá
ken z polypropylenu, polyesteru, nylonu nebo jiných polyamidů)

4

0

5402 44 00

Nitě ze syntetických elastomerových nekonečných vláken, jednoduché,
nekroucené nebo se zákrutem ≤ 50 zákrutů na metr (jiné než šicí nitě,
nitě upravené pro drobný prodej, tvarované nitě a nitě z nekonečných
vláken z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů)

4

0
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5402 45 00

Nitě z nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů, včetně
nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmot
nosti < 67 decitex, jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem ≤ 50 zá
krutů na metr (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej, ela
stomerové nitě, vysokopevnostní nitě a tvarované nitě)

4

0

5402 46 00

Nitě z nekonečných vláken z polyesterů, včetně nití z jednoho neko
nečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem ≤ 50 zákrutů na metr, čá
stečně orientované (jiné než elastomerové nitě, šicí nitě, nitě upravené
pro drobný prodej a tvarované nitě)

4

0

5402 47 00

Nitě z nekonečných vláken z polyesterů, včetně nití z jednoho neko
nečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem ≤ 50 zákrutů na metr (jiné
než elastomerové nitě, šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej, tva
rované nitě a částečně orientované nitě z nekonečných vláken z polye
sterů)

4

0

5402 48 00

Nitě z nekonečných vláken z polypropylenu, včetně nití z jednoho ne
konečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem ≤ 50 zákrutů na metr (jiné
než elastomerové nitě, šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej a tva
rované nitě)

4

0

5402 49 00

Nitě ze syntetických nekonečných vláken včetně nití z jednoho syntetic
kého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67
decitex, jednoduché, nekroucené nebo se zákrutem ≤ 50 zákrutů na
metr (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej, tvarované
nitě, elastomerové nitě a nitě z nekonečných vláken z polyesterů, ny
lonu nebo jiných polyamidů)

4

0

5402 51 00

Nitě z nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů, včetně
nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmot
nosti < 67 decitex, jednoduché, se zákrutem > 50 zákrutů na metr
(jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej, vysokopevnostní
nitě a tvarované nitě)

4

0

5402 52 00

Nitě z nekonečných vláken z polyesterů, včetně nití z jednoho neko
nečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché, se zákrutem > 50 zákrutů na metr (jiné než šicí nitě, nitě
upravené pro drobný prodej a tvarované nitě)

4

0

5402 59 10

Nitě z nekonečných vláken z polypropylenu, včetně nití z jednoho ne
konečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché, se zákrutem > 50 zákrutů na metr (jiné než šicí nitě, nitě
upravené pro drobný prodej a tvarované nitě)

4

0

5402 59 90

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, včetně nití z jednoho synte
tického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti
< 67 decitex, jednoduché, se zákrutem > 50 zákrutů na metr (jiné než
šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej, tvarované nitě a nitě z neko
nečných vláken z polypropylenu, polyesterů, nylonu nebo jiných polya
midů)

4

0

5402 61 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z nylonu
nebo jiných polyamidů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě,
nitě upravené pro drobný prodej, vysokopevnostní nitě a tvarované
nitě)

4

0
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5402 62 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z polye
sterů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro
drobný prodej a tvarované nitě)

4

0

5402 69 10

Násobné (skané) nebo kablované nitě ze syntetických nekonečných vlá
ken z polypropylenu, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mo
nofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, nitě
upravené pro drobný prodej a tvarované nitě)

4

0

5402 69 90

Násobné (skané) nebo kablované nitě ze syntetických nekonečných vlá
ken, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofila
mentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, nitě upra
vené pro drobný prodej, tvarované nitě a nitě z nekonečných vláken
z polypropylenu, polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů)

4

0

5403 10 00

Vysokopevnostní nitě z nekonečných vláken z viskózy (jiné než šicí
nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5403 31 00

Nitě z nekonečných vláken z viskózy, včetně nití z jednoho nekoneč
ného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex, jedno
duché, nekroucené nebo se zákrutem ≤ 120 zákrutů na metr (jiné než
šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5403 32 00

Nitě z nekonečných vláken z viskózy, včetně nití z jednoho nekoneč
ného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex, jedno
duché, se zákrutem > 120 zákrutů na metr (jiné než šicí nitě, vysoko
pevnostní nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5403 33 00

Nitě z nekonečných vláken z acetátu celulózy, včetně nití z jednoho ne
konečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě upravené
pro drobný prodej)

4

0

5403 39 00

Nitě z umělých nekonečných vláken, včetně nití z jednoho umělého ne
konečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex,
jednoduché (jiné než šicí nitě, nitě z nekonečných vláken z viskózy
nebo z acetátu celulózy a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5403 41 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z viskózy,
včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové
hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě
upravené pro drobný prodej)

4

0

5403 42 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z acetátu
celulózy, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní
nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5403 49 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě z umělých nekonečných vláken,
včetně nití z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, nitě z nekonečných
vláken z viskózy nebo z acetátu celulózy a nitě upravené pro drobný
prodej)

4

0

5404 11 00

Nitě z jednoho elastomerového nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem příčného průřezu
≤1 mm

4

0
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5404 12 00

Nitě z jednoho polypropylenového nekonečného vlákna (monofila
mentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem příčného prů
řezu ≤1 mm (jiné než elastomerové)

4

0

5404 19 00

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem příčného průřezu
≤1 mm (jiné než elastomerové a z polypropylenu)

4

0

5404 90 11

Dekorativní pásky používané pro balení, z polypropylenu, o zjevné
šířce ≤ 5 mm

4

0

5404 90 19

Pásky a podobné tvary, například umělá sláma, z polypropylenu,
o zjevné šířce ≤ 5 mm (jiné než dekorativní pásky používané pro ba
lení)

4

0

5404 90 90

Syntetické pásky a podobné tvary, například umělá sláma, ze syntetic
kých textilních materiálů, o zjevné šířce ≤ 5 mm (jiné než z polypropy
lenu)

4

0

5405 00 00

Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem příčného průřezu ≤ 1 mm;
pásky a podobné tvary, například umělá sláma, ze syntetických textil
ních materiálů, o zjevné šířce ≤ 5 mm

3,8

0

5406 00 00

Nitě z chemických nekonečných vláken, upravené pro drobný prodej
(jiné než šicí nitě)

5

0

5407 10 00

Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných po
lyamidů nebo polyesterů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem pří
čného průřezu ≤ 1 mm

8

0

5407 20 11

Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů, z polyethylenu nebo
polypropylenu, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofila
mentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem příčného prů
řezu ≤ 1 mm a o šířce < 3 m

8

0

5407 20 19

Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů, z polyethylenu nebo
polypropylenu, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofila
mentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex s rozměrem příčného prů
řezu ≤ 1 mm a o šířce ≥ 3 m

8

0

5407 20 90

Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných tvarů, ze syntetických ne
konečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofi
lamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s rozměrem příčného
průřezu ≤ 1 mm (jiné než z polyethylenu nebo polypropylenu)

8

0

5407 30 00

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně nití z jed
noho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67
decitex s rozměrem příčného průřezu ≤ 1 mm, sestávající z vrstev pa
ralelních textilních nití, které jsou vzájemně přeložené v ostrém nebo
pravém úhlu, přičemž tyto vrstvy jsou mezi sebou spojeny v místech
překřížení nití pojivem nebo tepelným zpracováním

8

0

5407 41 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nekonečných vláken z nylonu
nebo jiných polyamidů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, nebělené nebo bělené

8

0
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5407 42 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nekonečných vláken z nylonu
nebo jiných polyamidů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, barvené

8

0

5407 43 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nekonečných vláken z nylonu
nebo jiných polyamidů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, z různobarevných nití

8

0

5407 44 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních nekonečných vláken z nylonu
nebo jiných polyamidů, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, potištěné

8

0

5407 51 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních tvarovaných polyesterových
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, nebělené nebo bělené

8

0

5407 52 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních tvarovaných polyesterových
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, barvené

8

0

5407 53 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních tvarovaných polyesterových
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, z různobarevných nití

8

0

5407 54 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních tvarovaných polyesterových
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, potištěné

8

0

5407 61 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních netvarovaných polyestero
vých nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, nebělené nebo bělené

8

0

5407 61 30

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních netvarovaných polyestero
vých nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, barvené

8

0

5407 61 50

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních netvarovaných polyestero
vých nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, z různobarevných nití

8

0

5407 61 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních netvarovaných polyestero
vých nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna
(monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním
průměrem ≤ 1 mm, potištěné

8

0

5407 69 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních směsí tvarovaných a netvaro
vaných polyesterových nekonečných vláken, včetně nití z jednoho ne
konečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex
a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, neupravené nebo dále neupravené
jinak než bělené

8

0
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5407 69 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních směsí tvarovaných a netvaro
vaných polyesterových nekonečných vláken, včetně nití z jednoho ne
konečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex
a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, barvené, z různobarevných nití
nebo potištěné

8

0

5407 71 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických nekonečných
vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm,
neupravené nebo dále neupravené jinak než bělené (jiné než z nekoneč
ných vláken nebo jednoho nekonečného vlákna z polyesterů, nylonu
nebo jiných polyamidů a směsí tvarovaných a netvarovaných polyeste
rových nekonečných vláken)

8

0

5407 72 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických nekonečných
vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm,
barvené (jiné než z nekonečných vláken nebo jednoho nekonečného
vlákna z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů a směsí tvarova
ných a netvarovaných polyesterových nekonečných vláken)

8

0

5407 73 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických nekonečných
vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm,
z různobarevných nití (jiné než z nekonečných vláken nebo jednoho
nekonečného vlákna z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů
a směsí tvarovaných a netvarovaných polyesterových nekonečných vlá
ken)

8

0

5407 74 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických nekonečných
vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu)
o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm,
potištěné (jiné než z nekonečných vláken nebo jednoho nekonečného
vlákna z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů a směsí tvarova
ných a netvarovaných polyesterových nekonečných vláken)

8

0

5407 81 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, nebělené nebo
bělené

8

0

5407 82 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, barvené

8

0

5407 83 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, z různobarevných
nití

8

0

5407 84 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, potištěné

8

0
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5407 91 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, nebělené
nebo bělené

8

0

5407 92 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, barvené

8

0

5407 93 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, z různo
barevných nití

8

0

5407 94 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (mono
filamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průmě
rem ≤ 1 mm, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou, poti
štěné

8

0

5408 10 00

Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z viskózového vlákna,
včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové
hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm

8

0

5408 21 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých nekonečných vlá
ken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, ne
bělené nebo bělené (jiné než z vysokopevnostních nití z viskózového
vlákna)

8

0

5408 22 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých nekonečných vlá
ken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, bar
vené, o šířce > 135 cm, avšak ≤ 155 cm, v plátnové, keprové, křížové
(křížový kepr) nebo atlasové vazbě (jiné než z vysokopevnostních nití
z viskózového vlákna)

8

0

5408 22 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých nekonečných vlá
ken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, bar
vené (jiné než o šířce > 135 cm, avšak ≤ 155 cm, v plátnové, keprové,
křížové (křížový kepr) nebo atlasové vazbě a tkaniny z vysokopevnost
ních nití z viskózového vlákna)

8

0

5408 23 10

Žakárové tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých nekoneč
ných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofila
mentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤
1 mm, z různobarevných nití, o šířce > 115 cm, avšak < 140 cm a o
plošné hmotnosti > 250 g/m2 (jiné než z vysokopevnostních nití z vi
skózového vlákna)

8

0
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5408 23 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých nekonečných vlá
ken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, z rů
znobarevných nití (jiné než žakárové tkaniny o šířce > 115 cm, avšak
< 140 cm a o plošné hmotnosti > 250 g/m2 a tkaniny z vysokopevnost
ních nití z viskózového vlákna)

8

0

5408 24 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých nekonečných vlá
ken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o dél
kové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem ≤ 1 mm, poti
štěné (jiné než z vysokopevnostních nití z viskózového vlákna)

8

0

5408 31 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých ne
konečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofi
lamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem
≤ 1 mm, nebělené nebo bělené (jiné než z vysokopevnostních nití z vi
skózového vlákna)

8

0

5408 32 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých ne
konečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofi
lamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem
≤ 1 mm, barvené (jiné než z vysokopevnostních nití z viskózového vlá
kna)

8

0

5408 33 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých ne
konečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofi
lamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem
≤ 1 mm, z různobarevných nití (jiné než z vysokopevnostních nití z vi
skózového vlákna)

8

0

5408 34 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých ne
konečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofi
lamentu) o délkové hmotnosti ≥ 67 decitex a s maximálním průměrem
≤ 1 mm, potištěné (jiné než z vysokopevnostních nití z viskózového
vlákna)

8

0

5501 10 00

Kabely z nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole
55, z nylonu nebo jiných polyamidů

4

0

5501 20 00

Kabely z nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole
55, z polyesterů

4

0

5501 30 00

Kabely z nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole
55, akrylové nebo modakrylové

4

0

5501 40 00

Kabely ze syntetických nekonečných vláken specifikované v poznámce
1 ke kapitole 55, z polypropylenu

4

0

5501 90 00

Kabely ze syntetických nekonečných vláken specifikované v poznámce
1 ke kapitole 55 (jiné než z akrylových a modakrylových nekonečných
vláken, nekonečných vláken z polyesterů, polypropylenu, nylonu nebo
jiných polyamidů)

4

0
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5502 00 10

Kabely z umělých nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke
kapitole 55, z viskózového vlákna

4

0

5502 00 40

Kabely z umělých nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke
kapitole 55, z acetátu

4

0

5502 00 80

Kabely z umělých nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke
kapitole 55 (jiné než z viskózového vlákna nebo acetátu)

4

0

5503 11 00

Střižová vlákna z aromatických polyamidů, nemykaná, nečesaná ani ji
nak nezpracovaná pro spřádání

4

0

5503 19 00

Střižová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidů, nemykaná, nečesaná
ani jinak nezpracovaná pro spřádání (jiná než z aromatických polya
midů)

4

0

5503 20 00

Střižová vlákna z polyesterů, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpraco
vaná pro spřádání

4

0

5503 30 00

Akrylová nebo modakrylová střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani
jinak nezpracovaná pro spřádání

4

0

5503 40 00

Střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpra
covaná pro spřádání

4

0

5503 90 10

Střižová chlorová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná
pro spřádání

4

0

5503 90 90

Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná
pro spřádání (jiná než z polypropylenu, akrylová a modakrylová vlá
kna, vlákna z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů a střižová
chlorová vlákna)

4

0

5504 10 00

Střižová vlákna z viskózového vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak
nezpracovaná pro spřádání

4

0

5504 90 00

Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro
spřádání (jiná než z viskózového vlákna)

4

0

5505 10 10

Odpad ze střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů, včetně
výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu

4

0

5505 10 30

Odpad ze střižových vláken z polyesterů, včetně výčesků, niťového od
padu a rozvlákněného materiálu

4

0

5505 10 50

Odpad z akrylových nebo modakrylových střižových vláken, včetně vý
česků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu

4

0
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5505 10 70

Odpad z polypropylenových střižových vláken, včetně výčesků, niťo
vého odpadu a rozvlákněného materiálu

4

0

5505 10 90

Odpad ze syntetických střižových vláken, včetně výčesků, niťového od
padu a rozvlákněného materiálu (jiný než z polypropylenových, akrylo
vých a modakrylových střižových vláken a střižových vláken z polye
sterů, nylonu a jiných polyamidů)

4

0

5505 20 00

Odpad z umělých střižových vláken, včetně výčesků, niťového odpadu
a rozvlákněného materiálu

4

0

5506 10 00

Střižová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidů, mykaná, česaná nebo
jinak zpracovaná pro spřádání

4

0

5506 20 00

Střižová vlákna z polyesterů, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná
pro spřádání

4

0

5506 30 00

Akrylová nebo modakrylová střižová vlákna, mykaná, česaná nebo ji
nak zpracovaná pro spřádání

4

0

5506 90 10

Střižová chlorová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro
spřádání

4

0

5506 90 90

Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro
spřádání (jiná než akrylová a modakrylová vlákna, vlákna z polyesterů,
vlákna z nylonu nebo jiných polyamidů a střižová chlorová vlákna)

4

0

5507 00 00

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro
spřádání

4

0

5508 10 10

Šicí nitě ze syntetických střižových vláken (jiné než upravené pro
drobný prodej)

4

0

5508 10 90

Šicí nitě ze syntetických střižových vláken, upravené pro drobný prodej

5

0

5508 20 10

Šicí nitě z umělých střižových vláken (jiné než upravené pro drobný
prodej)

4

0

5508 20 90

Šicí nitě z umělých střižových vláken, upravené pro drobný prodej

5

0

5509 11 00

Jednoduché nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních střižových vláken
z nylonu nebo jiných polyamidů (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro
drobný prodej)

4

0

5509 12 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních
střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů (jiné než šicí nitě
a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0
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5509 21 00

Jednoduché nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních polyesterových stři
žových vláken (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5509 22 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních
polyesterových střižových vláken (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro
drobný prodej)

4

0

5509 31 00

Jednoduché nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních akrylových nebo mo
dakrylových střižových vláken (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro
drobný prodej)

4

0

5509 32 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních
akrylových nebo modakrylových střižových vláken (jiné než šicí nitě
a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5509 41 00

Jednoduché nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických střižo
vých vláken (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej a nitě
z akrylových, modakrylových, polyesterových střižových vláken a střižo
vých vláken z nylonu nebo jiných polyamidů)

4

0

5509 42 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních
syntetických střižových vláken (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro
drobný prodej a nitě z akrylových, modakrylových, polyesterových stři
žových vláken a střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů)

4

0

5509 51 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyesterových
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s umělými střižovými
vlákny (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5509 52 00

Nitě obsahující > 50 %, avšak < 85 % hmotnostních polyesterových
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jem
nými zvířecími chlupy (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný
prodej)

4

0

5509 53 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyesterových
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou (jiné než
šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5509 59 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyesterových
střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
vlnou, jemnými zvířecími chlupy nebo s umělými střižovými vlákny
(jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5509 61 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových nebo
modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s
vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy (jiné než šicí nitě a nitě upra
vené pro drobný prodej)

4

0

5509 62 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových nebo
modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s
bavlnou (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0
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5509 69 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových nebo
modakrylových střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy (jiné než šicí
nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5509 91 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými
zvířecími chlupy (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej
a nitě z polyesterových, akrylových nebo modakrylových střižových
vláken)

4

0

5509 92 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou (jiné než šicí
nitě, nitě upravené pro drobný prodej a nitě z polyesterových, akrylo
vých nebo modakrylových střižových vláken)

4

0

5509 99 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických stři
žových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy (jiné než šicí nitě, nitě upra
vené pro drobný prodej a nitě z polyesterových, akrylových nebo mo
dakrylových střižových vláken)

4

0

5510 11 00

Jednoduché nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých střižových
vláken (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5510 12 00

Násobné (skané) nebo kablované nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních
umělých střižových vláken (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro
drobný prodej)

4

0

5510 20 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých střižo
vých vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými
zvířecími chlupy (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5510 30 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých střižo
vých vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou (jiné než šicí
nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

4

0

5510 90 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých střižo
vých vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, vlnou
nebo s jemnými zvířecími chlupy (jiné než šicí nitě a nitě upravené pro
drobný prodej)

4

0

5511 10 00

Nitě obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických střižových vláken,
upravené pro drobný prodej (jiné než šicí nitě)

5

0

5511 20 00

Nitě obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických stři
žových vláken, upravené pro drobný prodej (jiné než šicí nitě)

5

0
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5511 30 00

Nitě z umělých střižových vláken, upravené pro drobný prodej (jiné
než šicí nitě)

5

0

5512 11 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních polyesterových střižových
vláken, nebělené nebo bělené

8

0

5512 19 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních polyesterových střižových
vláken, potištěné

8

0

5512 19 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních polyesterových střižových
vláken, barvené nebo z různobarevných nití

8

0

5512 21 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních akrylových nebo modakrylo
vých střižových vláken, nebělené nebo bělené

8

0

5512 29 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních akrylových nebo modakrylo
vých střižových vláken, potištěné

8

0

5512 29 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních akrylových nebo modakrylo
vých střižových vláken, barvené nebo z různobarevných nití

8

0

5512 91 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických střižových vlá
ken, nebělené nebo bělené (jiné než z akrylových, modakrylových nebo
polyesterových střižových vláken)

8

0

5512 99 10

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických střižových vlá
ken, potištěné (jiné než z akrylových, modakrylových nebo polyestero
vých střižových vláken)

8

0

5512 99 90

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních syntetických střižových vlá
ken, barvené nebo z různobarevných nití (jiné než z akrylových, moda
krylových nebo polyesterových střižových vláken)

8

0

5513 11 20

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, nebělené nebo bě
lené, o šířce ≤ 165 cm

8

0

5513 11 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, nebělené nebo bě
lené, o šířce > 165 cm

8

0

5513 12 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru,
včetně křížového kepru, nebělené nebo bělené

8

0

5513 13 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, nebělené nebo bělené (jiné než v tříva
zném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v
plátnové vazbě)

8

0
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5513 19 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti ≤ 170 g/m2, nebělené nebo bělené (jiné než z polyesterových
střižových vláken)

8

0

5513 21 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, barvené a o šířce ≤
135 cm

8

0

5513 21 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, barvené a o šířce
> 135 cm, avšak ≤ 165 cm

8

0

5513 21 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, barvené a o šířce
> 165 cm

8

0

5513 23 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru,
včetně křížového kepru, barvené

8

0

5513 23 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, barvené (jiné než v třívazném nebo
čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5513 29 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti ≤ 170 g/m2, barvené (jiné než z polyesterových střižových
vláken)

8

0

5513 31 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, z různobarevných
nití

8

0

5513 39 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti ≤ 170 g/m2, z různobarevných nití (jiné než tkaniny v plát
nové vazbě z polyesterových střižových vláken)

8

0

5513 41 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti ≤ 170 g/m2, potištěné

8

0

5513 49 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti ≤ 170 g/m2, potištěné (jiné než tkaniny v plátnové vazbě
z polyesterových střižových vláken)

8

0
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5514 11 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti > 170 g/m2, nebělené nebo bě
lené

8

0

5514 12 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru,
včetně křížového kepru, nebělené nebo bělené

8

0

5514 19 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, nebělené nebo bělené (jiné než v tříva
zném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v
plátnové vazbě)

8

0

5514 19 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti > 170 g/m2, nebělené nebo bělené (jiné než z polyesterových
střižových vláken)

8

0

5514 21 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti > 170 g/m2, barvené

8

0

5514 22 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru,
včetně křížového kepru, barvené

8

0

5514 23 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, barvené (jiné než v třívazném nebo
čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5514 29 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti > 170 g/m2, barvené (jiné než z polyesterových střižových
vláken)

8

0

5514 30 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti > 170 g/m2, z různobarevných
nití

8

0

5514 30 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru,
včetně křížového kepru, z různobarevných nití

8

0
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5514 30 50

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, z různobarevných nití (jiné než v tří
vazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v
plátnové vazbě)

8

0

5514 30 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti > 170 g/m2, z různobarevných nití (jiné než z polyesterových
střižových vláken)

8

0

5514 41 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo vý
hradně s bavlnou, o plošné hmotnosti > 170 g/m2, potištěné

8

0

5514 42 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, v třívazném nebo čtyřvazném kepru,
včetně křížového kepru, potištěné

8

0

5514 43 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
o plošné hmotnosti > 170 g/m2, potištěné (jiné než v třívazném nebo
čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

8

0

5514 49 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné
hmotnosti > 170 g/m2, potištěné (jiné než z polyesterových střižových
vláken)

8

0

5515 11 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovým
střižovým vláknem, nebělené nebo bělené

8

0

5515 11 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovým
střižovým vláknem, potištěné

8

0

5515 11 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovým
střižovým vláknem, barvené nebo z různobarevných nití

8

0

5515 12 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
nekonečnými vlákny, nebělené nebo bělené

8

0

5515 12 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
nekonečnými vlákny, potištěné

8

0
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5515 12 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
nekonečnými vlákny, barvené nebo z různobarevných nití

8

0

5515 13 11

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s mykanou
vlnou nebo s mykanými jemnými zvířecími chlupy, nebělené nebo bě
lené

8

0

5515 13 19

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s mykanou
vlnou nebo s mykanými jemnými zvířecími chlupy, barvené, z různoba
revných nití nebo potištěné

8

0

5515 13 91

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s česanou vlnou
nebo s česanými jemnými zvířecími chlupy, nebělené nebo bělené

8

0

5515 13 99

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s česanou vlnou
nebo s česanými jemnými zvířecími chlupy, barvené, z různobarevných
nití nebo potištěné

8

0

5515 19 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou
nebo s jemnými zvířecími chlupy, chemickými nekonečnými vlákny, s
viskózovým střižovým vláknem nebo s bavlnou, nebělené nebo bělené

8

0

5515 19 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou
nebo s jemnými zvířecími chlupy, chemickými nekonečnými vlákny, s
viskózovým střižovým vláknem nebo s bavlnou, potištěné

8

0

5515 19 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních polyestero
vých střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou
nebo s jemnými zvířecími chlupy, chemickými nekonečnými vlákny, s
viskózovým střižovým vláknem nebo s bavlnou, barvené nebo z různo
barevných nití

8

0

5515 21 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s chemickými nekonečnými vlákny, nebělené nebo bělené

8

0

5515 21 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s chemickými nekonečnými vlákny, potištěné

8

0

5515 21 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s chemickými nekonečnými vlákny, barvené nebo z různobarevných
nití

8

0
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5515 22 11

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s mykanou vlnou nebo s mykanými jemnými zvířecími chlupy, nebě
lené nebo bělené

8

0

5515 22 19

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s mykanou vlnou nebo s mykanými jemnými zvířecími chlupy, bar
vené, z různobarevných nití nebo potištěné

8

0

5515 22 91

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s česanou vlnou nebo s česanými jemnými zvířecími chlupy, nebělené
nebo bělené

8

0

5515 22 99

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně
s česanou vlnou nebo s česanými jemnými zvířecími chlupy, barvené,
z různobarevných nití nebo potištěné

8

0

5515 29 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních akrylových
nebo modakrylových střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo
výhradně s vlnou nebo, jemnými zvířecími chlupy, chemickými neko
nečnými vlákny nebo bavlnou

8

0

5515 91 10

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými neko
nečnými vlákny, nebělené nebo bělené (jiné než z akrylových, moda
krylových nebo polyesterových střižových vláken)

8

0

5515 91 30

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými neko
nečnými vlákny, potištěné (jiné než z akrylových, modakrylových nebo
polyesterových střižových vláken)

8

0

5515 91 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými neko
nečnými vlákny, barvené nebo z různobarevných nití (jiné než z akrylo
vých, modakrylových nebo polyesterových střižových vláken)

8

0

5515 99 20

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemic
kými nekonečnými vlákny nebo bavlnou, nebělené nebo bělené (jiné
než z akrylových, modakrylových nebo polyesterových střižových vlá
ken)

8

0

5515 99 40

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemic
kými nekonečnými vlákny nebo bavlnou, potištěné (jiné než z akrylo
vých, modakrylových nebo polyesterových střižových vláken)

8

0

5515 99 80

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních syntetických
střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s chemic
kými nekonečnými vlákny nebo bavlnou, barvené nebo z různobarev
ných nití (jiné než z akrylových, modakrylových nebo polyesterových
střižových vláken)

8

0
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5516 11 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých střižových vláken,
nebělené nebo bělené

8

0

5516 12 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých střižových vláken,
barvené

8

0

5516 13 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých střižových vláken,
z různobarevných nití

8

0

5516 14 00

Tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnostních umělých střižových vláken,
potištěné

8

0

5516 21 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekoneč
nými vlákny, nebělené nebo bělené

8

0

5516 22 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekoneč
nými vlákny, barvené

8

0

5516 23 10

Žakárové tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních
umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemic
kými nekonečnými vlákny, z různobarevných nití, o šířce ≥ 140 cm
(matracové potahy)

8

0

5516 23 90

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekoneč
nými vlákny, z různobarevných nití (jiné než žakárové tkaniny o šířce
≥ 140 cm; matracové potahy)

8

0

5516 24 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekoneč
nými vlákny, potištěné

8

0

5516 31 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými
zvířecími chlupy, nebělené nebo bělené

8

0

5516 32 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými
zvířecími chlupy, barvené

8

0

5516 33 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými
zvířecími chlupy, z různobarevných nití

8

0

5516 34 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými
zvířecími chlupy, potištěné

8

0

5516 41 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, nebělené
nebo bělené

8

0
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5516 42 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, barvené

8

0

5516 43 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, z různobarev
ných nití

8

0

5516 44 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, potištěné

8

0

5516 91 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
vlnou, s jemnými zvířecími chlupy nebo s chemickými nekonečnými
vlákny, nebělené nebo bělené

8

0

5516 92 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
vlnou, s jemnými zvířecími chlupy nebo s chemickými nekonečnými
vlákny, barvené

8

0

5516 93 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
vlnou, s jemnými zvířecími chlupy nebo s chemickými nekonečnými
vlákny, z různobarevných nití

8

0

5516 94 00

Tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních umělých stři
žových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou,
vlnou, s jemnými zvířecími chlupy nebo s chemickými nekonečnými
vlákny, potištěné

8

0

5601 10 10

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické vý
robky z vaty z chemických vláken

5

0

5601 10 90

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické vý
robky z vaty z rostlinných textilních materiálů

3,8

0

5601 21 10

Absorpční bavlněná vata a výrobky z ní (jiné než hygienické vložky
a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, vata a výrobky
z vaty impregnované nebo povrstvené farmaceutickými přípravky nebo
upravené pro drobný prodej pro lékařské, chirurgické, zubolékařské
nebo zvěrolékařské účely a výrobky impregnované, povrstvené nebo
potažené parfémy, kosmetikou, mýdly, detergenty atd.)

3,8

0

5601 21 90

Vata z neabsorpční bavlny a výrobky z ní (jiné než hygienické vložky
a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, vata a výrobky
z vaty impregnované nebo povrstvené medicinálními přípravky nebo
upravené pro drobný prodej pro lékařské, chirurgické, zubolékařské
nebo zvěrolékařské účely a výrobky impregnované, povrstvené nebo
potažené parfémy, líčidly, mýdly, čisticími prostředky atd.)

3,8

0

5601 22 10

Náviny z vaty z chemických vláken, o průměru ≤ 8 mm (jiné než zcela
potažené tkaninami)

3,8

0
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5601 22 91

Vata ze syntetických vláken a výrobky z ní (jiné než náviny z vaty
o průměru ≤ 8 mm, hygienické vložky a tampony, dětské pleny a pod
obné hygienické výrobky, vata a výrobky z vaty impregnované nebo
povrstvené farmaceutickými přípravky nebo upravené pro drobný pro
dej pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
a výrobky impregnované, povrstvené nebo potažené parfémy, kosmeti
kou, mýdly atd.)

4

0

5601 22 99

Vata z umělých vláken a výrobky z ní (jiné než náviny z vaty o průměru
≤ 8 mm, hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygie
nické výrobky, vata a výrobky z vaty impregnované nebo povrstvené
farmaceutickými přípravky nebo upravené pro drobný prodej pro lé
kařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely a výrobky
impregnované, povrstvené nebo potažené parfémy, kosmetikou, mýdly
atd.)

4

0

5601 29 00

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní (jiné než z bavlny nebo z che
mických vláken, hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné
hygienické výrobky, vata a výrobky z vaty impregnované nebo po
vrstvené medicinálními přípravky nebo upravené pro drobný prodej
pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely a vý
robky impregnované, povrstvené nebo potažené parfémy, líčidly, mý
dly, čisticími prostředky atd.)

3,8

0

5601 30 00

Textilní postřižky, prach a nopky

3,2

0

5602 10 11

Vpichované plsti z juty nebo jiných lýkových vláken čísla 5303, neim
pregnované, nepovrstvené, nepotažené ani nelaminované, j. n.

6,7

0

5602 10 19

Vpichované plsti, neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené ani nela
minované, j. n. (jiné než z juty nebo jiných lýkových vláken čísla 5303)

6,7

0

5602 10 31

Plsť ve formě textilie proplétané vlastními vlákny, neimpregnovaná, ne
povrstvená, nepotažená ani nelaminovaná, z vlny nebo jemných zvíře
cích chlupů, j. n.

6,7

0

5602 10 35

Plsť ve formě textilie proplétané vlastními vlákny, neimpregnovaná, ne
povrstvená, nepotažená ani nelaminovaná, z hrubých zvířecích chlupů,
j. n.

6,7

0

5602 10 39

Plsť ve formě textilie proplétané vlastními vlákny, neimpregnovaná, ne
povrstvená, nepotažená ani nelaminovaná, j. n. (jiná než z vlny nebo
jemných nebo hrubých zvířecích chlupů)

6,7

0

5602 10 90

Vpichované plsti a textilie proplétané vlastními vlákny, impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované, j. n.

6,7

0

5602 21 00

Plsť, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná,
z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, j. n. (jiná než vpichované plsti
a textilie proplétané vlastními vlákny)

6,7

0
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5602 29 00

Plsť, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná
(jiná než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů; vpichované plsti a texti
lie proplétané vlastními vlákny)

6,7

0

5602 90 00

Plsť, impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná (jiná než
vpichované plsti a textilie proplétané vlastními vlákny)

6,7

0

5603 11 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., z chemických neko
nečných vláken, o plošné hmotnosti ≤ 25 g/m2

4,3

0

5603 11 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., z chemických
nekonečných vláken, o plošné hmotnosti ≤ 25 g/m2 (jiné než po
vrstvené nebo potažené)

4,3

0

5603 12 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., z chemických neko
nečných vláken, o plošné hmotnosti > 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2

4,3

0

5603 12 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., z chemických
nekonečných vláken, o plošné hmotnosti > 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2
(jiné než povrstvené nebo potažené)

4,3

0

5603 13 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., z chemických neko
nečných vláken, o plošné hmotnosti > 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2

4,3

0

5603 13 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., z chemických
nekonečných vláken, o plošné hmotnosti > 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2
(jiné než povrstvené nebo potažené)

4,3

0

5603 14 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., z chemických neko
nečných vláken, o plošné hmotnosti > 150 g/m2

4,3

0

5603 14 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., z chemických
nekonečných vláken, o plošné hmotnosti > 150 g/m2 (jiné než po
vrstvené nebo potažené)

4,3

0

5603 91 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., o plošné hmotnosti ≤
25 g/m2 (jiné než z chemických nekonečných vláken)

4,3

0

5603 91 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., o plošné
hmotnosti ≤ 25 g/m2 (jiné než povrstvené nebo potažené nebo z che
mických nekonečných vláken)

4,3

0

5603 92 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., o plošné hmotnosti
> 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2 (jiné než z chemických nekonečných vlá
ken)

4,3

0

5603 92 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., o plošné
hmotnosti > 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2 (jiné než povrstvené nebo pota
žené nebo z chemických nekonečných vláken)

4,3

0

5603 93 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., o plošné hmotnosti
> 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2 (jiné než z chemických nekonečných vlá
ken)

4,3

0
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5603 93 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., o plošné
hmotnosti > 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2 (jiné než povrstvené nebo po
tažené nebo z chemických nekonečných vláken)

4,3

0

5603 94 10

Netkané textilie, povrstvené nebo potažené, j. n., o plošné hmotnosti
> 150 g/m2 (jiné než z chemických nekonečných vláken)

4,3

0

5603 94 90

Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, j. n., o plošné
hmotnosti > 150 g/m2 (jiné než povrstvené nebo potažené nebo z che
mických nekonečných vláken)

4,3

0

5604 10 00

Kaučukové nitě a šňůry, potažené textilem

4

0

5604 90 10

Vysokopevnostní nitě z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů
nebo z viskózového vlákna, impregnované nebo povrstvené kaučukem
nebo plasty

4

0

5604 90 90

Textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty (jiné
než vysokopevnostní nitě z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů
nebo z viskózového vlákna, impregnované nebo povrstvené kaučukem
nebo plasty; umělý katgut, nitě a šňůry s upevněnou udičkou (háčkem)
nebo jinak upravené jako udice)

4

0

5605 00 00

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo
podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, z textilních vláken, kombinované
s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem (jiné
než nitě vyrobené ze směsi textilních a kovových vláken, s antistatic
kými vlastnostmi; nitě zpevněné kovovým drátem; výrobky mající po
vahu ozdob)

4

0

5606 00 10

Řetízkové nitě (jiné než kovové nitě a metalizované nitě čísla 5605;
ovinuté žíněné nitě; kaučukové nitě potažené textilem; motouzy, šňůry
a jiné ovinuté textilní výrobky čísla 5808; ovinuté kovové nitě)

8

0

5606 00 91

Ovinuté nitě, (jiné než kovové nitě a metalizované nitě čísla 5605; ovi
nuté žíněné nitě; kaučukové nitě potažené textilem; motouzy, šňůry
a jiné ovinuté textilní výrobky čísla 5808; ovinuté kovové nitě)

5,3

0

5606 00 99

Žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); ovinuté pásky
a podobné tvary čísel 5404 a 5405, (jiné než kovové nitě a metalizo
vané nitě čísla 5605; ovinuté žíněné nitě; kaučukové nitě potažené tex
tilem; motouzy, šňůry a jiné ovinuté textilní výrobky čísla 5808; ovi
nuté kovové nitě)

5,3

0

5607 21 00

Vázací nebo balicí motouzy, ze sisalových nebo jiných textilních vláken
rodu Agave

12

0
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5607 29 10

Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze sisalových nebo jiných textilních
vláken rodu Agave, též splétané nebo oplétané a též impregnované, po
vrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové
hmotnosti > 100 000 decitex (10 g/m) (jiné než vázací nebo balicí mo
touzy)

12

0

5607 29 90

Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze sisalových nebo jiných textilních
vláken rodu Agave, též splétané nebo oplétané a též impregnované, po
vrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové
hmotnosti ≤ 100 000 decitex (10 g/m) (jiné než vázací nebo balicí mo
touzy)

12

0

5607 41 00

Vázací nebo balicí motouzy, z polyethylenu nebo polypropylenu

8

0

5607 49 11

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z polyethylenu nebo polypropylenu,
splétané nebo oplétané a též impregnované, povrstvené, potažené nebo
opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové hmotnosti > 50 000 deci
tex (5 g/m) (jiné než vázací nebo balicí motouzy)

8

0

5607 49 19

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z polyethylenu nebo polypropylenu,
nesplétané ani neoplétané a též impregnované, povrstvené, potažené
nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové hmotnosti > 50 000
decitex (5 g/m) (jiné než vázací nebo balicí motouzy)

8

0

5607 49 90

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z polyethylenu nebo polypropylenu,
též splétané nebo oplétané a též impregnované, povrstvené, potažené
nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové hmotnosti ≤ 50 000
decitex (5 g/m) (jiné než vázací nebo balicí motouzy)

8

0

5607 50 11

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z nylonu, jiných polyamidů nebo z po
lyesterů, splétané nebo oplétané a též impregnované, povrstvené, pota
žené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové hmotnosti
> 50 000 decitex (5 g/m)

8

0

5607 50 19

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z nylonu, jiných polyamidů nebo z po
lyesterů, nesplétané ani neoplétané a též impregnované, povrstvené, po
tažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové hmotnosti
> 50 000 decitex (5 g/m)

8

0

5607 50 30

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z nylonu, jiných polyamidů nebo z po
lyesterů, též splétané nebo oplétané a též impregnované, povrstvené,
potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty, o délkové hmotnosti
> 50 000 decitex (5 g/m)

8

0

5607 50 90

Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze syntetických vláken, též splétané
nebo oplétané a též impregnované, povrstvené, potažené nebo oplá
štěné kaučukem nebo plasty (jiné než z polyethylenu, polypropylenu,
polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů)

8

0

5607 90 20

Motouzy, šňůry, provazy a lana, z abakových vláken (banánovník tex
tilní, Musa textilis Nee) nebo jiných tvrdých vláken (listů) a z juty nebo
z jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, též splétané nebo oplé
tané a též impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kauču
kem nebo plasty

6

0
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5607 90 90

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané a též im
pregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo pla
sty (jiné než ze syntetických vláken, z juty nebo jiných textilních lýko
vých vláken čísla 5303, ze sisalových nebo jiných textilních vláken
rodu Agave, z abakových vláken (banánovník textilní, Musa textilis Nee)
nebo jiných tvrdých vláken (listů))

8

0

5608 11 11

Zcela zhotovené vázané rybářské sítě z motouzů, šňůr, provazů nebo
lan, z nylonu nebo jiných polyamidů (jiné než podběráky)

8

0

5608 11 19

Zcela zhotovené vázané rybářské sítě z nití, z nylonu nebo jiných po
lyamidů (jiné než podběráky)

8

0

5608 11 91

Zcela zhotovené vázané rybářské sítě z motouzů, šňůr, provazů nebo
lan, z chemických textilních materiálů (jiné než z nylonu nebo jiných
polyamidů a podběráky)

8

0

5608 11 99

Zcela zhotovené vázané rybářské sítě z nití, z chemických textilních
materiálů (jiné než z nylonu nebo jiných polyamidů a podběráky)

8

0

5608 19 11

Zcela zhotovené vázané sítě z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, z ny
lonu nebo jiných polyamidů (jiné než rybářské sítě, síťky na vlasy, sítě
pro sportovní účely, včetně podběráků, síťky na motýly a podobné
síťky)

8

0

5608 19 19

Zcela zhotovené vázané sítě z nylonu nebo jiných polyamidů (jiné než
z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, rybářské sítě, síťky na vlasy, sítě
pro sportovní účely, včetně podběráků, síťky na motýly a podobné
síťky)

8

0

5608 19 30

Zcela zhotovené vázané sítě z chemických textilních materiálů (jiné než
z nylonu nebo jiných polyamidů, rybářské sítě, síťky na vlasy, sítě pro
sportovní účely, včetně podběráků, síťky na motýly a podobné síťky)

8

0

5608 19 90

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, po kusech nebo
na metry, z chemických textilních materiálů (jiné než zcela zhotovené
sítě)

8

0

5608 90 00

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, po kusech nebo
na metry; zcela zhotovené rybářské sítě a jiné zcela zhotovené sítě,
z rostlinných textilních materiálů (jiné než síťky na vlasy, sítě pro spor
tovní účely, včetně podběráků, síťky na motýly a podobné síťky)

8

0

5609 00 00

Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405,
motouzů, šňůr, provazů nebo lan čísla 5607, j. n.

5,8

0
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5701 10 10

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvíře
cích chlupů, vázané, též zcela zhotovené, obsahující > 10 % hmotnost
ních hedvábí nebo odpadového hedvábí, jiného než buretového

8

0

5701 10 90

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvíře
cích chlupů, vázané, též zcela zhotovené (jiné než obsahující > 10 %
hmotnostních hedvábí nebo odpadového hedvábí, jiného než bureto
vého)

8 MAX 2,8 €/m2

0

5701 90 10

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, hedvábí, z hedvábného od
padu, jiného než buretového, ze syntetických vláken, z metalizovaných
nití čísla 5605 nebo z textilních materiálů obsahujících kovové nitě, vá
zané, též zcela zhotovené

8

0

5701 90 90

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z textilních materiálů, vázané,
též zcela zhotovené (jiné než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů,
z hedvábí, z hedvábného odpadu, jiného než buretového nebo z textil
ních materiálů obsahujících kovové nitě)

3,5

0

5702 10 00

„Kelim“ neboli„Kilim“, „Schumacks“ neboli„Soumak“, „Karamanie“ a pod
obné ručně tkané koberce, též zcela zhotovené

3

0

5702 20 00

Podlahové krytiny z kokosových vláken, tkané, též zcela zhotovené

4

0

5702 31 10

Axminsterské koberce z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, tkané, av
šak nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchem, ne zcela zho
tovené

8

0

5702 31 80

Koberce a jiné podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým po
vrchem, ne zcela zhotovené (jiné než axminsterské,„Kelim“ neboli „Ki
lim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně
tkané koberce)

8

0

5702 32 10

Axminsterské koberce z chemických textilních materiálů, tkané, avšak
nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchem, ne zcela zhoto
vené

8

0

5702 32 90

Koberce a jiné podlahové krytiny, z chemických textilních materiálů,
tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchem, ne
zcela zhotovené (jiné než axminsterské, „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schu
macks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce)

8

0

5702 39 00

Koberce a jiné podlahové krytiny, z rostlinných textilních materiálů
nebo hrubých zvířecích chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločko
vané, s vlasovým povrchem, ne zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ ne
boli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné
ručně tkané koberce a podlahové krytiny z kokosových vláken)

8

0

5702 41 10

Axminsterské koberce z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, tkané, av
šak nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchem, zcela zhoto
vené

8

0

5702 41 90

Koberce a jiné podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým po
vrchem, zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“
neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce a axmin
sterské koberce)

8

0
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5702 42 10

Axminsterské koberce z chemických textilních materiálů, tkané, avšak
nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchem, zcela zhotovené

8

0

5702 42 90

Koberce a jiné podlahové krytiny, z chemických textilních materiálů,
tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, s vlasovým povrchem,
zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli
„Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce a axminsterské
koberce)

8

0

5702 49 00

Koberce a jiné podlahové krytiny, z rostlinných textilních materiálů
nebo hrubých zvířecích chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločko
vané, s vlasovým povrchem, zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ neboli
„Kilim“, „Schumacks“ neboli„Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně
tkané koberce a podlahové krytiny z kokosových vláken)

8

0

5702 50 10

Koberce a jiné podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, bez vlasového po
vrchu, ne zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schu
macks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce)

8

0

5702 50 31

Koberce a jiné podlahové krytiny, z polypropylenu, tkané, avšak nevší
vané ani nepovločkované, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené
(jiné než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Kara
manie“ a podobné ručně tkané koberce)

8

0

5702 50 39

Koberce a jiné podlahové krytiny, z chemických textilních materiálů,
tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, bez vlasového povrchu, ne
zcela zhotovené (jiné než z polypropylenu a „Kelim“ neboli „Kilim“,
„Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané ko
berce)

8

0

5702 50 90

Koberce a jiné podlahové krytiny, z rostlinných textilních materiálů
nebo hrubých zvířecích chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločko
vané, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ ne
boli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné
ručně tkané koberce a podlahové krytiny z kokosových vláken)

8

0

5702 91 00

Koberce a jiné podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, bez vlasového po
vrchu, zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“
neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce)

8

0

5702 92 10

Koberce a jiné podlahové krytiny, z polypropylenu, tkané, avšak nevší
vané ani nepovločkované, bez vlasového povrchu, zcela zhotovené (jiné
než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“
a podobné ručně tkané koberce)

8

0

5702 92 90

Koberce a jiné podlahové krytiny, z chemických textilních materiálů,
tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené (jiné než z polypropylenu a „Kelim“ neboli „Kilim“,
„Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané ko
berce)

8

0

5702 99 00

Koberce a jiné podlahové krytiny, z rostlinných textilních materiálů
nebo hrubých zvířecích chlupů, tkané, avšak nevšívané ani nepovločko
vané, bez vlasového povrchu, zcela zhotovené (jiné než „Kelim“ neboli
„Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně
tkané koberce a podlahové krytiny z kokosových vláken)

8

0
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5703 10 00

Koberce a jiné podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, všívané, též zcela zhotovené

8

0

5703 20 11

Kobercové dlaždice z nylonu nebo jiných polyamidů, všívané, o ploše
≤ 0,3 m2, potištěné

8

0

5703 20 19

Koberce a jiné podlahové krytiny z nylonu nebo jiných polyamidů, vší
vané, též zcela zhotovené, potištěné (jiné než dlaždice o ploše ≤
0,3 m2)

8

0

5703 20 91

Kobercové dlaždice z nylonu nebo jiných polyamidů, všívané, o ploše
≤ 0,3 m2 (jiné než potištěné)

8

0

5703 20 99

Koberce a jiné podlahové krytiny z nylonu nebo jiných polyamidů, vší
vané, též zcela zhotovené (jiné než potištěné, a dlaždice o ploše ≤
0,3 m2)

8

0

5703 30 11

Kobercové dlaždice z polypropylenu, všívané, o ploše ≤ 0,3 m2

8

0

5703 30 19

Koberce a jiné podlahové krytiny z polypropylenu, všívané, též zcela
zhotovené (jiné než kobercové dlaždice o ploše ≤ 0,3 m2)

8

0

5703 30 81

Kobercové dlaždice z chemických textilních materiálů, o ploše ≤
0,3 m2 (jiné než z polypropylenu, nylonu nebo jiných polyamidů)

8

0

5703 30 89

Koberce a jiné podlahové krytiny z chemických textilních materiálů,
všívané, též zcela zhotovené (jiné než z polypropylenu, nylonu nebo ji
ných polyamidů a kobercové dlaždice o ploše ≤ 0,3 m2)

8

0

5703 90 10

Kobercové dlaždice z rostlinných textilních materiálů nebo hrubých
zvířecích chlupů, všívané, o ploše ≤ 0,3 m2, též zcela zhotovené

8

0

5703 90 90

Koberce a jiné podlahové krytiny z rostlinných textilních materiálů
nebo hrubých zvířecích chlupů, všívané, též zcela zhotovené (jiné než
kobercové dlaždice o ploše ≤ 0,3 m2)

8

0

5704 10 00

Podlahové dlaždice z plsti, nevšívané ani nepovločkované, o ploše ≤
0,3 m2

6,7

0

5704 90 00

Koberce a jiné podlahové krytiny z plsti, nevšívané ani nepovločkované,
též zcela zhotovené (jiné než dlaždice o ploše ≤ 0,3 m2)

6,7

0

5705 00 10

Koberce a jiné podlahové krytiny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, též zcela zhotovené (jiné než vázané, tkané nebo všívané, a z pl
sti)

8

0
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5705 00 30

Koberce a jiné podlahové krytiny, z chemických textilních materiálů,
též zcela zhotovené (jiné než vázané, tkané nebo všívané, a z plsti)

8

0

5705 00 90

Koberce a jiné podlahové krytiny, z rostlinných textilních materiálů
nebo hrubých zvířecích chlupů, též zcela zhotovené (jiné než vázané,
tkané nebo všívané, a z plsti)

8

0

5801 10 00

Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny, z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů (jiné než froté a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie
a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 21 00

Útkové vlasové tkaniny, neřezané, z bavlny (jiné než froté a podobné
smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 22 00

Útkové vlasové tkaniny, řezané, vroubkované (manšestr), z bavlny (jiné
než froté a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čí
sla 5806)

8

0

5801 23 00

Útkové vlasové tkaniny, řezané, z bavlny (jiné než froté a podobné
smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 24 00

Osnovní vlasové tkaniny (epinglé), neřezané, z bavlny (jiné než froté
a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 25 00

Osnovní vlasové tkaniny, řezané, z bavlny (jiné než froté a podobné
smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 26 00

Žinylkové tkaniny, z bavlny (jiné než froté a podobné smyčkové tka
niny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 31 00

Útkové vlasové tkaniny, neřezané, z chemických vláken (jiné než froté
a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 32 00

Útkové vlasové tkaniny, řezané, vroubkované (manšestr), z chemických
vláken (jiné než froté a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie
a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 33 00

Útkové vlasové tkaniny, řezané, z chemických vláken (jiné než froté
a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0
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5801 34 00

Osnovní vlasové tkaniny (epinglé), neřezané, z chemických vláken (jiné
než froté a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čí
sla 5806)

8

0

5801 35 00

Osnovní vlasové tkaniny, řezané, z chemických vláken (jiné než froté
a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 36 00

Žinylkové tkaniny, z chemických vláken (jiné než froté a podobné
smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 90 10

Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny, ze lnu (jiné než froté a podobné
smyčkové tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5801 90 90

Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny (jiné než ze lnu, chemických vlá
ken, vlny nebo jemných zvířecích chlupů, froté a podobné smyčkové
tkaniny, všívané textilie a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5802 11 00

Froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny, nebělené (jiné než tkané
stuhy čísla 5806, koberce a jiné podlahové krytiny)

8

0

5802 19 00

Froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny (jiné než nebělené, tkané
stuhy čísla 5806, koberce a jiné podlahové krytiny)

8

0

5802 20 00

Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než z bavlny, tkané stuhy čísla
5806, koberce a jiné podlahové krytiny)

8

0

5802 30 00

Všívané textilie (jiné než koberce a jiné podlahové krytiny)

8

0

5803 00 10

Perlinkové tkaniny z bavlny (jiné než tkané stuhy čísla 5806)

5,8

0

5803 00 30

Perlinkové tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu (jiné než tkané
stuhy čísla 5806)

7,2

0

5803 00 90

Perlinkové tkaniny (jiné než z hedvábí nebo hedvábného odpadu nebo
z bavlny a tkané stuhy čísla 5806)

8

0

5804 10 11

Vázané síťové textilie, hladké

6,5

0

5804 10 19

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, hladké (kromě vázaných síťových
textilií a tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií)

6,5

0
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5804 10 90

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, vzorované (jiné než tkaniny, pletené
nebo háčkované textilie)

8

0

5804 21 10

Krajky z chemických vláken v metráži, pásech nebo motivech, vyro
bené na krajkových paličkovacích strojích (jiné než výrobky čísel 6002
až 6006)

8

0

5804 21 90

Strojově vyrobené krajky z chemických vláken v metráži, pásech nebo
motivech (jiné než vyrobené na krajkových paličkovacích strojích a vý
robky čísel 6002 až 6006)

8

0

5804 29 10

Krajky v metráži, pásech nebo motivech, vyrobené na krajkových palič
kovacích strojích (jiné než z chemických vláken a výrobky čísel 6002
až 6006)

8

0

5804 29 90

Strojově vyrobené krajky v metráži, pásech nebo motivech (jiné než
z chemických vláken, krajky vyrobené na krajkových paličkovacích
strojích a výrobky čísel 6002 až 6006)

8

0

5804 30 00

Ručně vyrobené krajky v metráži, pásech nebo motivech (jiné než vý
robky čísel 6002 až 6006)

8

0

5805 00 00

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson,
Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie, například stehem
zvaným petit point nebo křížovým stehem, též zcela zhotovené (jiné
než „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“
a podobné ručně tkané koberce a tapisérie starší sta let)

5,6

0

5806 10 00

Vlasové tkané stuhy, včetně froté a podobných smyčkových tkanin, a ži
nylkové stuhy, o šířce ≤ 30 cm (jiné než štítky, odznaky a podobné vý
robky)

6,3

0

5806 20 00

Tkané stuhy z textilních materiálů obsahující ≥ 5 % hmotnostních ela
stomerových nití nebo kaučukových nití, o šířce ≤ 30 cm (jiné než vla
sové tkané stuhy, včetně froté a podobných smyčkových tkanin, žinyl
kové stuhy a štítky, odznaky a podobné výrobky)

7,5

0

5806 31 00

Tkané stuhy z bavlny, o šířce ≤ 30 cm, j. n.

7,5

0

5806 32 10

Tkané stuhy z chemických vláken, s pravými kraji, o šířce ≤ 30 cm,
j. n.

7,5

0

5806 32 90

Tkané stuhy z chemických vláken, bez pravých krajů, o šířce ≤ 30 cm,
j. n.

7,5

0

5806 39 00

Tkané stuhy z textilních materiálů jiných než bavlna nebo chemická
vlákna, o šířce ≤ 30 cm, j. n.

7,5

0
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5806 40 00

Stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky), o šířce
≤ 30 cm

6,2

0

5807 10 10

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v metráži, v
pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, tkané, s vetkaným nápi
sem nebo motivem

6,2

0

5807 10 90

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v metráži, v
pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, tkané, nevyšívané (jiné
než s vetkaným nápisem nebo motivem)

6,2

0

5807 90 10

Štítky, odznaky a podobné výrobky z plsti nebo netkaných textilií, v
metráži, v pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané

6,3

0

5807 90 90

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v metráži, v
pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané (jiné než
tkané a z plsti nebo netkaných textilií)

8

0

5808 10 00

Prýmky v metráži

5

0

5808 90 00

Ozdobné lemovky z textilních materiálů v metráži, bez výšivek, jiné
než pletené nebo háčkované; střapce, bambule a podobné výrobky
z textilních materiálů (jiné než prýmky v metráži)

5,3

0

5809 00 00

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných nití čísla 5605
používané v oděvnictví, jako dekorační textilie nebo pro podobné
účely, j. n.

5,6

0

5810 10 10

Výšivky na textilním podkladu bez viditelného podkladu v metráži, v
pásech nebo v motivech, v hodnotě > 35 € za 1 kg čisté hmotnosti

5,8

0

5810 10 90

Výšivky na textilním podkladu bez viditelného podkladu v metráži, v
pásech nebo v motivech, v hodnotě ≤ 35 € za 1 kg čisté hmotnosti

8

0

5810 91 10

Výšivky z bavlny na textilním podkladu v metráži, v pásech nebo v
motivech, v hodnotě > 17,50 € za 1 kg čisté hmotnosti (jiné než vý
šivky bez viditelného podkladu)

5,8

0

5810 91 90

Výšivky z bavlny na textilním podkladu v metráži, v pásech nebo v
motivech, v hodnotě ≤ 17,50 € za 1 kg čisté hmotnosti (jiné než vý
šivky bez viditelného podkladu)

7,2

0

5810 92 10

Výšivky z chemických vláken na textilním podkladu v metráži, v pá
sech nebo v motivech, v hodnotě > 17,50 € za 1 kg čisté hmotnosti
(jiné než výšivky bez viditelného podkladu)

5,8

0

5810 92 90

Výšivky z chemických vláken na textilním podkladu v metráži, v pá
sech nebo v motivech, v hodnotě ≤ 17,50 € za 1 kg čisté hmotnosti
(jiné než výšivky bez viditelného podkladu)

7,2

0

L 356/434

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

5810 99 10

Výšivky z materiálů jiných než bavlna nebo chemická vlákna, na textil
ním podkladu, v metráži, v pásech nebo v motivech, v hodnotě
> 17,50 € za 1 kg čisté hmotnosti (jiné než výšivky bez viditelného
podkladu)

5,8

0

5810 99 90

Výšivky z materiálů jiných než bavlna nebo chemická vlákna, na textil
ním podkladu, v metráži, v pásech nebo v motivech, v hodnotě ≤
17,50 € za 1 kg čisté hmotnosti (jiné než výšivky bez viditelného pod
kladu)

7,2

0

5811 00 00

Prošívané textilní výrobky v metráži, složené z jedné nebo několika vr
stev textilních materiálů, spojených s výplňkovým materiálem šitím,
prošitím nebo jinak (jiné než výšivky čísla 5810 a prošívané tkaniny
pro lůžkoviny a dekorace)

8

0

5901 10 00

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro
vnější obaly knih, k výrobě krabic a výrobků z kartónu a lepenky nebo
podobné účely

6,5

0

5901 90 00

Kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské
plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako klo
boučnické podložky (jiné než textilie povrstvené plasty)

6,5

0

5902 10 10

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo
jiných polyamidů, impregnované kaučukem

5,6

0

5902 10 90

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo
jiných polyamidů, též impregnované ponořením nebo impregnované
plastem (jiné než impregnované kaučukem)

8

0

5902 20 10

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních polyesterových
nití, impregnované kaučukem

5,6

0

5902 20 90

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních polyesterových
nití, též impregnované ponořením nebo impregnované plastem (jiné
než impregnované kaučukem)

8

0

5902 90 10

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z viskózového
vlákna, impregnované kaučukem

5,6

0

5902 90 90

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z viskózového
vlákna, též impregnované ponořením do plastu (jiné než impregnované
kaučukem)

8

0
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5903 10 10

Textilie impregnované poly(vinylchloridem) (jiné než tapety z textilních
materiálů impregnovaných poly(vinylchloridem)

8

0

5903 10 90

Textilie, povrstvené, potažené nebo laminované nebo impregnované
poly(vinylchloridem) (jiné než tapety z textilních materiálů potažených
poly(vinylchloridem); podlahové krytiny sestávající z textilní podložky
a vrchní vrstvy nebo povlaku z poly(vinylchloridu))

8

0

5903 20 10

Textilie impregnované polyurethanem (jiné než tapety z textilních ma
teriálů impregnované polyurethanem)

8

0

5903 20 90

Textilie povrstvené, potažené nebo laminované polyurethanem (jiné
než tapety z textilních materiálů potažené polyurethanem; podlahové
krytiny sestávající z textilní podložky a vrchní vrstvy nebo povlaku
z polyurethanu)

8

0

5903 90 10

Textilie impregnované plasty jinými než poly(vinylchlorid) nebo polyu
rethan (jiné než tapety z textilních materiálů impregnované plasty)

8

0

5903 90 91

Textilie povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo
plasty jinými než poly(vinylchlorid) nebo polyurethan, s textilií tvořící
lícní stranu (jiné než tapety z textilních materiálů potažené plasty)

8

0

5903 90 99

Textilie povrstvené, potažené nebo laminované plasty jinými než poly
(vinylchlorid) nebo polyurethan (jiné než s textilií tvořící lícní stranu,
pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo
jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna; tapety z textil
ních materiálů impregnované nebo potažené plasty; podlahové krytiny
sestávající z textilní podložky a vrchní vrstvy nebo povlaku z plastu)

8

0

5904 10 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru

5,3

0

5904 90 00

Podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní
podložce, též přiříznuté do tvaru (jiné než linoleum)

5,3

0

5905 00 10

Textilní tapety sestávající z rovnoběžných nití připevněných na pod
ložku z jakéhokoliv materiálu

5,8

0

5905 00 30

Textilní tapety ze lnu (jiné než sestávající z rovnoběžných nití připevně
ných na podložku z jakéhokoliv materiálu)

8

0

5905 00 50

Textilní tapety z juty (jiné než sestávající z rovnoběžných nití připevně
ných na podložku z jakéhokoliv materiálu)

4

0
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5905 00 70

Textilní tapety z chemických vláken (jiné než sestávající z rovnoběžných
nití připevněných na podložku z jakéhokoliv materiálu)

8

0

5905 00 90

Textilní tapety (jiné než ze lnu, juty nebo chemických vláken a sestáva
jící z rovnoběžných nití připevněných na podložku z jakéhokoliv mate
riálu)

6

0

5906 10 00

Lepicí páska z pogumované textilie o šířce ≤ 20 cm (jiná než impreg
novaná nebo potažená farmaceutickými přípravky nebo upravená pro
drobný prodej k léčebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního
nebo veterinárního lékařství)

4,6

0

5906 91 00

Pletené nebo háčkované textilie, pogumované, j. n.

6,5

0

5906 99 10

Textilie sestávající z paralelně uložených textilních nití spojených kau
čukem

8

0

5906 99 90

Pogumované textilie (jiné než pletené nebo háčkované textilie, textilie
sestávající z paralelně uložených textilních nití spojených kaučukem, le
picí páska o šířce ≤ 20 cm a pneumatikové kordové textilie z vysoko
pevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo vi
skózového vlákna)

5,6

0

5907 00 10

Voskovaná plátna a ostatní textilie povrstvené přípravky na bázi su
chých olejů

4,9

0

5907 00 90

Impregnované, povrstvené nebo potažené textilie; malované plátno pro
divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie,
j. n. (jiné než voskovaná plátna a ostatní textilie povrstvené přípravky
na bázi suchých olejů)

4,9

0

5908 00 00

Textilní knoty, tkané, spletené nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalo
vače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety
sloužící k jejich výrobě, též impregnované (jiné než knoty potažené vo
skem ve tvaru kuželu, zápalnice a bleskovice, knoty ve formě textilní
příze a knoty ze skleněného vlákna)

5,6

0

5909 00 10

Hadice k čerpadlům a podobné hadice ze syntetických vláken, též im
pregnované nebo potažené, též s armaturou nebo příslušenstvím z ji
ných materiálů

6,5

0

5909 00 90

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též impregnované nebo
potažené, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů (jiné
než hadice ze syntetických vláken)

6,5

0

5910 00 00

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z textilního mate
riálu, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty
nebo zesílené kovem nebo jiným materiálem (jiné než o tloušťce
< 3 mm a neurčité délky nebo pouze rozřezané na určitou délku, a im
pregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem nebo
zhotovené z nití nebo šňůr impregnovaných nebo potažených kauču
kem)

5,1

0
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5911 10 00

Textilie, plsti a tkaniny s plsťovou podšívkou, povrstvené, potažené
nebo laminované kaučukem, usní nebo jinými materiály používanými
na mykací povlaky a podobné textilie pro jiné technické účely, včetně
velurových stuh impregnovaných kaučukem, pro krytí osnovních vrati
del

5,3

0

5911 20 00

Plátna k prosévání, též zcela zhotovená

4,6

0

5911 31 11

Tkaniny, též zplstěné, ze syntetických vláken, nekonečné nebo opatřené
spojovacími částmi, používané na papírenských strojích, o plošné
hmotnosti < 650 g/m2

5,8

0

5911 31 19

Tkaniny a plsti, z hedvábí nebo umělých vláken, nekonečné nebo opa
třené spojovacími částmi, používané na papírenských strojích, včetně
tkanin a plstí z hedvábí nebo chemických vláken k použití na podob
ných strojích, např. na buničinu nebo azbestocement, o plošné hmot
nosti< 650 g/m2

5,8

0

5911 31 90

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, použí
vané na papírenských nebo podobných strojích, například na buničinu
nebo azbestocement, o plošné hmotnosti < 650 g/m2 (jiné než z hed
vábí nebo chemických vláken)

4,4

0

5911 32 10

Textilie a plsti, z hedvábí nebo chemických vláken, nekonečné nebo
opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podob
ných strojích, například na buničinu nebo azbestocement, o plošné
hmotnosti ≥ 650 g/m2

5,8

0

5911 32 90

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, použí
vané na papírenských nebo podobných strojích, například na buničinu
nebo azbestocement, o plošné hmotnosti ≥ 650 g/m2 (jiné než z hed
vábí nebo chemických vláken)

4,4

0

5911 40 00

Filtrační plachetky používané v olejových lisech nebo pro podobné
technické účely, včetně plachetek z vlasů

6

0

5911 90 10

Výrobky a zboží z plsti pro technické účely specifikované v poznámce
7 ke kapitole 59, j. n.

6

0

5911 90 90

Textilní výrobky a zboží pro technické účely specifikované v poznámce
7 ke kapitole 59, j. n. (jiné než z plsti)

6

0

6001 10 00

Textilie s „dlouhým vlasem“, pletené nebo háčkované

8

0

6001 21 00

Smyčkové textilie z bavlny, pletené nebo háčkované

8

0

6001 22 00

Smyčkové textilie z chemických vláken, pletené nebo háčkované

8

0
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6001 29 00

Smyčkové textilie, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo
z chemických vláken)

8

0

6001 91 00

Vlasové textilie z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než textilie s
„dlouhým vlasem“)

8

0

6001 92 00

Vlasové textilie z chemických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než
textilie s „dlouhým vlasem“)

8

0

6001 99 00

Vlasové textilie, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo z che
mických vláken a textilie s „dlouhým vlasem“)

8

0

6002 40 00

Pletené nebo háčkované textilie o šířce ≤30 cm, obsahující ≥ 5 % hmot
nostních elastomerových nití (jiné než textilie obsahující kaučukové
nitě, vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové texti
lie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované texti
lie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6002 90 00

Pletené nebo háčkované textilie o šířce ≤ 30 cm, obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití a kaučukových nití nebo pouze kau
čukových nití (jiné než vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky, pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované a sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství
podpoložky 3006 10 30)

6,5

0

6003 10 00

Pletené nebo háčkované textilie z vlny nebo jemných zvířecích chlupů,
o šířce ≤ 30 cm (jiné než obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomero
vých nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s
„dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné vý
robky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, po
tažené nebo laminované)

8

0

6003 20 00

Pletené nebo háčkované textilie z bavlny o šířce ≤ 30 cm (jiné než ob
sahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových
nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové tex
tilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované tex
tilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6003 30 10

Rašlová krajka ze syntetických vláken, o šířce ≤ 30 cm (jiná než obsa
hující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití)

8

0

6003 30 90

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken, o šířce ≤ 30 cm
(jiné než rašlová krajka, textilie obsahující ≥ 5 % hmotnostních elasto
merových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s
„dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné vý
robky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, po
tažené nebo laminované a sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo
zubní lékařství podpoložky 3006 10 30)

8

0
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6003 40 00

Pletené nebo háčkované textilie z umělých vláken, o šířce ≤ 30 cm (jiné
než obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučuko
vých nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové
textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované
textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované a sterilní
adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky
3006 10 30)

8

0

6003 90 00

Pletené nebo háčkované textilie, o šířce ≤ 30 cm (jiné než z bavlny,
chemických vláken, vlny nebo jemných zvířecích chlupů, textilie obsa
hující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití
a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie,
štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie,
impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované a sterilní adhé
zní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky
3006 10 30)

8

0

6004 10 00

Pletené nebo háčkované textilie o šířce > 30 cm, obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití (jiné než obsahující kaučukové nitě,
vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie,
štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie,
impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6004 90 00

Pletené nebo háčkované textilie o šířce > 30 cm, obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití a kaučukových nití nebo pouze kau
čukových nití (jiné než vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

6,5

0

6005 21 00

Nebělené nebo bělené bavlněné osnovní pleteniny (včetně pletenin vy
robených na galonových pletacích strojích) o šířce > 30 cm (jiné než
obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových
nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové tex
tilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované tex
tilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 22 00

Barvené bavlněné osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na ga
lonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 23 00

Bavlněné osnovní pleteniny z různobarevných nití (včetně pletenin vy
robených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než
obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových
nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové tex
tilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované tex
tilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0
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6005 24 00

Potištěné bavlněné osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na
galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než obsahující ≥
5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové
textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 31 10

Nebělené nebo bělené osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně
pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm,
pro záclony, včetně síťové záclonoviny (jiné než pleteniny obsahující ≥
5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové
textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0

6005 31 50

Nebělená nebo bělená rašlová krajka, osnovní, ze syntetických vláken
(včetně krajky vyrobené na galonových pletacích strojích), o šířce
> 30 cm (jiná než pro záclony nebo síťovou záclonovinu a krajka obsa
hující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití)

8

0

6005 31 90

Nebělené nebo bělené osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně
pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm
(jiné než pro záclony, rašlová krajka, pleteniny obsahující ≥ 5 % hmot
nostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie,
včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky
a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 32 10

Barvené osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně pletenin vy
robených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm, pro zá
clony, včetně síťové záclonoviny (jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0

6005 32 50

Barvená rašlová krajka, osnovní, ze syntetických vláken (včetně krajky
vyrobené na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiná než
pro záclony nebo síťovou záclonovinu a krajka obsahující ≥ 5 % hmot
nostních elastomerových nití nebo kaučukových nití)

8

0
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6005 32 90

Barvené osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně pletenin vy
robených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než
pro záclony, rašlová krajka, pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních
elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně
textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné
výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené,
potažené nebo laminované)

8

0

6005 33 10

Osnovní pleteniny ze syntetických vláken, z různobarevných nití
(včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce
> 30 cm, pro záclony, včetně síťové záclonoviny (jiné než pleteniny ob
sahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových
nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové tex
tilie a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, pota
žené nebo laminované)

8

0

6005 33 50

Rašlová krajka, osnovní, ze syntetických vláken, z různobarevných nití
(včetně krajky vyrobené na galonových pletacích strojích), o šířce
> 30 cm (jiná než pro záclony nebo síťovou záclonovinu a krajka obsa
hující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití)

8

0

6005 33 90

Osnovní pleteniny ze syntetických vláken, z různobarevných nití
(včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce
> 30 cm (jiné než pro záclony, rašlová krajka, pleteniny obsahující ≥
5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové
textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 34 10

Potištěné osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně pletenin vy
robených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm, pro zá
clony, včetně síťové záclonoviny (jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0

6005 34 50

Potištěná rašlová krajka, osnovní, ze syntetických vláken (včetně krajky
vyrobené na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiná než
pro záclony nebo síťovou záclonovinu a krajka obsahující ≥ 5 % hmot
nostních elastomerových nití nebo kaučukových nití)

8

0
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6005 34 90

Potištěné osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně pletenin vy
robených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než
pro záclony, rašlová krajka, pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních
elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně
textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné
výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené,
potažené nebo laminované)

8

0

6005 41 00

Nebělené nebo bělené osnovní pleteniny z umělých vláken (včetně ple
tenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm
(jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití
nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0

6005 42 00

Barvené osnovní pleteniny z umělých vláken (včetně pletenin vyrobe
ných na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než plete
niny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kauču
kových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyč
kové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčko
vané textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 43 00

Osnovní pleteniny z umělých vláken, z různobarevných nití (včetně
pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm
(jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití
nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0

6005 44 00

Potištěné osnovní pleteniny z umělých vláken (včetně pletenin vyrobe
ných na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než plete
niny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kauču
kových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyč
kové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčko
vané textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6005 90 10

Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích
strojích), o šířce > 30 cm, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné
než obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučuko
vých nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové
textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované
textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0
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6005 90 90

Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích
strojích), o šířce > 30 cm (jiné než z bavlny, chemických vláken, vlny
nebo jemných zvířecích chlupů a pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnost
ních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie,
včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky
a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 10 00

Textilie, pletené nebo háčkované, o šířce > 30 cm, z vlny nebo jemných
zvířecích chlupů (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobe
ných na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 21 00

Nebělené nebo bělené bavlněné textilie, pletené nebo háčkované, o šířce
> 30 cm (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na
galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnost
ních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie,
včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky
a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 22 00

Barvené textilie, pletené nebo háčkované, o šířce > 30 cm (jiné než
osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích
strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití
nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0

6006 23 00

Bavlněné textilie, pletené nebo háčkované, z různobarevných nití,
o šířce > 30 cm (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobe
ných na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 24 00

Potištěné textilie, pletené nebo háčkované, o šířce > 30 cm (jiné než
osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích
strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití
nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené
nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo la
minované)

8

0
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6006 31 10

Nebělené nebo bělené textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických
vláken o šířce > 30 cm, pro záclony, včetně síťové záclonoviny, (jiné
než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových ple
tacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomero
vých nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s
„dlouhým vlasem“, smyčkové textilie a pletené nebo háčkované textilie,
impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 31 90

Nebělené nebo bělené textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických
vláken, o šířce > 30 cm (jiné než pro záclony, osnovní pleteniny
(včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), plete
niny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kauču
kových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyč
kové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčko
vané textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 32 10

Barvené textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken, o šířce
> 30 cm, pro záclony, včetně síťové záclonoviny (jiné než osnovní ple
teniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích),
pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo
kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“,
smyčkové textilie a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, po
vrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 32 90

Barvené textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken, o šířce
> 30 cm (jiné než pro záclony, osnovní pleteniny (včetně pletenin vyro
bených na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 33 10

Textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken, z různobarev
ných nití, o šířce > 30 cm, pro záclony, včetně síťové záclonoviny (jiné
než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových ple
tacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomero
vých nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s
„dlouhým vlasem“, smyčkové textilie a pletené nebo háčkované textilie,
impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 33 90

Textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken, z různobarev
ných nití, o šířce > 30 cm (jiné než pro záclony, osnovní pleteniny
(včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), plete
niny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kauču
kových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyč
kové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčko
vané textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0
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6006 34 10

Potištěné textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken,
o šířce > 30 cm, pro záclony, včetně síťové záclonoviny (jiné než
osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích
strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití
nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vla
sem“, smyčkové textilie a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 34 90

Potištěné textilie, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken,
o šířce > 30 cm (jiné než pro záclony, osnovní pleteniny (včetně plete
nin vyrobených na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující
≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vla
sové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie,
štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie,
impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 41 00

Nebělené nebo bělené textilie, pletené nebo háčkované, z umělých vlá
ken, o šířce > 30 cm (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyro
bených na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 42 00

Barvené textilie, pletené nebo háčkované, z umělých vláken, o šířce
> 30 cm (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na
galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnost
ních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie,
včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky
a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 43 00

Textilie, pletené nebo háčkované, z umělých vláken, z různobarevných
nití, o šířce > 30 cm (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyro
bených na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 %
hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové tex
tilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, od
znaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

6006 44 00

Potištěné textilie, pletené nebo háčkované, z umělých vláken, o šířce
> 30 cm (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na
galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnost
ních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie,
včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky
a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované)

8

0

L 356/446

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

6006 90 00

Textilie, pletené nebo háčkované, o šířce > 30 cm (jiné než z chemic
kých vláken, bavlny, vlny nebo jemných zvířecích chlupů, osnovní ple
teniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích),
pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo
kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“,
smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo
háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo lamino
vané)

8

0

6101 20 10

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky a podobné
výrobky, z bavlny, pletené nebo háčkované

12

0

6101 20 90

Pánské nebo chlapecké bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné
výrobky z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než obleky, komplety,
saka, blejzry, náprsenkové kalhoty se šlemi a kalhoty)

12

0

6101 30 10

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky a podobné
výrobky, z chemických vláken, pletené nebo háčkované

12

0

6101 30 90

Pánské nebo chlapecké bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné
výrobky z chemických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než obleky,
komplety, saka, blejzry, náprsenkové kalhoty se šlemi a kalhoty)

12

0

6101 90 20

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky a podobné výrobky
z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo
chemických vláken)

12

0

6101 90 80

Pánské nebo chlapecké bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné
výrobky z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než
z bavlny a chemických vláken, obleky, komplety, saka, blejzry, náprsen
kové kalhoty se šlemi a kalhoty)

12

0

6102 10 10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky a podobné výrobky, z vlny
nebo jemných zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované

12

0

6102 10 90

Dámské nebo dívčí bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné vý
robky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované
(jiné než kostýmy, komplety, saka, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně,
kalhoty a náprsenkové kalhoty se šlemi)

12

0

6102 20 10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky a podobné vý
robky, z bavlny, pletené nebo háčkované

12

0

6102 20 90

Dámské nebo dívčí bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné vý
robky z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než kostýmy, komplety,
saka, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty a náprsenkové kal
hoty se šlemi)

12

0
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6102 30 10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky a podobné vý
robky, z chemických vláken, pletené nebo háčkované

12

0

6102 30 90

Dámské nebo dívčí bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné vý
robky z chemických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než kostýmy,
komplety, saka, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty a náprsen
kové kalhoty se šlemi)

12

0

6102 90 10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky a podobné výrobky z textil
ních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než z vlny, jemných zvíře
cích chlupů, bavlny a chemických vláken)

12

0

6102 90 90

Dámské nebo dívčí bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné vý
robky z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než z vlny,
jemných zvířecích chlupů, bavlny a chemických vláken, kostýmy, kom
plety, saka, blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty a náprsenkové
kalhoty se šlemi)

12

0

6103 10 00

Pánské nebo chlapecké obleky z textilních materiálů, pletené nebo háč
kované (jiné než teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety
a plavky)

12

0

6103 22 00

Pánské nebo chlapecké komplety z bavlny, pletené nebo háčkované
(jiné než lyžařské komplety a plavky)

12

0

6103 23 00

Pánské nebo chlapecké komplety ze syntetických vláken, pletené nebo
háčkované (jiné než lyžařské komplety a plavky)

12

0

6103 29 00

Pánské nebo chlapecké komplety z textilních materiálů (jiné než z vlny,
jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken, lyžařské
komplety a plavky)

12

0

6103 31 00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, pletené nebo háčkované (jiné než větrovky a podobné výrobky)

12

0

6103 32 00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z bavlny, pletené nebo háčkované
(jiné než větrovky a podobné výrobky)

12

0

6103 33 00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry ze syntetických vláken, pletené
nebo háčkované (jiné než větrovky a podobné výrobky)

12

0

6103 39 00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z textilních materiálů (jiné než
z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken, vě
trovky a podobné výrobky)

12

0

6103 41 00

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
kalhoty a šortky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pletené nebo
háčkované (jiné než plavky a slipy)

12

0

L 356/448

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

6103 42 00

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
kalhoty a šortky z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než plavky
a slipy)

12

0

6103 43 00

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
kalhoty a šortky ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované (jiné
než plavky a slipy)

12

0

6103 49 00

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
kalhoty a šortky z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné
než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken,
plavky a slipy)

12

0

6104 13 00

Dámské nebo dívčí kostýmy ze syntetických vláken, pletené nebo háč
kované (jiné než lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6104 19 00

Dámské nebo dívčí kostýmy z textilních materiálů, pletené nebo háčko
vané (jiné než ze syntetických vláken a lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6104 22 00

Dámské nebo dívčí komplety z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné
než lyžařské komplety a plavky)

12

0

6104 23 00

Dámské nebo dívčí komplety ze syntetických vláken, pletené nebo háč
kované (jiné než lyžařské komplety a plavky)

12

0

6104 29 00

Dámské nebo dívčí komplety z textilních materiálů (jiné než z bavlny
nebo syntetických vláken, lyžařské komplety a plavky)

12

0

6104 31 00

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, pletené nebo háčkované (jiné než větrovky a podobné výrobky)

12

0

6104 32 00

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z bavlny, pletené nebo háčkované
(jiné než větrovky a podobné výrobky)

12

0

6104 33 00

Dámská nebo dívčí saka a blejzry ze syntetických vláken, pletené nebo
háčkované (jiné než větrovky a podobné výrobky)

12

0

6104 39 00

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z textilních materiálů, pletené nebo
háčkované (jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syn
tetických vláken, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6104 41 00

Dámské nebo dívčí šaty z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pletené
nebo háčkované (jiné než spodničky)

12

0

6104 42 00

Dámské nebo dívčí šaty z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než
spodničky)

12

0
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6104 43 00

Dámské nebo dívčí šaty ze syntetických vláken, pletené nebo háčko
vané (jiné než spodničky)

12

0

6104 44 00

Dámské nebo dívčí šaty z umělých vláken, pletené nebo háčkované
(jiné než spodničky)

12

0

6104 49 00

Dámské nebo dívčí šaty z textilních materiálů, pletené nebo háčkované
(jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny, chemických vláken
a spodničky)

12

0

6104 51 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z vlny nebo jemných zví
řecích chlupů, pletené nebo háčkované (jiné než spodničky)

12

0

6104 52 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z bavlny, pletené nebo
háčkované (jiné než spodničky)

12

0

6104 53 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně ze syntetických vláken,
pletené nebo háčkované (jiné než spodničky)

12

0

6104 59 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z textilních materiálů, ple
tené nebo háčkované (jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny
nebo syntetických vláken a spodničky)

12

0

6104 61 00

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kal
hoty a šortky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pletené nebo háč
kované (jiné než kalhotky a plavky)

12

0

6104 62 00

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kal
hoty a šortky z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než kalhotky
a plavky)

12

0

6104 63 00

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kal
hoty a šortky ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než
kalhotky a plavky)

12

0

6104 69 00

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kal
hoty a šortky z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než
z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken, kal
hotky a plavky)

12

0

6105 10 00

Pánské nebo chlapecké košile z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné
než noční košile, vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky)

12

0

6105 20 10

Pánské nebo chlapecké košile ze syntetických vláken, pletené nebo háč
kované (jiné než noční košile, vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní
nátělníky)

12

0

6105 20 90

Pánské nebo chlapecké košile z umělých vláken, pletené nebo háčko
vané (jiné než noční košile, vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní ná
tělníky)

12

0
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6105 90 10

Pánské nebo chlapecké košile z vlny nebo jemných zvířecích chlupů,
pletené nebo háčkované, (jiné než noční košile, tílka bez rukávů
a ostatní nátělníky)

12

0

6105 90 90

Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, pletené nebo háč
kované (jiné než z bavlny, chemických vláken, vlny nebo jemných zví
řecích chlupů, noční košile, vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní ná
tělníky)

12

0

6106 10 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z bavlny, pletené
nebo háčkované (jiné než vrchní trička a nátělníky)

12

0

6106 20 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z chemických
vláken, pletené nebo háčkované (jiné než vrchní trička a nátělníky)

12

0

6106 90 10

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z vlny nebo jem
ných zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované (jiné než vrchní trička
a nátělníky)

12

0

6106 90 30

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z hedvábí nebo
hedvábného odpadu, pletené nebo háčkované (jiné než vrchní trička
a nátělníky)

12

0

6106 90 50

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky ze lnu nebo ra
mie, pletené nebo háčkované (jiné než vrchní trička a nátělníky)

12

0

6106 90 90

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z textilních mate
riálů, pletené nebo háčkované (jiné než z vlny, jemných zvířecích
chlupů, bavlny nebo chemických vláken, hedvábí nebo hedvábného od
padu, lnu nebo ramie, vrchní trička a nátělníky)

12

0

6107 11 00

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z bavlny, pletené nebo háčko
vané

12

0

6107 12 00

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z chemických vláken, pletené
nebo háčkované

12

0

6107 19 00

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z ostatních textilních materiálů,
pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny a chemických vláken)

12

0

6107 21 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z bavlny, pletené nebo
háčkované (jiné než nátělníky a tílka bez rukávů)

12

0

6107 22 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z chemických vláken,
pletené nebo háčkované (jiné než nátělníky a tílka bez rukávů)

12

0

6107 29 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z textilních materiálů,
pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo chemických vláken
a nátělníky a tílka bez rukávů)

12

0

6107 91 00

Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky
z bavlny, pletené nebo háčkované

12

0
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6107 99 00

Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky
z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny)

12

0

6108 11 00

Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky z chemických vláken, pletené
nebo háčkované (jiné než vrchní trička a nátělníky)

12

0

6108 19 00

Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky z textilních materiálů, pletené
nebo háčkované (jiné než z chemických vláken, vrchní trička a nátěl
níky)

12

0

6108 21 00

Dámské nebo dívčí kalhotky z bavlny, pletené nebo háčkované

12

0

6108 22 00

Dámské nebo dívčí kalhotky z chemických vláken, pletené nebo háčko
vané

12

0

6108 29 00

Dámské nebo dívčí kalhotky z textilních materiálů, pletené nebo háčko
vané (jiné než z bavlny nebo chemických vláken)

12

0

6108 31 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z bavlny, pletené nebo háč
kované (jiné než vrchní trička, nátělníky a nedbalky (negližé))

12

0

6108 32 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z chemických vláken, ple
tené nebo háčkované (jiné než vrchní trička, nátělníky a nedbalky (ne
gližé))

12

0

6108 39 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z textilních materiálů, ple
tené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo chemických vláken, vr
chní trička, nátělníky a nedbalky (negližé))

12

0

6108 91 00

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a pod
obné výrobky z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než nátělníky,
kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, podprsenky, pod
vazkové pásy, korzety a podobné výrobky)

12

0

6108 92 00

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a pod
obné výrobky z chemických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než
nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, pod
prsenky, podvazkové pásy, korzety a podobné výrobky)

12

0

6108 99 00

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a pod
obné výrobky z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než
z bavlny nebo chemických vláken, nátělníky, kombiné, spodničky, kal
hotky, noční košile, pyžama, podprsenky, podvazkové pásy, korzety
a podobné výrobky)

12

0

6109 10 00

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky z bavlny, pletené
nebo háčkované

12

0

6109 90 10

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky z vlny nebo jemných
zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované

12

0
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6109 90 30

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky z chemických vláken,
pletené nebo háčkované

12

0

6109 90 90

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky z textilních mate
riálů, pletené nebo háčkované (jiné než z vlny, jemných zvířecích
chlupů, bavlny nebo chemických vláken)

12

0

6110 11 10

Svetry a pulovry obsahující ≥ 50 % hmotnostních vlny a o hmotnosti
≥ 600 g/kus, pletené nebo háčkované

10,5

0

6110 11 30

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné
výrobky, z vlny, pletené nebo háčkované (jiné než svetry a pulovry ob
sahující ≥ 50 % hmotnostních vlny a o hmotnosti ≥ 600 g/kus a vatové
vesty)

12

0

6110 11 90

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné vý
robky, z vlny, pletené nebo háčkované (jiné než svetry a pulovry obsa
hující ≥ 50 % hmotnostních vlny a o hmotnosti ≥ 600 g/kus a vatové
vesty)

12

0

6110 12 10

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, z chlupů kaš
mírských koz, pletené nebo háčkované, pánské nebo chlapecké (jiné
než prošívané výrobky)

12

0

6110 12 90

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, z chlupů kaš
mírských koz, pletené nebo háčkované, dámské nebo dívčí (jiné než
prošívané výrobky)

12

0

6110 19 10

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, z jemných
zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované, pánské nebo chlapecké (jiné
než z chlupů kašmírských koz a prošívané výrobky)

12

0

6110 19 90

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, z jemných
zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované, dámské nebo dívčí (jiné než
z chlupů kašmírských koz a prošívané výrobky)

12

0

6110 20 10

Roláky z bavlny, pletené nebo háčkované

12

0

6110 20 91

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné
výrobky, z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než roláky a vatové ve
sty)

12

0

6110 20 99

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné vý
robky, z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než roláky a vatové ve
sty)

12

0

6110 30 10

Roláky z chemických vláken, pletené nebo háčkované

12

0

6110 30 91

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné
výrobky, z chemických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než roláky
a vatové vesty)

12

0
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6110 30 99

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné vý
robky, z chemických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než roláky
a vatové vesty)

12

0

6110 90 10

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, ze lnu nebo
ramie, pletené nebo háčkované (jiné než vatové vesty)

12

0

6110 90 90

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, z textilních
materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než z chemických vláken, vlny,
jemných zvířecích chlupů, bavlny, lnu nebo ramie a vatové vesty)

12

0

6111 20 10

Kojenecké prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, z bavlny, ple
tené nebo háčkované

8,9

0

6111 20 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z bavlny, pletené nebo háčkované
(jiné než prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů a pokrývky
hlavy)

12

0

6111 30 10

Kojenecké prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, ze syntetic
kých vláken, pletené nebo háčkované

8,9

0

6111 30 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky ze syntetických vláken, pletené
nebo háčkované (jiné než prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů
a pokrývky hlavy)

12

0

6111 90 11

Kojenecké prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, z vlny nebo
jemných zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované

8,9

0

6111 90 19

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, pletené nebo háčkované (jiné než prstové rukavice, palčáky, ru
kavice bez prstů a pokrývky hlavy)

12

0

6111 90 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, pletené nebo
háčkované (jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syn
tetických vláken a pokrývky hlavy)

12

0

6112 11 00

Teplákové soupravy z bavlny, pletené nebo háčkované

12

0

6112 12 00

Teplákové soupravy ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované

12

0

6112 19 00

Teplákové soupravy z textilních materiálů, pletené nebo háčkované
(jiné než z bavlny nebo syntetických vláken)

12

0

6112 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety, pletené nebo háčkované

12

0

6112 31 10

Pánské nebo chlapecké plavky ze syntetických vláken, pletené nebo
háčkované, obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití

8

0

6112 31 90

Pánské nebo chlapecké plavky ze syntetických vláken, pletené nebo
háčkované (jiné než obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití)

12

0
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6112 39 10

Pánské nebo chlapecké plavky z textilních materiálů, pletené nebo háč
kované, obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití (jiné než ze
syntetických vláken)

8

0

6112 39 90

Pánské nebo chlapecké plavky z textilních materiálů, pletené nebo háč
kované (jiné než obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití)

12

0

6112 41 10

Dámské nebo dívčí plavky ze syntetických vláken, pletené nebo háčko
vané, obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití

8

0

6112 41 90

Dámské nebo dívčí plavky ze syntetických vláken, pletené nebo háčko
vané (jiné než obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití)

12

0

6112 49 10

Dámské nebo dívčí plavky z textilních materiálů, pletené nebo háčko
vané, obsahující ≥ 5 % hmotnostních kaučukových nití (jiné než ze
syntetických vláken)

8

0

6112 49 90

Dámské nebo dívčí plavky z textilních materiálů, pletené nebo háčko
vané (jiné než ze syntetických vláken a obsahující ≥ 5 % hmotnostních
kaučukových nití)

12

0

6113 00 10

Oděvy, pletené nebo háčkované, pogumované (jiné než kojenecké
oděvy a oděvní doplňky)

8

0

6113 00 90

Oděvy, pletené nebo háčkované, impregnované, povrstvené nebo pota
žené plasty nebo jinými materiály (jiné než pogumované a kojenecké
oděvy a oděvní doplňky)

12

0

6114 20 00

Speciální oděvy pro odborné, sportovní nebo jiné účely, j. n., z bavlny,
pletené nebo háčkované

12

0

6114 30 00

Speciální oděvy pro odborné, sportovní nebo jiné účely, j. n., z chemic
kých vláken, pletené nebo háčkované

12

0

6114 90 00

Speciální oděvy pro odborné, sportovní nebo jiné účely, j. n., z textil
ních materiálů, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny a chemických
vláken)

12

0

6115 10 10

Punčochy na křečové žíly ze syntetických vláken, pletené nebo háčko
vané

8

0

6115 10 90

Punčochové zboží s odstupňovaným stlačením z textilních materiálů,
pletené nebo háčkované (jiné než punčochy na křečové žíly ze syntetic
kých vláken a kojenecké punčochové zboží)

12

0

6115 21 00

Punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken, pletené nebo
háčkované, o délkové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex (jiné než
punčochové zboží s odstupňovaným stlačením)

12

0
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6115 22 00

Punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken, pletené nebo
háčkované, o délkové hmotnosti jednoduché nitě ≥ 67 decitex (jiné než
punčochové zboží s odstupňovaným stlačením)

12

0

6115 29 00

Punčochové kalhoty a punčochy z textilních materiálů, pletené nebo
háčkované (jiné než punčochové zboží s odstupňovaným stlačením, ze
syntetických vláken a kojenecké punčochové zboží)

12

0

6115 30 11

Dámské podkolenky ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované,
o délkové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex (jiné než punčo
chové zboží s odstupňovaným stlačením)

12

0

6115 30 19

Dámské dlouhé punčochy ze syntetických vláken, pletené nebo háčko
vané, o délkové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex (jiné než pu
nčochové zboží s odstupňovaným stlačením, punčochové kalhoty a pu
nčochy a podkolenky)

12

0

6115 30 90

Dámské dlouhé punčochy a podkolenky, pletené nebo háčkované, o dél
kové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex (jiné než punčochové
zboží s odstupňovaným stlačením, ze syntetických vláken a punčochové
kalhoty a punčochy)

12

0

6115 94 00

Dlouhé punčochy nebo podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží,
včetně obuvi bez podrážek, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ple
tené nebo háčkované (jiné než punčochové zboží s odstupňovaným
stlačením, punčochové kalhoty a punčochy, dámské dlouhé punčochy
nebo podkolenky o délkové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex
a kojenecké punčochové zboží)

12

0

6115 95 00

Dlouhé punčochy nebo podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží,
včetně obuvi bez podrážek, z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než
punčochové zboží s odstupňovaným stlačením, punčochové kalhoty
a punčochy, dámské dlouhé punčochy nebo podkolenky o délkové
hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex a kojenecké punčochové
zboží)

12

0

6115 96 10

Podkolenky ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než
punčochové zboží s odstupňovaným stlačením, dámské dlouhé punčo
chy o délkové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex a kojenecké pu
nčochové zboží)

12

0

6115 96 91

Dámské punčochy ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované
(jiné než punčochové zboží s odstupňovaným stlačením, punčochové
kalhoty a punčochy, dámské dlouhé punčochy o délkové hmotnosti
jednoduché nitě < 67 decitex a podkolenky)

12

0

6115 96 99

Dlouhé punčochy, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně obuvi bez
podrážek, ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než pu
nčochové zboží s odstupňovaným stlačením, dámské punčochové kal
hoty a punčochy, dlouhé punčochy nebo podkolenky a kojenecké pu
nčochové zboží)

12

0

6115 99 00

Dlouhé punčochy nebo podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží,
včetně obuvi bez podrážek, z textilních materiálů, pletené nebo háčko
vané (jiné než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syn
tetických vláken, punčochové zboží s odstupňovaným stlačením, pu
nčochové kalhoty a punčochy, dámské dlouhé punčochy nebo podko
lenky o délkové hmotnosti jednoduché nitě < 67 decitex a kojenecké
punčochové zboží)

12

0
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6116 10 20

Prstové rukavice impregnované, povrstvené nebo potažené kaučukem,
pletené nebo háčkované

8

0

6116 10 80

Palčáky a rukavice bez prstů, impregnované, povrstvené nebo potažené
plasty nebo kaučukem, pletené nebo háčkované, a prstové rukavice, im
pregnované, povrstvené nebo potažené plasty, pletené nebo háčkované

8,9

0

6116 91 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, z vlny nebo jemných
zvířecích chlupů, pletené nebo háčkované (jiné než kojenecké)

8,9

0

6116 92 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, z bavlny, pletené nebo
háčkované (jiné než impregnované, povrstvené nebo potažené plasty
nebo kaučukem a kojenecké)

8,9

0

6116 93 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, ze syntetických vláken,
pletené nebo háčkované (jiné než impregnované, povrstvené nebo pota
žené plasty nebo kaučukem a kojenecké)

8,9

0

6116 99 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, z textilních materiálů,
pletené nebo háčkované (jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů,
bavlny nebo syntetických vláken, impregnované, povrstvené nebo pota
žené plasty nebo kaučukem a kojenecké)

8,9

0

6117 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, pletené nebo
háčkované

12

0

6117 80 10

Zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované, elastické
nebo pogumované kaučukem, j. n.

8

0

6117 80 80

Vázanky, motýlky, kravaty a ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky,
pletené nebo háčkované, j. n. (jiné než elastické nebo pogumované kau
čukem, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky)

12

0

6117 90 00

Části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované, j. n.

12

0

6201 11 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a pod
obné výrobky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené
nebo háčkované)

12

0

6201 12 10

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a pod
obné výrobky, z bavlny, o hmotnosti kusu ≤ 1 kg (jiné než pletené
nebo háčkované)

12

0

6201 12 90

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a pod
obné výrobky, z bavlny, o hmotnosti kusu > 1 kg (jiné než pletené
nebo háčkované)

12

0

6201 13 10

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a pod
obné výrobky, z chemických vláken, o hmotnosti kusu ≤ 1 kg (jiné než
pletené nebo háčkované)

12

0
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6201 13 90

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a pod
obné výrobky, z chemických vláken, o hmotnosti kusu > 1 kg (jiné než
pletené nebo háčkované)

12

0

6201 19 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a pod
obné výrobky, z textilních materiálů (jiné než z vlny nebo jemných zví
řecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčko
vané)

12

0

6201 91 00

Pánské nebo chlapecké bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné
výrobky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo
háčkované, obleky, komplety, saka, blejzry a kalhoty)

12

0

6201 92 00

Pánské nebo chlapecké bundy, větrovky a podobné výrobky, z bavlny
(jiné než pletené nebo háčkované a jiné než obleky, komplety, saka,
blejzry, kalhoty a vrchní díly lyžařských kompletů)

12

0

6201 93 00

Pánské nebo chlapecké bundy, větrovky a podobné výrobky z chemic
kých vláken (jiné než pletené nebo háčkované a jiné než obleky, kom
plety, saka, blejzry, kalhoty a vrchní díly lyžařských kompletů)

12

0

6201 99 00

Pánské nebo chlapecké bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné
výrobky z textilních materiálů (jiné než z vlny, jemných zvířecích
chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované, ob
leky, komplety, saka, blejzry a kalhoty)

12

0

6202 11 00

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a podobné
výrobky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo
háčkované)

12

0

6202 12 10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a podobné
výrobky, z bavlny, o hmotnosti kusu ≤ 1 kg (jiné než pletené nebo háč
kované)

12

0

6202 12 90

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a podobné
výrobky, z bavlny, o hmotnosti kusu > 1 kg (jiné než pletené nebo háč
kované)

12

0

6202 13 10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a podobné
výrobky, z chemických vláken, o hmotnosti kusu ≤ 1 kg (jiné než ple
tené nebo háčkované)

12

0

6202 13 90

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a podobné
výrobky, z chemických vláken, o hmotnosti kusu > 1 kg (jiné než ple
tené nebo háčkované)

12

0

6202 19 00

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště, pláštěnky a podobné
výrobky, z textilních materiálů (jiné než z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované)

12

0

6202 91 00

Dámské nebo dívčí bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné vý
robky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo
háčkované, kostýmy, komplety, saka, blejzry a kalhoty)

12

0
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6202 92 00

Dámské nebo dívčí bundy, větrovky a podobné výrobky, z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a jiné než kostýmy, komplety, saka,
blejzry, kalhoty a vrchní díly lyžařských kompletů)

12

0

6202 93 00

Dámské nebo dívčí bundy, větrovky a podobné výrobky, z chemických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a jiné než kostýmy, komplety,
saka, blejzry, kalhoty a vrchní díly lyžařských kompletů)

12

0

6202 99 00

Dámské nebo dívčí bundy, včetně lyžařských, větrovky a podobné vý
robky, z textilních materiálů (jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů,
bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované, kostýmy,
komplety, saka, blejzry a kalhoty)

12

0

6203 11 00

Pánské nebo chlapecké obleky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
(jiné než pletené nebo háčkované, teplákové soupravy, lyžařské kombi
nézy a komplety a plavky)

12

0

6203 12 00

Pánské nebo chlapecké obleky ze syntetických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované, teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety
a plavky)

12

0

6203 19 10

Pánské nebo chlapecké obleky z bavlny (jiné než pletené nebo háčko
vané, teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety a plavky)

12

0

6203 19 30

Pánské nebo chlapecké obleky z umělých vláken (jiné než pletené nebo
háčkované, teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety
a plavky)

12

0

6203 19 90

Pánské nebo chlapecké obleky z textilních materiálů (jiné než z vlny
nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken, ple
tené nebo háčkované, teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a kom
plety a plavky)

12

0

6203 22 10

Pánské nebo chlapecké pracovní komplety z bavlny (jiné než pletené
nebo háčkované)

12

0

6203 22 80

Pánské nebo chlapecké komplety, z bavlny (jiné než pletené nebo háč
kované a jiné než pracovní oděvy, teplákové soupravy, lyžařské kom
plety a plavky)

12

0

6203 23 10

Pánské nebo chlapecké pracovní komplety ze syntetických vláken (jiné
než pletené nebo háčkované)

12

0

6203 23 80

Pánské nebo chlapecké komplety, ze syntetických vláken (jiné než ple
tené nebo háčkované a jiné než pracovní oděvy, teplákové soupravy, ly
žařské komplety a plavky)

12

0

6203 29 11

Pánské nebo chlapecké pracovní komplety z umělých vláken (jiné než
pletené nebo háčkované)

12

0

6203 29 18

Pánské nebo chlapecké komplety, z umělých vláken (jiné než pletené
nebo háčkované a jiné než pracovní oděvy, teplákové soupravy, lyžař
ské komplety a plavky)

12

0
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6203 29 30

Pánské nebo chlapecké komplety z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
(jiné než pletené nebo háčkované, lyžařské komplety a plavky)

12

0

6203 29 90

Pánské nebo chlapecké komplety z textilních materiálů (jiné než z vlny,
jemných zvířecích chlupů, bavlny, chemických vláken, pletené nebo
háčkované, lyžařské komplety a plavky)

12

0

6203 31 00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů (jiné než pletené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 32 10

Pánská nebo chlapecká pracovní saka a blejzry z bavlny (jiné než ple
tené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 32 90

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z bavlny (jiné než pletené nebo
háčkované, pracovní, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 33 10

Pánská nebo chlapecká pracovní saka a blejzry ze syntetických vláken
(jiné než pletené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 33 90

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry ze syntetických vláken (jiné než
pletené nebo háčkované, pracovní, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 39 11

Pánská nebo chlapecká pracovní saka a blejzry z umělých vláken (jiné
než pletené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 39 19

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z umělých vláken (jiné než ple
tené nebo háčkované, pracovní, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 39 90

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z textilních materiálů (jiné než
z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, ple
tené nebo háčkované a větrovky a podobné výrobky)

12

0

6203 41 10

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z vlny nebo jemných
zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované a náprsenkové kal
hoty se šlemi a slipy)

12

0

6203 41 30

Pánské a chlapecké náprsenkové kalhoty se šlemi, z vlny nebo jemných
zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6203 41 90

Pánské nebo chlapecké šortky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
(jiné než pletené nebo háčkované, slipy a plavky)

12

0

6203 42 11

Pánské nebo chlapecké pracovní kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a náprsenkové kalhoty se šlemi)

12

0

6203 42 31

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlněného „denimu“
(jiné než pletené nebo háčkované, pracovní, náprsenkové kalhoty se
šlemi a slipy)

12

0
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6203 42 33

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z vlasového manšestru
(jiné než pletené nebo háčkované, pracovní, náprsenkové kalhoty se
šlemi a slipy)

12

0

6203 42 35

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (jiné než
z „denimu“, vlasového manšestru, pletené nebo háčkované, pracovní
kalhoty a náprsenkové kalhoty se šlemi a slipy)

12

0

6203 42 51

Pánské a chlapecké pracovní náprsenkové kalhoty se šlemi, z bavlny
(jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6203 42 59

Pánské nebo chlapecké náprsenkové kalhoty se šlemi, z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a pracovní)

12

0

6203 42 90

Pánské nebo chlapecké šortky z bavlny (jiné než pletené nebo háčko
vané, plavky a slipy)

12

0

6203 43 11

Pánské nebo chlapecké pracovní kalhoty a krátké kalhoty ze syntetic
kých vláken (jiné než pletené nebo háčkované kalhoty a náprsenkové
kalhoty se šlemi)

12

0

6203 43 19

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty ze syntetických vláken
(jiné než pletené nebo háčkované, pracovní, náprsenkové kalhoty se
šlemi a slipy)

12

0

6203 43 31

Pánské nebo chlapecké pracovní náprsenkové kalhoty se šlemi, ze syn
tetických vláken (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6203 43 39

Pánské nebo chlapecké náprsenkové kalhoty se šlemi, ze syntetických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a pracovní)

12

0

6203 43 90

Pánské nebo chlapecké šortky ze syntetických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované, slipy a plavky)

12

0

6203 49 11

Pánské nebo chlapecké pracovní kalhoty a krátké kalhoty z umělých
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a náprsenkové kalhoty se
šlemi)

12

0

6203 49 19

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z umělých vláken (jiné
než pletené nebo háčkované, pracovní, náprsenkové kalhoty se šlemi
a slipy)

12

0

6203 49 31

Pánské nebo chlapecké pracovní náprsenkové kalhoty se šlemi, z umě
lých vláken (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6203 49 39

Pánské nebo chlapecké náprsenkové kalhoty se šlemi, z umělých vláken
(jiné než pletené nebo háčkované a pracovní)

12

0

6203 49 50

Pánské nebo chlapecké šortky z umělých vláken (jiné než pletené nebo
háčkované, slipy a plavky)

12

0
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6203 49 90

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
kalhoty a šortky z textilních materiálů (jiné než z vlny, jemných zvíře
cích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované,
slipy a plavky)

12

0

6204 11 00

Dámské nebo dívčí kostýmy z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
(jiné než pletené nebo háčkované, lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 12 00

Dámské nebo dívčí kostýmy z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované,
lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 13 00

Dámské nebo dívčí kostýmy ze syntetických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované, lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 19 10

Dámské nebo dívčí kostýmy z umělých vláken (jiné než pletené nebo
háčkované, lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 19 90

Dámské nebo dívčí kostýmy z textilních materiálů (jiné než z vlny, jem
ných zvířecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo
háčkované, lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 21 00

Dámské nebo dívčí komplety z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
(jiné než pletené nebo háčkované, lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 22 10

Dámské nebo dívčí komplety z bavlny, pracovní (jiné než pletené nebo
háčkované)

12

0

6204 22 80

Dámské nebo dívčí komplety, z bavlny (jiné než pletené nebo háčko
vané a jiné než pracovní oděvy, teplákové soupravy, lyžařské komplety
a plavky)

12

0

6204 23 10

Dámské nebo dívčí komplety ze syntetických vláken, pracovní (jiné než
pletené nebo háčkované)

12

0

6204 23 80

Dámské nebo dívčí komplety, ze syntetických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované a jiné než pracovní oděvy, teplákové soupravy, lyžař
ské komplety a plavky)

12

0

6204 29 11

Dámské nebo dívčí komplety z umělých vláken, pracovní (jiné než ple
tené nebo háčkované)

12

0

6204 29 18

Dámské nebo dívčí komplety, z umělých vláken (jiné než pletené nebo
háčkované a jiné než pracovní oděvy, teplákové soupravy, lyžařské
komplety a plavky)

12

0

6204 29 90

Dámské nebo dívčí komplety z textilních materiálů (jiné než z vlny,
jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené
nebo háčkované, lyžařské kombinézy a plavky)

12

0

6204 31 00

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů (jiné než pletené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

L 356/462

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

6204 32 10

Dámská nebo dívčí pracovní saka a blejzry z bavlny (jiné než pletené
nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 32 90

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z bavlny (jiné než pletené nebo háč
kované, pracovní, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 33 10

Dámská nebo dívčí pracovní saka a blejzry ze syntetických vláken (jiné
než pletené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 33 90

Dámská nebo dívčí saka a blejzry ze syntetických vláken (jiné než ple
tené nebo háčkované, pracovní, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 39 11

Dámská nebo dívčí pracovní saka a blejzry z umělých vláken (jiné než
pletené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 39 19

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z umělých vláken (jiné než pletené
nebo háčkované, pracovní, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 39 90

Dámská nebo dívčí saka a blejzry z textilních materiálů (jiné než
z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, ple
tené nebo háčkované, větrovky a podobné výrobky)

12

0

6204 41 00

Dámské nebo dívčí šaty z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné
než pletené nebo háčkované a spodničky)

12

0

6204 42 00

Dámské nebo dívčí šaty z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované
a spodničky)

12

0

6204 43 00

Dámské nebo dívčí šaty ze syntetických vláken (jiné než pletené nebo
háčkované a spodničky)

12

0

6204 44 00

Dámské nebo dívčí šaty z umělých vláken (jiné než pletené nebo háč
kované a spodničky)

12

0

6204 49 00

Dámské nebo dívčí šaty z textilních materiálů (jiné než z vlny, jemných
zvířecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčko
vané a spodničky)

12

0

6204 51 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z vlny nebo jemných zví
řecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované a spodničky)

12

0

6204 52 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z bavlny (jiné než pletené
nebo háčkované a spodničky)

12

0

6204 53 00

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně ze syntetických vláken
(jiné než pletené nebo háčkované a spodničky)

12

0

6204 59 10

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z umělých vláken (jiné
než pletené nebo háčkované a spodničky)

12

0
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6204 59 90

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z textilních materiálů (jiné
než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo chemických vláken,
pletené nebo háčkované a spodničky)

12

0

6204 61 10

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z vlny nebo jemných zví
řecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované, kalhotky a plavky)

12

0

6204 61 85

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi a šortky, z vlny nebo
jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované, kalhotky
a plavky)

12

0

6204 62 11

Dámské nebo dívčí pracovní kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a náprsenkové kalhoty se šlemi)

12

0

6204 62 31

Dámské nebo dívčí kalhoty z bavlněného „denimu“ a krátké kalhoty
(jiné než pracovní kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi a kalhotky)

12

0

6204 62 33

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z vlasového manšestru
(jiné než pracovní, náprsenkové kalhoty se šlemi a slipy)

12

0

6204 62 39

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny (jiné než z vlaso
vého manšestru, z „denimu“ nebo pletené nebo háčkované a jiné než
pracovní oděvy, náprsenkové kalhoty se šlemi, kalhotky a spodní díly
teplákových souprav)

12

0

6204 62 51

Dámské nebo dívčí pracovní náprsenkové kalhoty se šlemi, z bavlny
(jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6204 62 59

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi (jiné než pletené
nebo háčkované a jiné než pracovní)

12

0

6204 62 90

Dámské nebo dívčí šortky z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované,
kalhotky a plavky)

12

0

6204 63 11

Dámské nebo dívčí pracovní kalhoty a krátké kalhoty ze syntetických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a náprsenkové kalhoty se
šlemi)

12

0

6204 63 18

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, ze syntetických vláken
(jiné než z vlasového manšestru, z „denimu“ nebo pletené nebo háčko
vané a jiné než pracovní oděvy, náprsenkové kalhoty se šlemi, kalhotky
a spodní díly teplákových souprav)

12

0

6204 63 31

Dámské nebo dívčí pracovní náprsenkové kalhoty se šlemi, ze syntetic
kých vláken (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6204 63 39

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi, ze syntetických vlá
ken (jiné než pletené nebo háčkované a pracovní)

12

0

6204 63 90

Dámské nebo dívčí šortky ze syntetických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované, kalhotky a plavky)

12

0
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6204 69 11

Dámské nebo dívčí pracovní kalhoty a krátké kalhoty z umělých vláken
(jiné než pletené nebo háčkované a náprsenkové kalhoty se šlemi)

12

0

6204 69 18

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z umělých vláken (jiné
než z vlasového manšestru, z „denimu“ nebo pletené nebo háčkované
a jiné než pracovní oděvy, náprsenkové kalhoty se šlemi, kalhotky
a spodní díly teplákových souprav)

12

0

6204 69 31

Dámské nebo dívčí pracovní náprsenkové kalhoty se šlemi, z umělých
vláken (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6204 69 39

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi, z umělých vláken
(jiné než pletené nebo háčkované a pracovní)

12

0

6204 69 50

Dámské nebo dívčí šortky z umělých vláken (jiné než pletené nebo
háčkované, kalhotky a plavky)

12

0

6204 69 90

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kal
hoty a šortky z textilních materiálů (jiné než z vlny, jemných zvířecích
chlupů, bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované, kal
hotky a plavky)

12

0

6205 20 00

Pánské nebo chlapecké košile z bavlny (jiné než pletené nebo háčko
vané, noční košile, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky)

12

0

6205 30 00

Pánské nebo chlapecké košile z chemických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované, noční košile, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky)

12

0

6205 90 10

Pánské nebo chlapecké košile ze lnu nebo ramie (jiné než pletené nebo
háčkované, noční košile, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky)

12

0

6205 90 80

Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů (jiné než z bavlny
nebo chemických vláken, lnu nebo ramie, pletené nebo háčkované,
noční košile, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky)

12

0

6206 10 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z hedvábí nebo
hedvábného odpadu (jiné než pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0

6206 20 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z vlny nebo jem
ných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0

6206 30 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0

6206 40 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z chemických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0

6206 90 10

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky ze lnu nebo ra
mie (jiné než pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0
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6206 90 90

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z textilních mate
riálů (jiné než z hedvábí, hedvábného odpadu, vlny, jemných zvířecích
chlupů, bavlny nebo chemických vláken, lnu nebo ramie, pletené nebo
háčkované a nátělníky)

12

0

6207 11 00

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z bavlny (jiné než pletené nebo
háčkované)

12

0

6207 19 00

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z textilních materiálů (jiné než
z bavlny a pletené nebo háčkované)

12

0

6207 21 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z bavlny (jiné než ple
tené nebo háčkované, nátělníky, tílka bez rukávů a slipy)

12

0

6207 22 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z chemických vláken
(jiné než pletené nebo háčkované, nátělníky, tílka bez rukávů a slipy)

12

0

6207 29 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z textilních materiálů
(jiné než z bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované,
nátělníky, tílka bez rukávů a slipy)

12

0

6207 91 00

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací
pláště, župany a podobné výrobky z bavlny (jiné než pletené nebo háč
kované, slipy, noční košile a pyžama)

12

0

6207 99 10

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací
pláště, župany a podobné výrobky z chemických vláken (jiné než ple
tené nebo háčkované, slipy, noční košile a pyžama)

12

0

6207 99 90

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací
pláště a župany z textilních materiálů (jiné než z bavlny nebo chemic
kých vláken, pletené nebo háčkované, slipy, noční košile a pyžama)

12

0

6208 11 00

Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky z chemických vláken (jiné
než pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0

6208 19 00

Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky z textilních materiálů (jiné
než z chemických vláken, pletené nebo háčkované a nátělníky)

12

0

6208 21 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z bavlny (jiné než pletené
nebo háčkované, nátělníky a nedbalky (negližé))

12

0

6208 22 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z chemických vláken (jiné
než pletené nebo háčkované, nátělníky a nedbalky (negližé))

12

0

6208 29 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z textilních materiálů (jiné
než z bavlny a chemických vláken, pletené nebo háčkované, nátělníky
a nedbalky (negližé))

12

0
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6208 91 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, ne
dbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z bavlny
(jiné než pletené nebo háčkované, kombiné, spodničky, noční košile
a pyžama, podprsenky, podvazkové pásy, korzety a podobné výrobky)

12

0

6208 92 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, ne
dbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z chemic
kých vláken (jiné než pletené nebo háčkované, kombiné, spodničky,
noční košile a pyžama, podprsenky, podvazkové pásy, korzety a pod
obné výrobky)

12

0

6208 99 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, ne
dbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních
materiálů (jiné než z bavlny nebo chemických vláken, pletené nebo
háčkované, kombiné, spodničky, noční košile a pyžama, podprsenky,
podvazkové pásy, korzety a podobné výrobky)

12

0

6209 20 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z bavlny (jiné než pletené nebo háč
kované a pokrývky hlavy)

10,5

0

6209 30 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky ze syntetických vláken (jiné než ple
tené nebo háčkované a pokrývky hlavy)

10,5

0

6209 90 10

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů (jiné než pletené nebo háčkované a pokrývky hlavy)

10,5

0

6209 90 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů (jiné než
z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vlá
ken, pletené nebo háčkované a pokrývky hlavy)

10,5

0

6210 10 10

Oděvy zhotovené z plsti, též impregnované, povrstvené, potažené nebo
laminované (jiné než kojenecké oděvy a oděvní doplňky)

12

0

6210 10 90

Oděvy zhotovené z netkaných textilií, též impregnované, povrstvené,
potažené nebo laminované (jiné než kojenecké oděvy a oděvní do
plňky)

12

0

6210 20 00

Oděvy typů popsaných v položkách 6201 11 až 6201 19, pogumo
vané nebo impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pla
sty nebo jinými látkami

12

0

6210 30 00

Oděvy typů popsaných v položkách 6202 11 až 6202 19, pogumo
vané nebo impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pla
sty nebo jinými látkami

12

0

6210 40 00

Pánské nebo chlapecké oděvy z textilií, pogumované nebo impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo jinými lát
kami (jiné než typů popsaných v položkách 6201 11 až 6201 19 a ko
jenecké oděvy a oděvní doplňky)

12

0
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6210 50 00

Dámské nebo dívčí oděvy z textilií, pogumované nebo impregnované,
povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo jinými látkami (jiné
než typů popsaných v položkách 6202 11 až 6202 19 a kojenecké
oděvy a oděvní doplňky)

12

0

6211 11 00

Pánské nebo chlapecké plavky (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 12 00

Dámské nebo dívčí plavky (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 32 10

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy z bavlny (jiné než pletené nebo
háčkované)

12

0

6211 32 31

Pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, z bavlny, ze
stejné jediné vnější textilie (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 32 41

Pánské nebo chlapecké teplákové horní části s podšívkou, z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové horní části ze stejné
jediné vnější textilie)

12

0

6211 32 42

Pánské nebo chlapecké teplákové dolní části s podšívkou, z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové dolní části ze stejné
jediné vnější textilie)

12

0

6211 32 90

Pánské nebo chlapecké oděvy, z bavlny, j. n. (jiné než pletené nebo háč
kované)

12

0

6211 33 10

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy z chemických vláken (jiné než
pletené nebo háčkované)

12

0

6211 33 31

Pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, z chemických
vláken, ze stejné jediné vnější textilie (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 33 41

Pánské nebo chlapecké teplákové horní části s podšívkou, z chemických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové horní
části ze stejné jediné vnější textilie)

12

0

6211 33 42

Pánské nebo chlapecké teplákové dolní části s podšívkou, z chemických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové dolní části
ze stejné jediné vnější textilie)

12

0

6211 33 90

Pánské nebo chlapecké oděvy, z chemických vláken, j. n. (jiné než ple
tené nebo háčkované)

12

0

6211 39 00

Pánské nebo chlapecké teplákové soupravy a ostatní oděvy, jinde neu
vedené, z textilních materiálů (jiné než z bavlny nebo chemických vlá
ken, pletené nebo háčkované)

12

0

6211 41 00

Dámské nebo dívčí teplákové soupravy a ostatní oděvy, jinde neuve
dené, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo háč
kované)

12

0
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6211 42 10

Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu
a jiné pracovní oděvy, z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 42 31

Dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, z bavlny, ze stejné
jediné vnější textilie (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 42 41

Dámské nebo dívčí teplákové horní části s podšívkou, z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové horní části ze stejné
jediné vnější textilie)

12

0

6211 42 42

Dámské nebo dívčí teplákové dolní části s podšívkou, z bavlny (jiné
než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové dolní části ze stejné
jediné vnější textilie)

12

0

6211 42 90

Dámské nebo dívčí oděvy, z bavlny, j. n. (jiné než pletené nebo háčko
vané)

12

0

6211 43 10

Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu
a jiné pracovní oděvy, z chemických vláken (jiné než pletené nebo háč
kované)

12

0

6211 43 31

Dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, z chemických vlá
ken, ze stejné jediné vnější textilie (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6211 43 41

Dámské nebo dívčí teplákové horní části s podšívkou, z chemických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové horní
části ze stejné jediné vnější textilie)

12

0

6211 43 42

Dámské nebo dívčí teplákové dolní části s podšívkou, z chemických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované a jiné než teplákové dolní části
ze stejné jediné vnější textilie)

12

0

6211 43 90

Dámské nebo dívčí oděvy, z chemických vláken, j. n. (jiné než pletené
nebo háčkované)

12

0

6211 49 00

Dámské nebo dívčí teplákové soupravy a ostatní oděvy, j. n., z textilních
materiálů (jiné než z vlny, jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo che
mických vláken, pletené nebo háčkované)

12

0

6212 10 10

Podprsenky ze všech typů textilních materiálů, též elastických, též ple
tené nebo háčkované, v sadě pro drobný prodej obsahující podprsenku
a kalhotky

6,5

0

6212 10 90

Podprsenky ze všech typů textilních materiálů, též elastických, též ple
tené nebo háčkované (jiné než v sadě pro drobný prodej obsahující
podprsenku a kalhotky)

6,5

0

6212 20 00

Podvazkové pásy a podvazkové kalhotky ze všech druhů textilních ma
teriálů, též elastické, včetně pletených nebo háčkovaných (jiné než pásy
a korzety zhotovené zcela z kaučuku)

6,5

0
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6212 30 00

Korzety ze všech druhů textilních materiálů, též elastické, včetně plete
ných nebo háčkovaných

6,5

0

6212 90 00

Korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich
části, včetně částí podprsenek, podvazkových pásů, podvazkových kal
hotek a korzetů, ze všech druhů textilních materiálů, též elastické,
včetně pletených nebo háčkovaných (jiné než celé podprsenky, podvaz
kové pásy, podvazkové kalhotky a korzety)

6,5

0

6213 20 00

Kapesníky z bavlny, u kterých žádná strana nepřesahuje 60 cm (jiné
než pletené nebo háčkované)

10

0

6213 90 00

Kapesníky z textilních materiálů, u kterých žádná strana nepřesahuje
60 cm (jiné než z bavlny a pletené nebo háčkované)

10

0

6214 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z hedvábí nebo
hedvábného odpadu (jiné než pletené nebo háčkované)

8

0

6214 20 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z vlny nebo
jemných zvířecích chlupů (jiné než pletené nebo háčkované)

8

0

6214 30 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky ze syntetických
vláken (jiné než pletené nebo háčkované)

8

0

6214 40 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z umělých vlá
ken (jiné než pletené nebo háčkované)

8

0

6214 90 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky z textilních
materiálů (jiné než z hedvábí, hedvábného odpadu, vlny, jemných zví
řecích chlupů nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované)

8

0

6215 10 00

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu (jiné
než pletené nebo háčkované)

6,3

0

6215 20 00

Vázanky, motýlky a kravaty z chemických vláken (jiné než pletené
nebo háčkované)

6,3

0

6215 90 00

Vázanky, motýlky a kravaty z textilních materiálů (jiné než z hedvábí,
hedvábného odpadu nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované)

6,3

0

6216 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, ze všech druhů textil
ních materiálů (jiné než pletené nebo háčkované a kojenecké)

7,6

0

6217 10 00

Zhotovené oděvní doplňky, ze všech druhů textilních materiálů, j. n.
(jiné než pletené nebo háčkované)

6,3

0

6217 90 00

Části oděvů nebo oděvních doplňků, ze všech druhů textilních mate
riálů, j. n. (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0
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6301 10 00

Elektricky vyhřívané přikrývky ze všech druhů textilních materiálů

6,9

0

6301 20 10

Přikrývky a plédy z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pletené nebo
háčkované (jiné než elektricky vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl,
přehozy přes postele a ložní potřeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6301 20 90

Přikrývky a plédy z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než ple
tené nebo háčkované, elektricky vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl,
přehozy přes postele a ložní potřeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6301 30 10

Přikrývky a plédy z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než elektricky
vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl, přehozy přes postele a ložní po
třeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6301 30 90

Přikrývky a plédy z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované, elektricky
vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl, přehozy přes postele a ložní po
třeby a podobné výrobky čísla 9404)

7,5

0

6301 40 10

Přikrývky a plédy ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované (jiné
než elektricky vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl, přehozy přes po
stele a ložní potřeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6301 40 90

Přikrývky a plédy ze syntetických vláken (jiné než pletené nebo háčko
vané, elektricky vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl, přehozy přes
postele a ložní potřeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6301 90 10

Přikrývky a plédy, pletené nebo háčkované (jiné než z vlny nebo jem
ných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken, elektricky vy
hřívané přikrývky, pokrývky na stůl, přehozy přes postele a ložní po
třeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6301 90 90

Přikrývky a plédy z textilních materiálů (jiné než z vlny nebo jemných
zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických vláken, pletené nebo háčko
vané, elektricky vyhřívané přikrývky, pokrývky na stůl, přehozy přes
postele a ložní potřeby a podobné výrobky čísla 9404)

12

0

6302 10 00

Ložní prádlo, pletené nebo háčkované

12

0

6302 21 00

Potištěné ložní prádlo z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6302 22 10

Potištěné ložní prádlo z netkaných textilií z chemických vláken

6,9

0

6302 22 90

Potištěné ložní prádlo z chemických vláken (jiné než z netkaných texti
lií a pletené nebo háčkované)

12

0

6302 29 10

Potištěné ložní prádlo ze lnu nebo ramie (jiné než pletené nebo háčko
vané)

12

0
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6302 29 90

Potištěné ložní prádlo z textilních materiálů (jiné než z bavlny a chemic
kých vláken, lnu nebo ramie, pletené nebo háčkované)

12

0

6302 31 00

Ložní prádlo z bavlny (jiné než potištěné, pletené nebo háčkované)

12

0

6302 32 10

Ložní prádlo z netkaných textilií z chemických vláken (jiné než poti
štěné)

6,9

0

6302 32 90

Ložní prádlo z chemických vláken (jiné než z netkaných textilií, poti
štěné, pletené nebo háčkované)

12

0

6302 39 20

Ložní prádlo ze lnu nebo ramie (jiné než potištěné, pletené nebo háč
kované)

12

0

6302 39 90

Ložní prádlo z textilních materiálů (jiné než z bavlny, chemických vlá
ken, lnu nebo ramie, potištěné, pletené nebo háčkované)

12

0

6302 40 00

Stolní prádlo, pletené nebo háčkované

12

0

6302 51 00

Stolní prádlo z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6302 53 10

Stolní prádlo z netkaných textilií z chemických vláken

6,9

0

6302 53 90

Stolní prádlo z chemických vláken (jiné než z netkaných textilií, pletené
nebo háčkované)

12

0

6302 59 10

Stolní prádlo ze lnu (jiné než pletené nebo háčkované)

12

0

6302 59 90

Stolní prádlo z textilních materiálů (jiné než z bavlny, lnu nebo chemic
kých vláken, pletené nebo háčkované)

12

0

6302 60 00

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, z froté nebo podobné smyčkové
textilie z bavlny (jiné než hadry na podlahu, hadry na leštění, hadry na
nádobí a prachovky)

12

0

6302 91 00

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo z bavlny (jiné než ze smyčkových
textilií, hadry na podlahu, hadry na leštění, hadry na nádobí a pra
chovky)

12

0

6302 93 10

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo z netkaných textilií z chemických
vláken (jiné než hadry na podlahu, hadry na leštění, hadry na nádobí
a prachovky)

6,9

0

6302 93 90

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo z chemických vláken (jiné než z ne
tkaných textilií, hadry na podlahu, hadry na leštění, hadry na nádobí
a prachovky)

12

0

6302 99 10

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo ze lnu (jiné než hadry na podlahu,
hadry na leštění, hadry na nádobí a prachovky)

12

0
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6302 99 90

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo z textilních materiálů (jiné než
z bavlny, lnu nebo chemických vláken, hadry na podlahu, hadry na le
štění, hadry na nádobí a prachovky)

12

0

6303 12 00

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované (jiné než ochranné
a stínicí plachty)

12

0

6303 19 00

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie, pletené nebo háčkované (jiné než ze syntetických vláken, ochranné
a stínicí plachty)

12

0

6303 91 00

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované, ochranné a stínicí pla
chty)

12

0

6303 92 10

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie z netkaných textilií ze syntetických vláken (jiné než ochranné a stí
nicí plachty)

6,9

0

6303 92 90

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie ze syntetických vláken (jiné než z netkaných textilií, pletené nebo
háčkované, ochranné a stínicí plachty)

12

0

6303 99 10

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie z netkaných textilií (jiné než z bavlny a syntetických vláken,
ochranné a stínicí plachty)

6,9

0

6303 99 90

Záclony, včetně závěsů, a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie z textilních materiálů (jiné než z bavlny a syntetických vláken nebo
z netkaných textilií, pletené nebo háčkované, ochranné a stínicí pla
chty)

12

0

6304 11 00

Pletené nebo háčkované přehozy přes postele (jiné než ložní prádlo,
prošívané přikrývky a peřiny)

12

0

6304 19 10

Přehozy přes postele z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované, ložní
prádlo, prošívané přikrývky a peřiny)

12

0

6304 19 30

Přehozy přes postele ze lnu nebo ramie (jiné než pletené nebo háčko
vané, ložní prádlo, prošívané přikrývky a peřiny)

12

0

6304 19 90

Přehozy přes postele z textilních materiálů (jiné než z bavlny, lnu nebo
ramie, pletené nebo háčkované, ložní prádlo, prošívané přikrývky a pe
řiny)

12

0

6304 91 00

Bytové textilie, pletené nebo háčkované (jiné než přikrývky a plédy, lo
žní prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo, kuchyňské prádlo, záclony,
včetně závěsů, vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapérie, pře
hozy přes postele, noční stínidla a výrobky čísla 9404)

12

0
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6304 92 00

Bytové textilie, z bavlny (jiné než pletené nebo háčkované, přikrývky
a plédy, ložní prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo, kuchyňské prádlo,
záclony, včetně závěsů, vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapé
rie, přehozy přes postele, noční stínidla a výrobky čísla 9404)

12

0

6304 93 00

Bytové textilie, ze syntetických vláken (jiné než pletené nebo háčko
vané, přikrývky a plédy, ložní prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo, ku
chyňské prádlo, záclony, včetně závěsů, vnitřní rolety, záclonky nebo
postelové drapérie, přehozy přes postele, noční stínidla a výrobky čísla
9404)

12

0

6304 99 00

Bytové textilie z textilních materiálů (jiné než z bavlny nebo ze synte
tických vláken, pletené nebo háčkované, přikrývky a plédy, ložní
prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo, kuchyňské prádlo, záclony, včetně
závěsů, vnitřní rolety, záclonky nebo postelové drapérie, přehozy přes
postele, noční stínidla a výrobky čísla 9404)

12

0

6305 10 10

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lý
kových vláken čísla 5303

2

0

6305 10 90

Pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových
vláken čísla 5303 (jiné než použité)

4

0

6305 20 00

Pytle a pytlíky k balení zboží, z bavlny

7,2

0

6305 32 11

Pružné obaly pro volně ložený materiál, k balení zboží, z polyethyleno
vých nebo polypropylenových pásků nebo podobných tvarů, pletené
nebo háčkované

12

0

6305 32 81

Pružné obaly pro volně ložený materiál, k balení zboží, z polyethyleno
vých nebo polypropylenových pásků nebo podobných tvarů, z textilie
o plošné hmotnosti ≤ 120 g/m2 (jiné než pletené nebo háčkované)

7,2

0

6305 32 89

Pružné obaly pro volně ložený materiál, k balení zboží, z polyethyleno
vých nebo polypropylenových pásků nebo podobných tvarů, z textilie
o plošné hmotnosti > 120 g/m2 (jiné než pletené nebo háčkované)

7,2

0

6305 32 90

Pružné obaly pro volně ložený materiál, k balení zboží, z chemických
textilních materiálů (jiné než z polyethylenových nebo polypropyleno
vých pásků nebo podobných tvarů)

7,2

0

6305 33 10

Pytle a pytlíky k balení zboží, z polyethylenových nebo polypropyleno
vých pásků nebo podobných tvarů, pletené nebo háčkované (jiné než
pružné obaly pro volně ložený materiál)

12

0

6305 33 91

Pytle a pytlíky k balení zboží, z polyethylenových nebo polypropyleno
vých pásků nebo podobných tvarů, z textilie o plošné hmotnosti ≤
120 g/m2 (jiné než pletené nebo háčkované a pružné obaly pro volně
ložený materiál)

7,2

0

6305 33 99

Pytle a pytlíky k balení zboží, z polyethylenových nebo polypropyleno
vých pásků nebo podobných tvarů, z textilie o plošné hmotnosti
> 120 g/m2 (jiné než pletené nebo háčkované a pružné obaly pro volně
ložený materiál)

7,2

0
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6305 39 00

Pytle a pytlíky k balení zboží, z chemických textilních materiálů (jiné
než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků nebo podob
ných tvarů a pružné obaly pro volně ložený materiál)

7,2

0

6305 90 00

Pytle a pytlíky k balení zboží, z textilních materiálů (jiné než z chemic
kých textilních materiálů, bavlny, juty nebo jiných textilních lýkových
vláken čísla 5303)

6,2

0

6306 12 00

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty ze syntetických vláken
(jiné než ploché ochranné kryty z lehkých tkanin zhotovené jako ne
promokavé plachty)

12

0

6306 19 00

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty z textilních materiálů
(jiné než ze syntetických vláken a ploché ochranné kryty z lehkých tka
nin zhotovené jako nepromokavé plachty)

12

0

6306 22 00

Stany ze syntetických vláken (jiné než tropické střechy)

12

0

6306 29 00

Stany z textilních materiálů (jiné než ze syntetických vláken a tropické
střechy)

12

0

6306 30 00

Plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši, z textil
ních materiálů

12

0

6306 40 00

Nafukovací matrace z textilních materiálů

12

0

6306 91 00

Kempinkové výrobky z bavlny (jiné než stany, ochranné a stínicí pla
chty, lodní plachty, nafukovací matrace, batohy, tlumoky a podobné
schránky, spací pytle s výplní, matrace a polštáře)

12

0

6306 99 00

Kempinkové výrobky z textilních materiálů (jiné než z bavlny, stany,
ochranné a stínicí plachty, lodní plachty, nafukovací matrace, batohy,
tlumoky a podobné schránky, spací pytle s výplní, matrace a polštáře)

12

0

6307 10 10

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čisticí pla
chetky, pletené nebo háčkované

12

0

6307 10 30

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čisticí pla
chetky, z netkaných textilií

6,9

0

6307 10 90

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čisticí pla
chetky, ze všech druhů textilních materiálů (jiné než pletené nebo háč
kované a z netkaných textilií)

7,7

0

6307 20 00

Záchranné vesty a záchranné pásy, ze všech druhů textilních materiálů

6,3

0
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6307 90 10

Zcela zhotovené výrobky, z textilních materiálů, včetně střihových ša
blon, pletené nebo háčkované, j. n.

12

0

6307 90 91

Zcela zhotovené výrobky z plsti, včetně střihových šablon, j. n.

6,3

0

6307 90 99

Zcela zhotovené výrobky z textilních materiálů, včetně střihových ša
blon, j. n. (jiné než z plsti a pletené nebo háčkované)

6,3

0

6308 00 00

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu kobe
rečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podob
ných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej (jiné než soupravy
pro výrobu oděvních součástí)

12

0

6309 00 00

Obnošené oděvy a oděvní doplňky, přikrývky a plédy, bytové textilie
a textilie pro dekoraci interiéru, ze všech typů textilních materiálů,
včetně všech typů obuvi a pokrývek hlavy, vykazující známky patrného
používání a předkládané hromadně nebo v balících, pytlích nebo pod
obných obalech (jiné než koberce, jiné podlahové krytiny a tapiserie)

5,3

0

6310 10 10

Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana ve formě
zbytků nebo výrobků vyřazených z používání, z vlny a jemných zvíře
cích chlupů, tříděné

bez

0

6310 10 30

Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana ve formě
zbytků nebo výrobků vyřazených z používání, ze lnu nebo bavlny, tří
děné

bez

0

6310 10 90

Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana ve formě
zbytků nebo výrobků vyřazených z používání, z textilních materiálů,
tříděné (jiné než ze lnu, bavlny, vlny nebo jemných nebo hrubých zví
řecích chlupů)

bez

0

6310 90 00

Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana ve formě
zbytků nebo výrobků vyřazených z používání, z textilních materiálů
(jiné než tříděné)

bez

0

6401 10 10

Nepromokavá obuv mající ochrannou kovovou špičku, se svrškem
z kaučuku a zevní podešví z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k
podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hře
bíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem
(jiná než obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečkovými bruslemi,
chrániče holení nebo podobné ochranné sportovní potřeby)

17

0
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6401 10 90

Nepromokavá obuv mající ochrannou kovovou špičku, se svrškem
z plastů a zevní podešví z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k
podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hře
bíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem
(jiná než obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečkovými bruslemi,
chrániče holení nebo podobné ochranné sportovní potřeby)

17

0

6401 92 10

Nepromokavá obuv se svrškem z kaučuku a zevní podešví z kaučuku
nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen ši
tím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky
nebo podobným způsobem, pokrývající pouze kotník (jiná než obuv
mající ochrannou kovovou špičku, ortopedická obuv, sportovní obuv,
obuv s připevněnými úchyty pro lyžování nebo bruslení a obuv mající
povahu hraček)

17

0

6401 92 90

Nepromokavá obuv se svrškem z plastů a zevní podešví z kaučuku
nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen ši
tím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky
nebo podobným způsobem, pokrývající pouze kotník (jiná než obuv
mající ochrannou kovovou špičku, ortopedická obuv, sportovní obuv,
obuv s připevněnými úchyty pro lyžování nebo bruslení a obuv mající
povahu hraček)

17

0

6401 99 00

Nepromokavá obuv nepokrývající kotník ani koleno, se zevní podešví
a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi při
pevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišrou
bováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem (jiná než obuv
pokrývající kotník, ne však koleno, obuv mající ochrannou kovovou
špičku, ortopedická obuv, obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečko
vými bruslemi, sportovní obuv a obuv mající povahu hraček)

17

0

6402 12 10

Lyžařská obuv a běžkařská obuv, se zevní podešví a se svrškem z kau
čuku nebo z plastů (jiná než nepromokavá obuv čísla 6401)

17

0

6402 12 90

Obuv pro snowboard se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo
z plastů (jiná než nepromokavá obuv čísla 6401)

17

0

6402 19 00

Sportovní obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů
(jiná než nepromokavá obuv čísla 6401, lyžařská obuv, běžkařská obuv
a obuv pro snowboard a obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečko
vými bruslemi)

16,9

0

6402 20 00

Obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů, se svrškem
z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy (jiná než obuv ma
jící povahu hraček)

17

0
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6402 91 10

Obuv mající ochrannou kovovou špičku, se zevní podešví a se svrškem
z kaučuku nebo z plastů (jiná než nepromokavá obuv čísla 6401, spor
tovní obuv a ortopedická obuv)

17

0

6402 91 90

Obuv pokrývající kotník, se zevní podešví a se svrškem z kaučuku
nebo z plastů (jiná než obuv mající ochrannou kovovou špičku, nepro
mokavá obuv čísla 6401, sportovní obuv, ortopedická obuv a obuv
mající povahu hraček)

16,9

0

6402 99 05

Obuv mající ochrannou kovovou špičku, se zevní podešví a se svrškem
z kaučuku nebo z plastů (jiná než nepromokavá obuv čísla 6401, spor
tovní obuv a ortopedická obuv)

17

0

6402 99 10

Obuv se svrškem z kaučuku a se zevní podešví z kaučuku nebo plastů
(jiná než obuv pokrývající kotník nebo se svrškem z řemínků nebo pá
sků připevněných k podešvi čepy, nepromokavá obuv čísla 6401, spor
tovní obuv, ortopedická obuv a obuv mající povahu hraček)

16,8

0

6402 99 31

Obuv se svrškem z plastů a se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, s
nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s
výškou podešve společně s podpatkem > 3 cm (jiná než se svrškem
z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy)

16,8

0

6402 99 39

Obuv se svrškem z plastů a se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, s
nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s
výškou podešve společně s podpatkem ≤ 3 cm (jiná než se svrškem
z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy)

16,8

0

6402 99 50

Pantofle a ostatní domácí obuv, se zevní podešví a svrškem z kaučuku
nebo plastů (jiná než obuv pokrývající kotník, obuv s nártem vyrobe
ným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy a obuv mající po
vahu hraček)

16,8

0

6402 99 91

Obuv se svrškem z plastů a se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, se
stélkou o délce < 24 cm (jiná než obuv pokrývající kotník, obuv s ná
rtem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, obuv
s ochrannou kovovou špičkou, domácí obuv, sportovní obuv, nepro
mokavá obuv čísla 6401, ortopedická obuv a obuv mající povahu hra
ček)

16,8

0
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6402 99 93

Obuv, u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou, se svrškem
z plastů, se zevní podešví z kaučuku nebo plastů, se stélkou o délce ≥
24 cm (jiná než obuv pokrývající kotník, s nártem vyrobeným z ře
mínků nebo s jedním nebo více výřezy nebo obuv s ochrannou kovo
vou špičkou, domácí nebo sportovní obuv, nepromokavá obuv čísla
6401 a ortopedická obuv)

16,8

0

6402 99 96

Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů a se svrškem z plastů, se
stélkou o délce ≥ 24 cm, pánská (jiná než obuv pokrývající kotník, s
nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo více výřezy nebo s
ochrannou kovovou špičkou, domácí nebo sportovní obuv, nepromo
kavá obuv čísla 6401, ortopedická obuv a obuv, u níž nelze určit, zda
jde o pánskou nebo dámskou)

16,8

0

6402 99 98

Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů a se svrškem z plastů, se
stélkou o délce ≥ 24 cm, dámská (jiná než obuv pokrývající kotník, s
nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo více výřezy nebo s
ochrannou kovovou špičkou, domácí nebo sportovní obuv, nepromo
kavá obuv čísla 6401, ortopedická obuv a obuv, u níž nelze určit, zda
jde o pánskou nebo dámskou)

16,8

0

6403 12 00

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard, se zevní pode
šví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně

8

0

6403 19 00

Sportovní obuv, se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompo
zitní usně a se svrškem z usně (jiná než lyžařská obuv, běžkařská obuv
a obuv pro snowboard a obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečko
vými bruslemi)

8

0

6403 20 00

Obuv se zevní podešví z usně a svrškem utvořeným z řemínků z usně,
vedených přes nárt a kolem palce

8

0

6403 40 00

Obuv mající kovovou ochrannou špičku, se zevní podešví z kaučuku,
plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně (jiná než spor
tovní obuv a ortopedická obuv)

8

0

6403 51 05

Obuv se svrškem z usně, založená na dřevěném základním dílu, pokrý
vající kotník, bez stélky a bez ochranné kovové špičky

8

0
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6403 51 11

Obuv se zevní podešví a svrškem z usně, pokrývající kotník, ale ne
lýtko, se stélkou o délce < 24 cm (jiná než obuv mající ochrannou ko
vovou špičku, sportovní obuv, ortopedická obuv a obuv mající povahu
hraček)

8

0

6403 51 15

Pánská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, pokrývající kotník, ale
ne lýtko, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než obuv mající ochrannou
kovovou špičku, sportovní obuv a ortopedická obuv)

8

0

6403 51 19

Dámská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, pokrývající kotník,
ale ne lýtko, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než obuv mající ochran
nou kovovou špičku, sportovní obuv a ortopedická obuv)

8

0

6403 51 91

Obuv se zevní podešví a svrškem z usně, pokrývající kotník a lýtko, se
stélkou o délce < 24 cm (jiná než obuv mající ochrannou kovovou
špičku, sportovní obuv, ortopedická obuv a obuv mající povahu hra
ček)

8

0

6403 51 95

Pánská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, pokrývající kotník
a lýtko, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než obuv mající ochrannou
kovovou špičku, sportovní obuv a ortopedická obuv)

8

0

6403 51 99

Dámská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, pokrývající kotník
a lýtko, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než obuv mající ochrannou
kovovou špičku, sportovní obuv a ortopedická obuv)

8

0

6403 59 05

Obuv se svrškem z usně, založená na dřevěném základním dílu, bez
stélky a bez ochranné kovové špičky (jiná než pokrývající kotník)

8

0

6403 59 11

Obuv se zevní podešví a svrškem z usně, s nártem vyrobeným z ře
mínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s výškou podešve společně
s podpatkem > 3 cm (jiná než se svrškem utvořeným z řemínků
z usně, vedených přes nárt a kolem palce)

5

0

6403 59 31

Obuv se zevní podešví a svrškem z usně, s nártem vyrobeným z ře
mínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s výškou podešve společně
s podpatkem ≤ 3 cm, se stélkou o délce < 24 cm (jiná než se svrškem
utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem palce a obuv
mající povahu hraček)

8

0
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6403 59 35

Pánská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, s nártem vyrobeným
z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s výškou podešve spo
lečně s podpatkem ≤ 3 cm, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než se
svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem pa
lce)

8

0

6403 59 39

Dámská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, s nártem vyrobeným
z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s výškou podešve spo
lečně s podpatkem ≤ 3 cm, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než se
svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem pa
lce)

8

0

6403 59 50

Pantofle a ostatní domácí obuv, se zevní podešví a svrškem z usně (jiná
než obuv pokrývající kotník, obuv s nártem nebo svrškem vyrobeným
z řemínků a obuv mající povahu hraček)

8

0

6403 59 91

Obuv se zevní podešví a svrškem z usně, se stélkou o délce < 24 cm
(jiná než obuv pokrývající kotník, s ochrannou kovovou špičkou, zalo
žená na dřevěném základním dílu, bez stélky, s nártem nebo svrškem
vyrobeným z řemínků, domácí obuv, sportovní obuv, ortopedická
obuv a obuv mající povahu hraček)

8

0

6403 59 95

Pánská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, se stélkou o délce ≥
24 cm (jiná než obuv pokrývající kotník, s ochrannou kovovou špič
kou, založená na dřevěném základním dílu, bez stélky, s nártem nebo
svrškem vyrobeným z řemínků, domácí obuv, sportovní obuv a ortope
dická obuv)

8

0

6403 59 99

Dámská obuv se zevní podešví a svrškem z usně, se stélkou o délce ≥
24 cm (jiná než obuv pokrývající kotník, s ochrannou kovovou špič
kou, založená na dřevěném základním dílu, bez stélky, s nártem nebo
svrškem vyrobeným z řemínků, domácí obuv, sportovní obuv a ortope
dická obuv)

8

0

6403 91 05

Obuv se zevní podešví kaučuku, plastů nebo kompozitní usně, se
svrškem z usně, založená na dřevěném základním dílu, pokrývající kot
ník, bez stélky a bez ochranné kovové špičky

8

0

6403 91 11

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, pokrývající kotník, avšak nikoli lýtko, se stélkou o délce
< 24 cm (jiná než obuv mající ochrannou kovovou špičku, sportovní
obuv, ortopedická obuv a obuv mající povahu hraček)

8

0
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6403 91 13

Obuv, u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou, se zevní po
dešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, po
krývající kotník (avšak nikoli lýtko), se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná
než podpoložek 6403 11 00 až 6403 40 00)

8

0

6403 91 16

Pánská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně
a se svrškem z usně, pokrývající kotník (avšak nikoli lýtko), se stélkou
o délce ≥ 24 cm (jiná než podpoložek 6403 11 00 až 6403 40 00)

8

0

6403 91 18

Dámská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní
usně a se svrškem z usně, pokrývající kotník (avšak nikoli lýtko), se
stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než podpoložek 6403 11 00 až
6403 40 00)

8

0

6403 91 91

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, pokrývající kotník a lýtko, se stélkou o délce < 24 cm
(jiná než obuv mající ochrannou kovovou špičku, sportovní obuv, orto
pedická obuv a obuv mající povahu hraček)

8

0

6403 91 93

Obuv, u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou, se zevní po
dešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, po
krývající kotník a lýtko, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než podpolo
žek 6403 11 00 až 6403 40 00)

8

0

6403 91 96

Pánská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně
a se svrškem z usně, pokrývající kotník a lýtko, se stélkou o délce ≥
24 cm (jiná než podpoložek 6403 11 00 až 6403 40 00
a 6403 90 16)

8

0

6403 91 98

Dámská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní
usně a se svrškem z usně, pokrývající kotník a lýtko, se stélkou o délce
≥ 24 cm (jiná než podpoložek 6403 11 00 až 6403 40 00
a 6403 91 18)

5

0

6403 99 05

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, založená na dřevěném základním dílu, bez stélky
a ochranné kovové špičky (jiná než obuv pokrývající kotník)

8

0

6403 99 11

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo
několika výřezy, s výškou podešve společně s podpatkem > 3 cm

8

0
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6403 99 31

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo
několika výřezy, s výškou podešve společně s podpatkem ≤ 3 cm, se
stélkou o délce < 24 cm (jiná než obuv mající povahu hraček)

8

0

6403 99 33

Obuv, u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou, se zevní po
dešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se svrškem z usně (ne
pokrývající kotník), s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním
nebo několika výřezy, s výškou podešve a podpatku ≤ 3 cm, se stélkou
o délce ≥ 24 cm (jiná než podpoložek 6403 11 00 až 6403 40 00)

8

0

6403 99 36

Pánská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně
a se svrškem z usně (nepokrývající kotník), s nártem vyrobeným z ře
mínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s výškou podešve a pod
patku ≤ 3 cm, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než podpoložek
6403 11 00 až 6403 40 00)

8

0

6403 99 38

Dámská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní
usně a se svrškem z usně (nepokrývající kotník), s nártem vyrobeným
z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, s výškou podešve
a podpatku ≤ 3 cm, se stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než podpoložek
6403 11 00 až 6403 40 00)

5

0

6403 99 50

Pantofle a ostatní domácí obuv, se zevní podešví z kaučuku, plastů
nebo kompozitní usně a se svrškem z usně (jiná než obuv pokrývající
kotník, s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika
výřezy, a obuv mající povahu hraček)

8

0

6403 99 91

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, se stélkou o délce < 24 cm (jiná než obuv pokrývající
kotník, obuv mající ochrannou kovovou špičku, založená na dřevěném
základním dílu, bez stélky, s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jed
ním nebo několika výřezy, domácí obuv, sportovní obuv, ortopedická
obuv a obuv mající povahu hraček)

8

0

6403 99 93

Obuv, u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou, se zevní po
dešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, se
stélkou o délce ≥ 24 cm (jiná než obuv pokrývající kotník; mající
ochrannou kovovou špičku; s hlavní podešví ze dřeva, bez stélky; obuv
s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy;
domácí, sportovní nebo ortopedická obuv)

8

0
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6403 99 96

Pánská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně
a se svrškem z usně (nepokrývající kotník), se stélkou o délce ≥ 24 cm
(jiná než podpoložek 6403 11 00 až 6403 40 00, 6403 99 11,
6403 99 36, 6403 99 50)

8

0

6403 99 98

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se
svrškem z usně, se stélkou o délce ≥ 24 cm, dámská (jiná než obuv po
krývající kotník; mající ochrannou kovovou špičku; s hlavní podešví ze
dřeva, bez stélky; obuv s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním
nebo několika výřezy; domácí, sportovní nebo ortopedická obuv; obuv,
u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou)

7

0

6404 11 00

Sportovní obuv, včetně obuvi pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení
a podobně, se zevní podešví z kaučuku nebo plastů a se svrškem z tex
tilních materiálů

16,9

0

6404 19 10

Pantofle a ostatní domácí obuv, se zevní podešví z kaučuku nebo pla
stů a se svrškem z textilních materiálů (jiná než obuv pro tenis, gymna
stiku, cvičení a podobně, a obuv mající povahu hraček)

16,9

0

6404 19 90

Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů a se svrškem z textilních
materiálů (jiná než domácí obuv, sportovní obuv, včetně obuvi pro te
nis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně, a obuv mající povahu
hraček)

17

0

6404 20 10

Pantofle a ostatní domácí obuv se zevní podešví z usně nebo kompo
zitní usně a se svrškem z textilních materiálů (jiná než obuv mající po
vahu hraček)

17

0

6404 20 90

Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně a se svrškem
z textilních materiálů (jiná než domácí obuv a obuv mající povahu hra
ček)

17

0

6405 10 00

Obuv se svrškem z usně nebo kompozitní usně (jiná než obuv se zevní
podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem
z usně, ortopedická obuv a obuv mající povahu hraček)

3,5

0

6405 20 10

Obuv se svrškem z textilních materiálů a s dřevěnou nebo korkovou
zevní podešví (jiná než ortopedická obuv a obuv mající povahu hraček)

3,5

0

6405 20 91

Pantofle a ostatní domácí obuv se svrškem z textilních materiálů (jiná
než obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní
usně, a obuv mající povahu hraček)

4

0
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6405 20 99

Obuv se svrškem z textilních materiálů (jiná než obuv se zevní podešví
z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně, ze dřeva nebo z korku,
domácí obuv, ortopedická obuv a obuv mající povahu hraček)

4

0

6405 90 10

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně
a se svrškem z jiných materiálů než useň, kompozitní useň nebo tex
tilní materiály (jiná než ortopedická obuv a obuv mající povahu hra
ček)

17

0

6405 90 90

Obuv se zevní podešví ze dřeva, korku, motouzů, kartónu nebo le
penky, kožešin, tkanin, plsti, netkaných textilií, linolea, rafie, slámy,
lufy atd. a se svrškem z jiných materiálů než useň, kompozitní useň
nebo textilní materiály (jiná než ortopedická obuv a obuv mající po
vahu hraček)

4

0

6406 10 11

Svršky z usně, též spojené s podešvemi, jinými než zevními

3

0

6406 10 19

Části a součásti svršků z usně (jiné než opatky a výztuže)

3

0

6406 10 90

Svršky, též spojené s podešvemi, jinými než zevními, a jejich části a sou
části (jiné než opatky a výztuže a obecné části a součásti z usně nebo
osinku (azbestu))

3

0

6406 20 10

Zevní podešve a podpatky z kaučuku

3

0

6406 20 90

Zevní podešve a podpatky z plastů

3

0

6406 91 00

Části a součásti obuvi, ze dřeva

3

0

6406 99 10

Kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich části a součásti

3

0

6406 99 30

Svršky spojené s vnitřní podešví nebo s jinou částí podešve obuvi (jiné
než z osinku (azbestu) nebo připevněné k zevní podešvi)

3

0

6406 99 50

Vkládací stélky, pružné podpatěnky a ostatní odstranitelné příslušenství

3

0

6406 99 60

Zevní podešve obuvi, z usně nebo kompozitní usně

3

0

6406 99 80

Části a součásti obuvi (jiné než zevní podešve z usně, kompozitní usně,
kaučuku nebo plastů, podpatky z kaučuku nebo plastů, svršky, též spo
jené s vnitřní podešví nebo s jinou částí podešve obuvi (jiné než zevní
podešve) a jejich části a součásti, a obecné části a součásti ze dřeva
nebo osinku (azbestu))

3

0
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6501 00 00

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti, nezformované do tvaru,
bez vytvořeného okraje (krempy); šišákové ploché kotouče (plateaux)
a tzv. manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na výšku), z plsti

2,7

0

6502 00 00

Kloboukové šišáky, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakého
koliv materiálu (nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje
(krempy), nepodšívané ani nezdobené)

bez

0

6504 00 00

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pá
sků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené (jiné než po
krývky hlavy pro zvířata, pokrývky hlavy mající povahu hraček a karne
valové pokrývky hlavy)

bez

0

6505 10 00

Síťky na vlasy z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

2,7

0

6505 90 05

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhoto
vené z krajek, z plsti z chlupů nebo z plsti z vlny a chlupů, zhotovené
ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501, též
podšívané nebo zdobené (jiné než zhotovené spojením pásků nebo
kousků plsti a pokrývky hlavy mající povahu hraček a karnevalové po
krývky hlavy)

5,7

0

6505 90 10

Barety, čepice, čapky, fezy, turbany a podobné pokrývky hlavy, pletené
nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních
materiálů, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené
(jiné než pokrývky hlavy, které mají povahu hraček nebo výrobků pro
slavnosti)

2,7

0

6505 90 30

Čepice se štítkem a podobné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované
nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v me
tráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené (jiné než po
krývky hlavy mající povahu hraček a karnevalové pokrývky hlavy)

2,7

0

6505 90 80

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhoto
vené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v metráži (ne však
v pásech), též podšívané nebo zdobené (jiné než z plsti z chlupů nebo
z plsti z vlny a chlupů, síťky na vlasy, barety, čepice, čapky, fezy, tur
bany a podobné pokrývky hlavy, čepice se štítkem, pokrývky hlavy pro
zvířata nebo pokrývky hlavy, které mají povahu hraček nebo výrobků
pro slavnosti)

2,7

0

6506 10 10

Ochranné pokrývky hlavy z plastů, též podšívané nebo zdobené

2,7

0

6506 10 80

Ochranné pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené (jiné než z pla
stů)

2,7

0

6506 91 00

Koupací čepice a ostatní pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené,
z kaučuku nebo plastů (jiné než ochranné pokrývky hlavy a pokrývky
hlavy, které mají povahu hraček nebo výrobků pro slavnosti)

2,7

0

6506 99 10

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti z chlupů nebo z plsti z vlny
a chlupů, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů (pla
teaux) čísla 6501, též podšívané nebo zdobené (jiné než pletené nebo
háčkované nebo zhotovené z krajek, zhotovené spojením pásků nebo
kousků plsti a pokrývky hlavy mající povahu hraček a karnevalové po
krývky hlavy)

5,7

0
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6506 99 90

Pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené, jinde neuvedené

2,7

0

6507 00 00

Pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky
(kšilty) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy (jiné než čelenky použí
vané sportovci proti potu jako potítko, pletené nebo háčkované)

2,7

0

6601 10 00

Zahradní nebo podobné deštníky (jiné než plážové stany)

4,7

0

6601 91 00

Deštníky se zásuvnou rukojetí (jiné než deštníky mající povahu hraček)

4,7

0

6601 99 11

Deštníky a slunečníky, včetně deštníků v holi s potahem z tkaniny z tex
tilních materiálů z chemických vláken (jiné než deštníky se zásuvnou
rukojetí, zahradní nebo podobné deštníky a deštníky mající povahu
hraček)

4,7

0

6601 99 19

Deštníky a slunečníky, včetně deštníků v holi s potahem z tkaniny z tex
tilních materiálů (jiné než takové výrobky z chemických vláken, dešt
níky se zásuvnou rukojetí, zahradní nebo podobné deštníky a deštníky
mající povahu hraček)

4,7

0

6601 99 90

Deštníky a slunečníky, včetně deštníků v holi (jiné než deštníky s pota
hem z tkaniny z textilních materiálů a deštníky se zásuvnou rukojetí,
zahradní nebo podobné deštníky a deštníky mající povahu hraček)

4,7

0

6602 00 00

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky
(jiné než měřicí hole, berle, hole se střelnou zbraní a sportovní hole)

2,7

0

6603 20 00

Deštníkové kostry, včetně koster nasazených na držadlech (holích), pro
deštníky a slunečníky čísla 6601

5,2

0

6603 90 10

Rukojeti a knoflíky pro deštníky a slunečníky čísla 6601 nebo pro vy
cházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky čí
sla 6602

2,7

0

6603 90 90

Části a součásti, ozdoby a příslušenství deštníků a slunečníků čísla
6601 nebo vycházkových holí, sedacích holí, bičů, jezdeckých bičíků
a podobných výrobků čísla 6602 (jiné než rukojeti a knoflíky a deštní
kové kostry, včetně koster nasazených na držadlech (holích))

5

0

6701 00 00

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per,
prachové peří a výrobky z nich (jiné než zboží čísla 0505, opracovaná
brka a stvoly per, obuv a pokrývky hlavy, ložní potřeby a podobné vý
robky čísla 9404, hračky, hry a sportovní potřeby a sběratelské před
měty)

2,7

0
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6702 10 00

Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich části a součásti; výrobky zhoto
vené z umělých květin, listoví nebo ovoce, spojených vázáním, slepe
ním, zasazením jedné části do druhé nebo podobnými způsoby, z pla
stů

4,7

0

6702 90 00

Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich části a součásti; výrobky zhoto
vené z umělých květin, listoví nebo ovoce, spojených vázáním, slepe
ním, zasazením jedné části do druhé nebo podobnými způsoby (jiné
než z plastů)

4,7

0

6703 00 00

Vlasy rovnoběžně srovnané, ztenčené, odbarvené nebo jinak zpraco
vané; vlna nebo jiné zvířecí chlupy nebo jiné textilní materiály, upra
vené pro výrobu paruk nebo podobných výrobků (jiné než přírodní
pletence vlasů, též umyté a odmaštěné, avšak jinak nezpracované)

1,7

0

6704 11 00

Celé paruky ze syntetických textilních materiálů

2,2

0

6704 19 00

Nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky, ze syntetic
kých textilních materiálů (jiné než celé paruky)

2,2

0

6704 20 00

Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky
z vlasů a výrobky z vlasů, jinde neuvedené

2,2

0

6704 90 00

Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky ze
zvířecích chlupů nebo textilních materiálů (jiné než ze syntetických tex
tilních materiálů)

2,2

0

6801 00 00

Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vy
jma břidlice)

bez

0

6802 10 00

Dlaždice, kostky a podobné opracované výrobky z přírodního kamene,
včetně břidlice, pro mozaiky a podobné výrobky, též obdélníkové nebo
čtvercové, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně
menší než 7 cm; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního
kamene, včetně břidlice

bez

0

6802 21 00

Mramor, travertin a alabastr a výrobky z nich, jednoduše rozsekané
nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem (jiné než zcela
nebo částečně zarovnané, broušené pískem, s hrubě nebo jemně brou
šeným nebo leštěným povrchem, dlaždice, kostky a podobné výrobky
položky 6802 10, dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

1,7

0

6802 23 00

Žula a výrobky z ní, jednoduše rozsekané nebo rozřezané, s plochým
nebo rovným povrchem (jiné než zcela nebo částečně zarovnané, brou
šené pískem, s hrubě nebo jemně broušeným nebo leštěným povrchem,
dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802 10, dlažební kostky,
obrubníky a dlažební desky)

1,7

0
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6802 29 00

Kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše
rozsekané nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem (jiné
než mramor, travertin, alabastr, žula a břidlice, zcela nebo částečně za
rovnané, broušené pískem, s hrubě nebo jemně broušeným nebo leště
ným povrchem, dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802 10,
dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

1,7

0

6802 91 10

Leštěný alabastr, v jakékoliv formě, zdobený nebo jinak opracovaný, ne
však vyřezávaný (jiný než dlaždice, kostky a podobné výrobky po
ložky 6802 10, bižuterie, hodiny, svítidla a osvětlovací zařízení a jejich
části a součásti, knoflíky, původní díla (originály) uměleckého modelář
ství nebo sochařství, dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

1,7

0

6802 91 90

Mramor, travertin a alabastr, v jakékoliv formě, zdobené nebo jinak
opracované, řezbářské výrobky z mramoru, travertinu nebo alabastru
(jiné než leštěný, zdobený nebo jinak opracovaný alabastr, ne však vy
řezávaný, dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802 10, bižu
terie, hodiny, svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti,
knoflíky, původní díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochař
ství, dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

1,7

0

6802 92 10

Vápenaté kameny, jiné než mramor, travertin a alabastr, v jakékoliv
formě, leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané
(jiné než dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802 10, bižute
rie, hodiny, svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti, knof
líky, původní díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochařství,
dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

1,7

0

6802 92 90

Vápenaté kameny, jiné než mramor, travertin a alabastr, v jakékoliv
formě, leštěné, zdobené nebo jinak opracované a vyřezávané, řezbářské
výrobky z vápenatých kamenů (jiné než dlaždice, kostky a podobné vý
robky položky 6802 10, bižuterie, hodiny, svítidla a osvětlovací zaří
zení a jejich části a součásti, knoflíky, původní díla (originály) umělec
kého modelářství nebo sochařství, dlažební kostky, obrubníky a dla
žební desky)

1,7

0

6802 93 10

Žula v jakékoliv formě, leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, ne
však vyřezávaná, o čisté hmotnosti 10 kg nebo více (jiná než hodiny,
svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti, dlažební kostky,
obrubníky a dlažební desky)

bez

0

6802 93 90

Žula v jakékoliv formě, leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, o čisté
hmotnosti nepřesahující 10 kg; řezbářské výrobky ze žuly (jiné než
dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802 10, bižuterie, ho
diny, svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti, původní
díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochařství, dlažební
kostky, obrubníky a dlažební desky)

1,7

0

6802 99 10

Kameny pro výtvarné nebo stavební účely, v jakékoliv formě, leštěné,
zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané, o čisté hmotnosti
10 kg nebo více (jiné než vápenaté kameny, žula a břidlice, výrobky
z taveného čediče, výrobky z přírodního steatitu, keramicky kalcino
vané, hodiny, svítidla a osvětlovací zařízení a jejich části a součásti, dla
žební kostky, obrubníky a dlažební desky)

bez

0
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6802 99 90

Kameny pro výtvarné nebo stavební účely, přírodní (jiné než vápenaté
kameny, žula a břidlice), v různých formách, leštěné, zdobené nebo ji
nak opracované, o čisté hmotnosti nepřesahující 10 kg; řezbářské vý
robky z těchto kamenů (jiné než dlaždice, kostky a podobné výrobky
položky 6802 10; dlažební kostky, obrubníky, dlažební desky; výrobky
z taveného čediče a páleného steatitu; bižuterie, hodiny, svítidla a jejich
části a součásti; knoflíky, křídy, původní díla (originály) uměleckého
modelářství nebo sochařství)

1,7

0

6803 00 10

Střešní nebo nástěnné břidlice, opracované

1,7

0

6803 00 90

Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované
břidlice (jiné než zrna, odštěpky a prach z břidlice, mozaikové kostky
a podobné výrobky, břidlicová pisátka a břidlice připravená k použití
nebo tabulky a tabule k psaní nebo kreslení a střešní nebo nástěnné
břidlice)

1,7

0

6804 10 00

Mlýnské kameny a brusné kameny, bez rámů, používané k mletí,
drcení nebo rozvlákňování

bez

0

6804 21 00

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z aglo
merovaného syntetického nebo přírodního diamantu (jiné než ruční
brousky nebo lešticí kameny a brusné kotouče atd. určené speciálně
pro stomatologické vrtačky)

1,7

0

6804 22 12

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z umě
lých brusiv, s pojivem ze syntetických nebo umělých pryskyřic, nevy
ztužené (jiné než z aglomerovaného syntetického nebo přírodního dia
mantu, ruční brousky nebo lešticí kameny, parfémovaná pemza
a brusné kotouče atd. určené speciálně pro stomatologické vrtačky)

bez

0

6804 22 18

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z umě
lých brusiv, s pojivem ze syntetických nebo umělých pryskyřic, vyztu
žené (jiné než z aglomerovaného syntetického nebo přírodního dia
mantu, ruční brousky nebo lešticí kameny, parfémovaná pemza
a brusné kotouče atd. určené speciálně pro stomatologické vrtačky)

bez

0

6804 22 30

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z umě
lých brusiv, s pojivem z keramiky nebo silikátu (jiné než z aglomerova
ného syntetického nebo přírodního diamantu, ruční brousky nebo le
šticí kameny, parfémovaná pemza a brusné kotouče atd. určené spe
ciálně pro stomatologické vrtačky)

bez

0

6804 22 50

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z umě
lých brusiv, s pojivem jiným než ze syntetických nebo umělých prysky
řic, keramiky nebo silikátu (jiné než z aglomerovaného syntetického
nebo přírodního diamantu, ruční brousky nebo lešticí kameny, parfé
movaná pemza a brusné kotouče atd. určené speciálně pro stomatolo
gické vrtačky)

bez

0
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6804 22 90

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z aglo
merovaných přírodních brusiv nebo z keramiky (jiné než z aglomerova
ného syntetického nebo přírodního diamantu, ruční brousky nebo le
šticí kameny, parfémovaná pemza a brusné kotouče atd. určené spe
ciálně pro stomatologické vrtačky)

bez

0

6804 23 00

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky,
bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z přírod
ního kamene (jiné než z aglomerovaných přírodních brusiv nebo z kera
miky, parfémovaná pemza, ruční brousky nebo lešticí kameny a brusné
kotouče atd. určené speciálně pro stomatologické vrtačky)

bez

0

6804 30 00

Ruční brousky nebo lešticí kameny

bez

0

6805 10 00

Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, pouze na pod
ložce z textilní tkaniny, též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo jinak
spojené

1,7

0

6805 20 00

Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, pouze na pod
ložce z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru nebo se
šité nebo jinak spojené

1,7

0

6805 30 10

Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce
z textilní tkaniny kombinované s papírem, kartónem nebo lepenkou,
též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo jinak spojené

1,7

0

6805 30 20

Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce
z vulkánfíbru, též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo jinak spojené

1,7

0

6805 30 80

Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce
jiné než pouze z textilní tkaniny nebo pouze z papíru, kartónu nebo
lepenky, textilní tkaniny kombinované s papírem, kartónem nebo le
penkou nebo z vulkánfíbru, též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo ji
nak spojené

1,7

0

6806 10 00

Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, včetně jejich
směsí, volně ložené, v listech nebo rolích

bez

0

6806 20 10

Expandované jíly

bez

0

6806 20 90

Expandovaný vermikulit, strusková pěna a podobné expandované ne
rostné materiály, včetně jejich směsí (jiné než expandované jíly)

bez

0

6806 90 00

Směsi a výrobky z nerostných materiálů používaných pro tepelnou
nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorpci (jiné než strusková
vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, expandovaný vermiku
lit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné
materiály, výrobky z lehkého betonu, osinkocementu (azbestocementu),
buničitocementu nebo podobné, směsi a ostatní výrobky z osinku (az
bestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a keramické výrobky)

bez

0
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6807 10 10

Střešní krytina a obklady, z asfaltu nebo podobných materiálů, v kotou
čích

bez

0

6807 10 90

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů, například z ropné smoly
nebo černouhelné dehtové smoly, v kotoučích (jiné než střešní krytina
a obklady)

bez

0

6807 90 00

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů, například z ropné živice
nebo černouhelné dehtové smoly (jiné než v kotoučích)

bez

0

6808 00 00

Panely, tabule, desky, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rostlinných
vláken, slámy, hoblin, dřevěných třísek, pilin nebo jiných dřevěných od
padů aglomerovaných cementem, sádrou nebo jinými minerálními po
jivy (jiné než výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitoce
mentu nebo podobné)

1,7

0

6809 11 00

Tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky, ze sádry nebo ze
směsí na bázi sádry, potažené nebo vyztužené pouze papírem, kartó
nem nebo lepenkou (jiné než zdobené a výrobky aglomerované sádrou,
používané pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou ab
sorpci)

1,7

0

6809 19 00

Tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky, ze sádry nebo ze
směsí na bázi sádry (jiné než zdobené, potažené nebo vyztužené pouze
papírem, kartónem nebo lepenkou a výrobky aglomerované sádrou,
používané pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou ab
sorpci)

1,7

0

6809 90 00

Výrobky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry (jiné než sádrové obvazy
na zlomeniny, upravené pro drobný prodej; sádrové dlahy k ošetření
zlomenin; lehčené stavební desky aglomerované se sádrou nebo vý
robky používané pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou
absorpci; anatomické a jiné modely k demonstračním účelům; nezdo
bené tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky)

1,7

0

6810 11 10

Tvárnice a cihly, z lehkého betonu, se základem z rozdrcené pemzy,
granulované strusky atd.

1,7

0

6810 11 90

Tvárnice a cihly z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztu
žené (jiné než z lehkého betonu, se základem z rozdrcené pemzy, gra
nulované strusky atd.)

1,7

0

6810 19 10

Střešní tašky z cementu, betonu nebo umělého kamene

1,7

0

6810 19 31

Obkládačky a dlaždice z betonu, též vyztužené

1,7

0

6810 19 39

Obkládačky a dlaždice pro stěny, z cementu, betonu nebo umělého ka
mene, též vyztužené

1,7

0

6810 19 90

Dlaždičky a podobné výrobky z cementu, betonu nebo umělého ka
mene (jiné než tvárnice a cihly, střešní tašky, obkládačky a dlaždice pro
stěny)

1,7

0
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6810 91 10

Podlahové a stropní díly, prefabrikované, z cementu, betonu nebo umě
lého kamene, též vyztužené

1,7

0

6810 91 90

Konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství, prefabriko
vané, z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené (jiné
než podlahové a stropní díly)

1,7

0

6810 99 00

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené (jiné
než prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební in
ženýrství, obkládačky, dlaždice, cihly a podobné výrobky)

1,7

0

6811 40 00

Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu nebo
podobné, obsahující osinek (azbest)

1,7

0

6811 81 00

Vlnité desky z buničitocementu nebo podobné, neobsahující osinek
(azbest)

1,7

0

6811 82 10

Desky z buničitocementu nebo podobné, pro střešní krytinu nebo ná
stěnné obklady, o velikosti 40 × 60 cm nebo menší, neobsahující osi
nek (azbest) (jiné než vlnité desky)

1,7

0

6811 82 90

Desky, panely, dlaždice a podobné výrobky, z buničitocementu nebo
podobné, neobsahující osinek (azbest) (jiné než vlnité desky, desky pro
střešní krytinu a nástěnné obklady o velikosti 40 × 60 cm nebo menší)

1,7

0

6811 83 00

Trouby, trubky a příslušenství pro trouby nebo trubky z buničitoce
mentu nebo podobné, neobsahující osinek (azbest)

1,7

0

6811 89 00

Výrobky z buničitocementu nebo podobné, neobsahující osinek (az
best) (jiné než trouby, trubky a příslušenství pro trouby nebo trubky,
vlnité a ostatní desky, tabule, dlaždičky, dlaždice a podobné výrobky)

1,7

0

6812 80 10

Zpracovaná vlákna z krokydolitového osinku (azbestu); směsi na bázi
krokydolitového osinku (azbestu) nebo na bázi krokydolitového osinku
(azbestu) a uhličitanu hořečnatého

1,7

0

6812 80 90

Výrobky z krokydolitového osinku (azbestu) nebo ze směsí na bázi
krokydolitového osinku (azbestu) nebo na bázi krokydolitového osinku
(azbestu) a uhličitanu hořečnatého, například příze, nitě, šňůry, mo
touzy, tkaniny nebo pleteniny, též vyztužené (jiné než zpracovaná vlá
kna z krokydolitového osinku (azbestu); směsi na bázi krokydolitového
osinku (azbestu) nebo na bázi krokydolitového osinku (azbestu) a uhli
čitanu hořečnatého; třecí materiál na bázi krokydolitového osinku (az
bestu); výrobky z krokydolitového osinkocementu (azbestocementu))

3,7

0

6812 91 00

Oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy z osinku (azbestu)
nebo směsí na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu)
a uhličitanu hořečnatého (jiné než z krokydolitového osinku (azbestu))

3,7

0
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6812 92 00

Papír, lepenka a plsť z osinku (azbestu) nebo směsí na bázi osinku (az
bestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého (jiné než
obsahující méně než 35 % hmotnostních osinku (azbestu) a krokydoli
tového osinku (azbestu))

3,7

0

6812 93 00

Lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo ko
toučích (jiné než z krokydolitového osinku (azbestu))

3,7

0

6812 99 10

Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu)
nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého (jiné než z kro
kydolitového osinku (azbestu))

1,7

0

6812 99 90

Výrobky z osinku (azbestu) nebo ze směsí na bázi osinku (azbestu)
nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého, například
příze, nitě, šňůry, motouzy, tkaniny nebo pleteniny, též vyztužené (jiné
než z krokydolitového osinku (azbestu); zpracovaná osinková (azbe
stová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (az
bestu) a uhličitanu hořečnatého; lisované těsnění z osinkových (azbe
stových) vláken, v listech nebo kotoučích; papír, lepenka a plsť; oděvy,
oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy; třecí materiál na bázi osinku
(azbestu); výrobky z osinkocementu (azbestocementu))

3,7

0

6813 20 00

Třecí materiál a výrobky z něj, například desky, svitky, pásy, segmenty,
kotouče, podložky, těsnění, pro spojky nebo podobné výrobky, na bázi
osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombi
naci s textilií nebo jinými materiály, obsahující osinek (azbest) (jiné než
brzdová obložení a podložky)

2,7

0

6813 81 00

Brzdová obložení a podložky na bázi osinku (azbestu), jiných nerost
ných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými mate
riály, neobsahující osinek (azbest)

2,7

0

6813 89 00

Třecí materiál a výrobky z něj, například desky, svitky, pásy, segmenty,
kotouče, podložky, těsnění, pro spojky nebo podobné výrobky, na bázi
osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombi
naci s textilií nebo jinými materiály, neobsahující osinek (azbest) (jiné
než brzdová obložení a podložky)

2,7

0

6814 10 00

Desky, tabule a pásy z aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na
podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů, v kotoučích
nebo pouze nařezané na čtvercové nebo obdélníkové tvary

1,7

0

6814 90 00

Zpracovaná slída a výrobky ze slídy (jiné než elektrické izolátory, izo
lační části a součásti, rezistory a kondenzátory, ochranné brýle ze slídy
a jejich skla, slída ve formě vánočních ozdob a desky, tabule a pásy
z aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce)

1,7

0

6815 10 10

Uhlíková vlákna a výrobky z nich, pro neelektrické účely

bez

0

6815 10 90

Výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, pro neelektrické účely (jiné
než uhlíková vlákna a výrobky z nich)

bez

0
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6815 20 00

Výrobky z rašeliny (jiné než textilní výrobky z rašelinových vláken)

bez

0

6815 91 00

Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek, jinde neuvedené, ob
sahující magnezit, dolomit nebo chromit

bez

0

6815 99 10

Výrobky z žáruvzdorných nerostných látek, chemicky vázaných, nekal
cinovaných, jinde neuvedené

bez

0

6815 99 90

Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek, jinde neuvedené (jiné
než obsahující magnezit, dolomit nebo chromit, výrobky z grafitu
nebo jiného uhlíku a výrobky z žáruvzdorných nerostných látek, che
micky vázaných)

bez

0

6901 00 00

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky z křemičitých fosil
ních mouček, například z křemeliny, tripolitu nebo diatomitu, nebo
z podobných křemičitých zemin

2

0

6902 10 00

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné kera
mické stavební výrobky obsahující, samostatně nebo dohromady, více
než 50 % hmotnostních prvků Mg, Ca nebo Cr, vyjádřeno jako MgO,
CaO nebo Cr2O3

2

0

6902 20 10

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné kera
mické stavební výrobky obsahující 93 % hmotnostních oxidu křemiči
tého nebo více (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo
z podobných křemičitých zemin)

2

0

6902 20 91

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné kera
mické stavební výrobky obsahující více než 7 % hmotnostních, avšak
méně než 45 % hmotnostních oxidu hlinitého, avšak více než 50 %
hmotnostních v kombinaci s oxidem křemičitým

2

0

6902 20 99

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné kera
mické stavební výrobky obsahující více než 50 % hmotnostních oxidu
hlinitého, oxidu křemičitého nebo směsi nebo sloučeniny těchto pro
duktů (jiné než obsahující 93 % hmotnostních oxidu křemičitého nebo
více, více než 7 % hmotnostních, avšak méně než 45 % hmotnostních
oxidu hlinitého, a výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z pod
obných křemičitých zemin)

2

0

6902 90 00

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné kera
mické stavební výrobky (jiné než obsahující, samostatně nebo dohro
mady, více než 50 % hmotnostních prvků Mg, Ca nebo Cr, vyjádřeno
jako MgO, CaO nebo Cr2O3, obsahující více než 50 % hmotnostních
oxidu hlinitého, oxidu křemičitého nebo směsi nebo sloučeniny těchto
produktů a výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných
křemičitých zemin)

2

0

6903 10 00

Retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky,
trouby, trubky, pouzdra a tyče a ostatní žáruvzdorné keramické vý
robky obsahující více než 50 % hmotnostních grafitu nebo jiného
uhlíku nebo směsi těchto produktů (jiné než žáruvzdorné cihly, tvár
nice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky)

5

0
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6903 20 10

Retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky,
trouby, trubky, pouzdra a tyče a ostatní žáruvzdorné keramické vý
robky obsahující méně než 45 % hmotnostních oxidu hlinitého a více
než 50 % hmotnostních oxidu křemičitého (jiné než žáruvzdorné cihly,
tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky)

5

0

6903 20 90

Retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky,
trouby, trubky, pouzdra a tyče a ostatní žáruvzdorné keramické vý
robky obsahující 45 % hmotnostních oxidu hlinitého nebo více a více
než 50 % hmotnostních oxidu křemičitého (jiné než žáruvzdorné cihly,
tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky)

5

0

6903 90 10

Retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky,
trouby, trubky, pouzdra a tyče a ostatní žáruvzdorné keramické vý
robky obsahující více než 25 % hmotnostních, avšak ne více než 50 %
hmotnostních grafitu nebo jiného uhlíku nebo směsi těchto produktů
(jiné než žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné
keramické stavební výrobky)

5

0

6903 90 90

Retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky,
trouby, trubky, pouzdra a tyče a ostatní žáruvzdorné keramické vý
robky (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podob
ných křemičitých zemin, výrobky čísla 6902, výrobky obsahující uhlík,
oxid hlinitý nebo oxid křemičitý podpoložek 6903 10 00
a 6903 90 10)

5

0

6904 10 00

Stavební cihly (jiné než z křemičitých fosilních mouček nebo podob
ných křemičitých zemin a žáruvzdorné cihly čísla 6902)

2

0

6904 90 00

Keramické podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné
výrobky (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo pod
obných křemičitých zemin, žáruvzdorné cihly čísla 6902 a dlaždice
a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny čísel 6907 a 6908 a sta
vební cihly)

2

0

6905 10 00

Střešní tašky

bez

0

6905 90 00

Keramické komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby
a jiné stavební keramické výrobky (jiné než výrobky z křemičitých fo
silních mouček nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné kera
mické stavební výrobky, trubky a ostatní výrobky pro odvodňování
a podobné účely a střešní tašky)

bez

0

6906 00 00

Keramické trubky, odtokové žlaby, žlábky a příslušenství pro trubky
(jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných kře
mičitých zemin, žáruvzdorné keramické výrobky, komínové vložky,
trubky speciálně zhotovené pro laboratoře, izolační trubky a příslušen
ství a ostatní trubky k elektrotechnickým účelům)

bez

0
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6907 10 00

Neglazované keramické obkládačky, kostky a podobné výrobky, pro
mozaiky, též čtvercového nebo obdélníkového tvaru, jejichž největší
plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm, též na pod
ložce

5

0

6907 90 10

Neglazované keramické dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“

5

0

6907 90 91

Neglazované dlaždice a obkládačky, neglazované obkládačky pro krby
nebo stěny, z kameniny (jiné než dvojité obkládačky typu „Spaltplat
ten“, obkládačky použité na zhotovení podstavců, ozdobné předměty
a obkládačky vyráběné speciálně pro kamna)

5

0

6907 90 93

Neglazované dlaždice a obkládačky, neglazované obkládačky pro krby
nebo stěny, z póroviny nebo jemné keramiky (jiné než dvojité obklá
dačky typu „Spaltplatten“, obkládačky použité na zhotovení podstavců,
ozdobné předměty a obkládačky vyráběné speciálně pro kamna)

5

0

6907 90 99

Neglazované keramické dlaždice a obkládačky, neglazované obkládačky
pro krby nebo stěny (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček
nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné keramické výrobky,
výrobky z kameniny, póroviny nebo jemné keramiky, dvojité obklá
dačky typu „Spaltplatten“, obkládačky použité na zhotovení podstavců,
ozdobné předměty a obkládačky vyráběné speciálně pro kamna)

5

0

6908 10 10

Keramické mozaikové obkládačky, kostky a podobné výrobky, z běžné
keramiky, glazované, též čtvercového nebo obdélníkového tvaru, jejichž
největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm, též
na podložce

7

0

6908 10 90

Keramické mozaikové obkládačky, kostky a podobné výrobky, glazo
vané, též čtvercového nebo obdélníkového tvaru, jejichž největší plochu
lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm, též na podložce (jiné
než takovéto výrobky z běžné keramiky)

7

0

6908 90 11

Glazované dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“, z běžné keramiky

6

0

6908 90 21

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny,
z běžné keramiky, glazované, o maximální tloušťce 15 mm nebo menší
(jiné než dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“, obkládačky použité na
zhotovení podstavců, ozdobné předměty a obkládačky vyráběné spe
ciálně pro kamna)

5

0

6908 90 29

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny,
z běžné keramiky, glazované, o maximální tloušťce větší než 15 mm
(jiné než dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“, obkládačky použité na
zhotovení podstavců, ozdobné předměty a obkládačky vyráběné spe
ciálně pro kamna)

5

0

6908 90 31

Glazované keramické dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“ (jiné než
z běžné keramiky)

5

0

6908 90 51

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo
stěny, s lícovou plochou nepřesahující 90 cm2 (jiné než z běžné kera
miky, dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“, obkládačky použité na
zhotovení podstavců, ozdobné předměty a obkládačky vyráběné spe
ciálně pro kamna)

7

0
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6908 90 91

Glazované dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny, z ka
meniny, s lícovou plochou převyšující 90 cm2 (jiné než dvojité obklá
dačky typu „Spaltplatten“, obkládačky použité na zhotovení podstavců,
ozdobné předměty a obkládačky vyráběné speciálně pro kamna)

5

0

6908 90 93

Glazované dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny,
z póroviny nebo jemného keramického zboží, s lícovou plochou převy
šující 90 cm2 (jiné než dvojité obkládačky typu „Spaltplatten“, obklá
dačky použité na zhotovení podstavců, ozdobné předměty a obkládačky
vyráběné speciálně pro kamna)

5

0

6908 90 99

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo
stěny, s lícovou plochou převyšující 90 cm2 (jiné než z běžné keramiky,
kameniny, póroviny nebo jemné keramiky, dvojité obkládačky typu
„Spaltplatten“, obkládačky použité na zhotovení podstavců, ozdobné
předměty a obkládačky vyráběné speciálně pro kamna)

5

0

6909 11 00

Keramické zboží pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely,
z porcelánu (jiné než žáruvzdorné keramické výrobky, elektrická zaří
zení, izolátory a ostatní elektroizolační části a součásti)

5

0

6909 12 00

Keramické výrobky o tvrdosti odpovídající stupni 9 nebo vyšší podle
Mohsovy stupnice, pro chemické nebo jiné technické účely (jiné než
z porcelánu, žáruvzdorné keramické výrobky, elektrická zařízení, izolá
tory a ostatní elektroizolační části a součásti)

5

0

6909 19 00

Keramické zboží pro chemické nebo jiné technické účely (jiné než z po
rcelánu, výrobky o tvrdosti odpovídající stupni 9 nebo vyšší podle
Mohsovy stupnice, mlýnské kameny, lešticí kameny, brusné kameny
a podobné výrobky čísla 6804, žáruvzdorné keramické výrobky, elek
trická zařízení, izolátory a ostatní elektroizolační části a součásti)

5

0

6909 90 00

Keramické žlaby, kádě a podobné nádrže používané v zemědělství; ke
ramické hrnce, nádoby a podobné výrobky používané pro přepravu
nebo balení zboží (jiné než víceúčelové skladovací nádoby pro labora
toře, nádoby pro obchody a výrobky pro domácnost)

5

0

6910 10 00

Keramické výlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, koupací vany,
bidety, záchodové mísy, splachovací nádrže, pisoárové mísy a podobná
zařízení k sanitárním a hygienickým účelům, z porcelánu (jiné než
misky na mýdlo, držáky na houby, držáky na zubní kartáčky, háčky na
ručníky a držáky toaletního papíru)

7

0

6910 90 00

Keramické výlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, koupací vany,
bidety, záchodové mísy, splachovací nádrže, pisoárové mísy a podobná
zařízení k sanitárním a hygienickým účelům (jiné než z porcelánu,
misky na mýdlo, držáky na houby, držáky na zubní kartáčky, háčky na
ručníky a držáky toaletního papíru)

7

0

6911 10 00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, z porcelánu (jiné než ozdobné
předměty, hrnce, nádoby, demižony a podobné výrobky používané pro
přepravu nebo balení zboží a mlýnky na kávu a na koření s nádržkami
z keramiky a kovovými pracovními částmi)

12

0
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6911 90 00

Předměty pro domácnost a toaletní předměty, z porcelánu (jiné než
stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, koupací vany, bidety, výlevky a pod
obná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům, sošky a jiné
ozdobné předměty, hrnce, nádoby, demižony a podobné výrobky pou
žívané pro přepravu nebo balení zboží a mlýnky na kávu a na koření s
nádržkami z keramiky a kovovými pracovními částmi)

12

0

6912 00 10

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost
a toaletní předměty, z běžné keramiky (jiné než sošky a jiné ozdobné
předměty, hrnce, nádoby, demižony a podobné výrobky používané pro
přepravu nebo balení zboží a mlýnky na kávu a na koření s nádržkami
z keramiky a kovovými pracovními částmi)

5

0

6912 00 30

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost
a toaletní předměty, z kameniny (jiné než koupací vany, bidety, výlevky
a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům, sošky a jiné
ozdobné předměty, hrnce, nádoby, demižony a podobné výrobky pou
žívané pro přepravu nebo balení zboží a mlýnky na kávu a na koření s
nádržkami z keramiky a kovovými pracovními částmi)

5,5

0

6912 00 50

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost
a toaletní předměty, z póroviny nebo jemné keramiky (jiné než koupací
vany, bidety, výlevky a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým
účelům, sošky a jiné ozdobné předměty, hrnce, nádoby, demižony
a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží a mlýn
ky na kávu a na koření s nádržkami z keramiky a kovovými pracov
ními částmi)

9

0

6912 00 90

Keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro
domácnost a toaletní předměty (jiné než výlevky, koupací vany, bidety
a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům; sošky a jiné
ozdobné předměty; hrnce, nádoby atd. používané pro přepravu nebo
balení zboží; mlýnky s nádržkami z keramiky a kovovými pracovními
částmi na použití v domácnosti; výrobky z porcelánu, běžné keramiky,
kameniny, póroviny nebo jemné keramiky)

7

0

6913 10 00

Sošky a jiné ozdobné předměty z porcelánu, jinde neuvedené

6

0

6913 90 10

Sošky a jiné ozdobné předměty z běžné keramiky, jinde neuvedené

3,5

0

6913 90 91

Sošky a jiné ozdobné předměty z kameniny, jinde neuvedené

6

0

6913 90 93

Sošky a jiné ozdobné předměty z póroviny nebo jemné keramiky, jinde
neuvedené

6

0

6913 90 99

Sošky a jiné ozdobné keramické předměty, jinde neuvedené (jiné než
z porcelánu, běžné keramiky, kameniny, póroviny nebo jemné kera
miky)

6

0

6914 10 00

Keramické výrobky z porcelánu, jinde neuvedené

5

0

6914 90 10

Keramické výrobky z běžné keramiky, jinde neuvedené

3

0

6914 90 90

Keramické výrobky, jinde neuvedené (jiné než z porcelánu a běžné ke
ramiky)

3

0
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7001 00 10

Skleněné střepy a jiné skleněné odpady (jiné než sklo ve formě prášku,
granulí nebo vloček)

bez

0

7001 00 91

Optické masivní sklo v kusech

3

0

7001 00 99

Masivní sklo v kusech (jiné než optické sklo)

bez

0

7002 10 00

Sklo ve tvaru kuliček, neopracované (jiné než skleněné mikrokuličky,
jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina), skleněné kuličky mající
povahu hraček)

3

0

7002 20 10

Tyče z optického skla, neopracované

3

0

7002 20 90

Skleněné tyče, neopracované (jiné než z optického skla)

3

0

7002 31 00

Trubice z taveného křemene nebo jiného křemenného skla, neopraco
vané

3

0

7002 32 00

Trubice z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti
nepřesahujícím 5 × 10– 6 K– 1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, ne
opracované

3

0

7002 39 00

Trubice ze skla, neopracované (jiné než trubice z ostatního skla s li
neárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6K– 1
v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C nebo z taveného křemene nebo ji
ného křemenného skla)

3

0

7003 12 10

Lité a válcované tabulové sklo, optické, bez drátěné vložky, barvené ve
hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní
vrstvou, avšak jinak neopracované

3

0

7003 12 91

Lité a válcované tabulové sklo bez drátěné vložky, s nereflexní vrstvou,
avšak jinak neopracované (jiné než optické sklo)

3

0

7003 12 99

Lité a válcované tabulové sklo, bez drátěné vložky, barvené ve hmotě,
zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou, avšak ji
nak neopracované (jiné než optické sklo)

3,8 MIN 0,6
€/100 kg/br

0

7003 19 10

Lité a válcované tabulové sklo, optické, bez drátěné vložky, jinak ne
opracované (jiné než sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo
s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou)

3

0

7003 19 90

Lité a válcované tabulové sklo, bez drátěné vložky, jinak neopracované
(jiné než sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční,
reflexní nebo nereflexní vrstvou a optické sklo)

3,8 MIN 0,6
€/100 kg/br

0

7003 20 00

Lité a válcované tabulové sklo s drátěnou vložkou, též s absorpční, ref
lexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

3,8 MIN 0,4
€/100 kg/br

0
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7003 30 00

Profilované sklo, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, av
šak jinak neopracované

3

0

7004 20 10

Tažené a foukané optické sklo v tabulích, barvené ve hmotě, zakalené,
přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak ji
nak neopracované

3

0

7004 20 91

Tažené a foukané sklo v tabulích, s nereflexní vrstvou, avšak jinak ne
opracované (jiné než optické sklo)

3

0

7004 20 99

Tažené a foukané sklo v tabulích, barvené ve hmotě, přejímané nebo s
absorpční nebo reflexní vrstvou, avšak jinak neopracované (jiné než
optické sklo)

4,4 MIN 0,4
€/100 kg/br

0

7004 90 10

Tažené a foukané optické sklo v tabulích, avšak jinak neopracované
(jiné než sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční,
reflexní nebo nereflexní vrstvou)

3

0

7004 90 70

Tažené a foukané zahradnické sklo v tabulích, avšak jinak neopraco
vané (jiné než sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s ab
sorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou)

4,4 MIN 0,4
€/100 kg/br

0

7004 90 92

Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované, o tloušťce nepře
sahující 2,5 mm (jiné než barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo
s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, optické sklo a zahradnické
sklo)

4,4 MIN 0,4
€/100 kg/br

0

7004 90 98

Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované, o tloušťce převy
šující 2,5 mm (jiné než barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s
absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, optické sklo a zahradnické
sklo)

4,4 MIN 0,4
€/100 kg/br

0

7005 10 05

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, s ne
reflexní vrstvou, avšak jinak neopracované (jiné než sklo s drátěnou
vložkou)

3

0

7005 10 25

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, s ab
sorpční nebo reflexní vrstvou, avšak jinak neopracované, o tloušťce ne
přesahující 3,5 mm (jiné než sklo s drátěnou vložkou)

2

0

7005 10 30

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, s ab
sorpční nebo reflexní vrstvou, avšak jinak neopracované, o tloušťce
převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující 4,5 mm (jiné než sklo s drátě
nou vložkou)

2

0
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7005 10 80

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, s ab
sorpční nebo reflexní vrstvou, avšak jinak neopracované, o tloušťce
převyšující 4,5 mm (jiné než sklo s drátěnou vložkou)

2

0

7005 21 25

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené, v tabulích, barvené ve hmotě,
zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu, avšak jinak ne
opracované, o tloušťce nepřesahující 3,5 mm (jiné než sklo s drátěnou
vložkou nebo sklo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou)

2

0

7005 21 30

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené, v tabulích, barvené ve hmotě,
zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu, avšak jinak ne
opracované, o tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující
4,5 mm (jiné než sklo s drátěnou vložkou nebo sklo s absorpční, ref
lexní nebo nereflexní vrstvou)

2

0

7005 21 80

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené, v tabulích, barvené ve hmotě,
zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu, avšak jinak ne
opracované, o tloušťce převyšující 4,5 mm (jiné než sklo s drátěnou
vložkou nebo sklo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou)

2

0

7005 29 25

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, avšak
jinak neopracované, o tloušťce nepřesahující 3,5 mm (jiné než sklo s
drátěnou vložkou nebo sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané
nebo pouze broušené na povrchu nebo sklo s absorpční, reflexní nebo
nereflexní vrstvou)

2

0

7005 29 35

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, avšak
jinak neopracované, o tloušťce převyšující 3,5 mm, avšak nepřesahující
4,5 mm (jiné než sklo s drátěnou vložkou nebo sklo barvené ve hmotě,
zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu nebo sklo s ab
sorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou)

2

0

7005 29 80

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, avšak
jinak neopracované, o tloušťce převyšující 4,5 mm (jiné než zahrad
nické sklo nebo sklo s drátěnou vložkou nebo sklo barvené ve hmotě,
zakalené, přejímané nebo pouze broušené na povrchu nebo sklo s ab
sorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou)

2

0

7005 30 00

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s
absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, s drátěnou vložkou, avšak
jinak neopracované

2

0
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7006 00 10

Optické sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční nebo reflexní
vrstvou, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované
nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými
materiály (jiné než bezpečnostní sklo, izolační jednotky z několika skle
něných tabulí, skleněná zrcadla)

3

0

7006 00 90

Sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo neref
lexní vrstvou, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, smaltované
nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými
materiály (jiné než optické sklo, bezpečnostní sklo, izolační jednotky
z několika skleněných tabulí, skleněná zrcadla)

3

0

7007 11 10

Tvrzené bezpečnostní sklo, v rozměrech a tvarech vhodných k zabudo
vání do motorových vozidel

3

0

7007 11 90

Tvrzené bezpečnostní sklo, v rozměrech a tvarech vhodných k zabudo
vání do letadel, kosmických lodí, plavidel nebo jiných vozidel (jiných
než motorová vozidla)

3

0

7007 19 10

Tvrzené bezpečnostní sklo, smaltované

3

0

7007 19 20

Tvrzené bezpečnostní sklo, barvené ve hmotě, zakalené, přejímané
nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou (jiné než sklo v rozměrech
a tvarech vhodných k zabudování do motorových vozidel, letadel, kos
mických lodí, plavidel nebo jiných vozidel a čočky pro brýle a ochranné
brýle atd. a hodinová a hodinková skla)

3

0

7007 19 80

Tvrzené bezpečnostní sklo (jiné než smaltované, barvené ve hmotě, za
kalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou, sklo v roz
měrech a tvarech vhodných k zabudování do motorových vozidel, leta
del, kosmických lodí, plavidel nebo jiných vozidel a čočky pro brýle
a ochranné brýle atd. a hodinová a hodinková skla)

3

0

7007 21 20

Vrstvené bezpečnostní sklo, v rozměrech a tvarech vhodných k zabu
dování do motorových vozidel (jiné než izolační jednotky z několika
skleněných tabulí)

3

0

7007 21 80

Vrstvené bezpečnostní sklo, v rozměrech a tvarech vhodných k zabu
dování do letadel, kosmických lodí, plavidel nebo jiných vozidel (jiné
než pro motorová vozidla a izolační jednotky z několika skleněných ta
bulí)

3

0

7007 29 00

Vrstvené bezpečnostní sklo (jiné než sklo v rozměrech a tvarech vhod
ných k zabudování do motorových vozidel, letadel, kosmických lodí,
plavidel nebo jiných vozidel, izolační jednotky z několika skleněných
tabulí)

3

0

7008 00 20

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí, barvené ve hmotě, za
kalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou

3

0
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7008 00 81

Izolační jednotky skládající se ze dvou skleněných tabulí neprodyšně
utěsněných kolem hran a oddělených vrstvou vzduchu, jiného plynu
nebo vakua (jiné než barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s ab
sorpční nebo reflexní vrstvou)

3

0

7008 00 89

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí skládající se ze dvou
skleněných tabulí s mezivrstvou ze skleněných vláken a izolační jed
notky z několika skleněných tabulí skládající se ze tří nebo více skleně
ných tabulí (jiné než barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s ab
sorpční nebo reflexní vrstvou)

3

0

7009 10 00

Zpětná zrcátka pro vozidla, též zarámovaná

4

0

7009 91 00

Skleněná zrcadla, nezarámovaná (jiná než zpětná zrcátka pro vozidla,
optická zrcadla, opticky opracovaná zrcadla, zrcadla starší sta let)

4

0

7009 92 00

Skleněná zrcadla, zarámovaná (jiná než zpětná zrcátka pro vozidla,
optická zrcadla, opticky opracovaná zrcadla, zrcadla starší sta let)

4

0

7010 10 00

Skleněné ampule

3

0

7010 20 00

Zátky, víčka a jiné uzávěry, ze skla

5

0

7010 90 10

Zavařovací sklenice pro domácnost, ze skla

5

0

7010 90 21

Lékovky, lahvičky na tablety a jiné obaly vyrobené ze skleněných tru
bic, používané ke komerčnímu balení zboží (jiné než ampule)

5

0

7010 90 31

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety
a jiné skleněné obaly používané pro obchodní přepravu nebo balení
zboží, s jmenovitým objemem 2,5 l nebo větším

5

0

7010 90 41

Lahve z bezbarvého skla, používané pro obchodní přepravu nebo ba
lení potravin a nápojů, s jmenovitým objemem 1 l nebo větším, avšak
menším než 2,5 l

5

0

7010 90 43

Lahve z bezbarvého skla, používané pro obchodní přepravu nebo ba
lení potravin a nápojů, s jmenovitým objemem větším než 0,33 l, avšak
menším než 1 l

5

0

7010 90 45

Lahve z bezbarvého skla, používané pro obchodní přepravu nebo ba
lení potravin a nápojů, s jmenovitým objemem 0,15 l nebo větším, av
šak nejvýše 0,33 l

5

0

7010 90 47

Lahve z bezbarvého skla, používané pro obchodní přepravu nebo ba
lení potravin a nápojů, s jmenovitým objemem menším než 0,15 l

5

0
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7010 90 51

Lahve z barevného skla, používané pro obchodní přepravu nebo balení
potravin a nápojů, s jmenovitým objemem 1 l nebo větším, avšak men
ším než 2,5 l

5

0

7010 90 53

Lahve z barevného skla, používané pro obchodní přepravu nebo balení
potravin a nápojů, s jmenovitým objemem větším než 0,33 l, avšak
nejvýše 1 l

5

0

7010 90 55

Lahve z barevného skla, používané pro obchodní přepravu nebo balení
potravin a nápojů, s jmenovitým objemem 0,15 l nebo větším, avšak
nejvýše 0,33 l

5

0

7010 90 57

Lahve z barevného skla, používané pro obchodní přepravu nebo balení
potravin a nápojů, s jmenovitým objemem menším než 0,15 l

5

0

7010 90 61

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety
a jiné skleněné obaly používané pro obchodní přepravu nebo balení
potravin a nápojů, s jmenovitým objemem 0,25 l nebo větším, avšak
menším než 2,5 l (jiné než lahve)

5

0

7010 90 67

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety
a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo balení potravin
a nápojů, s jmenovitým objemem menším než 0,25 l (jiné než lahve)

5

0

7010 90 71

Lahve, lékovky, lahvičky na tablety a jiné skleněné obaly používané pro
obchodní přepravu nebo balení farmaceutických výrobků, s jmenovi
tým objemem větším než 0,055 l, avšak menším než 2,5 l (jiné než
ampule, obaly vyrobené z trubic, skleněné vložky do nádob, s vakuo
vou izolací)

5

0

7010 90 79

Lahve, lékovky, lahvičky na tablety a jiné skleněné obaly používané pro
obchodní přepravu nebo balení farmaceutických výrobků, s jmenovi
tým objemem nepřesahujícím 0,055 l (jiné než ampule, obaly vyrobené
z trubic, skleněné vložky do nádob, s vakuovou izolací)

5

0

7010 90 91

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety
a jiné obaly, z bezbarvého skla, používané pro obchodní přepravu
nebo balení zboží, s jmenovitým objemem menším než 2,5 l (jiné než
obaly pro potraviny, nápoje nebo farmaceutické výrobky, ampule, ob
aly vyrobené z trubic, skleněné vložky do nádob, s vakuovou izolací,
rozprašovače voňavek, flakony, lahve atd. pro rozprašovače)

5

0

7010 90 99

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety
a jiné obaly, z barevného skla, používané pro obchodní přepravu nebo
balení zboží, s jmenovitým objemem menším než 2,5 l (jiné než obaly
pro potraviny, nápoje nebo farmaceutické výrobky, ampule, obaly vyro
bené z trubic, skleněné vložky do nádob, s vakuovou izolací, rozprašo
vače voňavek, flakony, lahve atd. pro rozprašovače)

5

0

7011 10 00

Skleněné pláště, včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky, ote
vřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro
elektrické osvětlení

4

0
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7011 20 00

Skleněné pláště, včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky, ote
vřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro ob
razovky (CRT)

4

0

7011 90 00

Skleněné pláště, včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky, ote
vřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro
elektrické lampy apod. (jiné než pro obrazovky (CRT) a elektrické o
světlení)

4

0

7013 10 00

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné vý
robky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely, ze sklokeramiky
(jiné než zboží čísel 7010 a 7018, varné plotýnky, skleněné vitráže
a podobné výrobky, osvětlovací zařízení a jejich části a součásti, roz
prašovače voňavek a podobné výrobky)

11

0

7013 22 10

Nápojové sklo, kalíškové na nožce, z olovnatého křišťálu, ručně nabí
rané

11

0

7013 22 90

Nápojové sklo z olovnatého křišťálu, kalíškové na nožce, mechanicky
nabírané

11

0

7013 28 10

Nápojové sklo, kalíškové na nožce, ručně nabírané (jiné než ze skloke
ramiky nebo z olovnatého křišťálu)

11

0

7013 28 90

Nápojové sklo, kalíškové na nožce, mechanicky nabírané (jiné než ze
sklokeramiky nebo z olovnatého křišťálu)

11

0

7013 33 11

Nápojové sklo z olovnatého křišťálu, ručně nabírané, broušené nebo ji
nak zdobené (jiné než kalíškové na nožce)

11

0

7013 33 19

Nápojové sklo z olovnatého křišťálu, ručně nabírané (jiné než broušené
nebo jinak zdobené a kalíškové na nožce)

11

0

7013 33 91

Nápojové sklo z olovnatého křišťálu, mechanicky nabírané, broušené
nebo jinak zdobené (jiné než kalíškové na nožce)

11

0

7013 33 99

Nápojové sklo z olovnatého křišťálu, mechanicky nabírané (jiné než
broušené nebo jinak zdobené a kalíškové na nožce)

11

0

7013 37 10

Nápojové sklo, tvrzené (jiné než kalíškové na nožce)

11

0

7013 37 51

Nápojové sklo, ručně nabírané, broušené nebo jinak zdobené (jiné než
ze sklokeramiky, olovnatého křišťálu nebo tvrzené a kalíškové na
nožce)

11

0

7013 37 59

Nápojové sklo, ručně nabírané (jiné než broušené nebo jinak zdobené,
nebo ze sklokeramiky, olovnatého křišťálu nebo tvrzené sklo a kalíškové
sklo na nožce)

11

0

7013 37 91

Nápojové sklo, mechanicky nabírané, broušené nebo jinak zdobené
(jiné než ze sklokeramiky, olovnatého křišťálu nebo tvrzené sklo a kalí
škové sklo na nožce)

11

0
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7013 37 99

Nápojové sklo, mechanicky nabírané (jiné než broušené nebo jinak
zdobené, nebo ze sklokeramiky, olovnatého křišťálu nebo tvrzené sklo
a kalíškové sklo na nožce)

11

0

7013 41 10

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky z olovnatého křišťálu, ručně nabí
rané (jiné než výrobky čísel 7010 a 7018, nápojové sklo, zavařovací
sklenice, termosky a jiné tepelně izolační nádoby)

11

0

7013 41 90

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky z olovnatého křišťálu, mechanicky
nabírané (jiné než výrobky čísel 7010 a 7018, nápojové sklo, zavařo
vací sklenice, termosky a jiné tepelně izolační nádoby)

11

0

7013 42 00

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky ze skla s lineárním koeficientem
teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6K– 1 v rozmezí teplot od
0 °C do 300 °C (jiné než skleněné výrobky ze sklokeramiky nebo olov
natého křišťálu, výrobky čísel 7010 a 7018, nápojové sklo, zavařovací
sklenice, termosky a jiné tepelně izolační nádoby)

11

0

7013 49 10

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky, z tvrzeného skla (jiné než ze skla
s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–
6K– 1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, skleněné výrobky ze skloke
ramiky nebo olovnatého křišťálu, výrobky čísel 7010 a 7018, nápojové
sklo, zavařovací sklenice, termosky a jiné tepelně izolační nádoby)

11

0

7013 49 91

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky, ručně nabírané (jiné než z tvrze
ného skla a skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesa
hujícím 5 × 10– 6K– 1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, skleněné vý
robky ze sklokeramiky nebo olovnatého křišťálu, výrobky čísel 7010
a 7018, nápojové sklo, zavařovací sklenice, termosky a jiné tepelně izo
lační nádoby)

11

0

7013 49 99

Stolní a kuchyňské skleněné výrobky, mechanicky nabírané (jiné než
z tvrzeného skla a skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti
nepřesahujícím 5 × 10– 6K– 1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, skle
něné výrobky ze sklokeramiky nebo olovnatého křišťálu, výrobky čísel
a 7018, nápojové sklo, zavařovací sklenice, termosky a jiné tepelně izo
lační nádoby)

11

0

7013 91 10

Toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní
výzdobu nebo pro podobné účely, z olovnatého křišťálu, ručně nabí
rané (jiné než stolní a kuchyňské skleněné výrobky, nápojové sklo, vý
robky čísel 7010 a 7018, zrcadla, skleněné vitráže a podobné výrobky,
osvětlovací zařízení a jejich části a součásti, rozprašovače voňavek
a podobné výrobky)

11

0
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7013 91 90

Toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní
výzdobu nebo pro podobné účely, z olovnatého křišťálu, mechanicky
nabírané (jiné než stolní a kuchyňské skleněné výrobky, výrobky čísel
7010 a 7018, zrcadla, skleněné vitráže a podobné výrobky, osvětlovací
zařízení a jejich části a součásti, rozprašovače voňavek a podobné vý
robky)

11

0

7013 99 00

Toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní
výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než skleněné výrobky z olovna
tého křišťálu nebo stolní a kuchyňské skleněné výrobky, výrobky čísel
7010 a 7018, zrcadla, skleněné vitráže a podobné výrobky, osvětlovací
zařízení a jejich části a součásti, rozprašovače voňavek a podobné vý
robky)

11

0

7014 00 00

Signální sklo a optické články ze skla, opticky neopracované (jiné než
hodinová nebo hodinková skla, skla pro korekční i nekorekční brýle,
včetně dutých skleněných koulí a jejich segmentů (kulových úsečí) k vý
robě těchto skel, mikrokuličky, drobné sklo, osvětlovací zařízení a jejich
části a součásti)

3

0

7015 10 00

Skla pro korekční brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., avšak opticky
neopracovaná (jiná než ploché sklo pro tyto účely)

3

0

7015 90 00

Hodinová nebo hodinková skla a podobná skla, skla pro nekorekční
brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., avšak opticky neopracovaná,
duté skleněné koule a jejich segmenty (kulové úseče) k výrobě těchto
skel (jiné než ploché sklo pro tyto účely a skla pro korekční brýle)

3

0

7016 10 00

Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro
mozaiky nebo podobné dekorativní účely (jiné než hotové panely
a jiné ozdobné motivy zhotovené ze skleněných kostek pro mozaiky)

8

0

7016 90 10

Skleněné vitráže a podobné výrobky (jiné než výrobky starší sta let)

3

0

7016 90 80

Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky
z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo
konstrukční účely (jiné než vrstvené bezpečnostní sklo a izolační jed
notky z několika skleněných tabulí)

3 MIN 1,2
€/100 kg/br

0

7017 10 00

Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opa
třené stupnicemi nebo kalibrované, z taveného křemene nebo jiného
křemenného skla (jiné než nádoby používané pro přepravu nebo balení
zboží, odměřování, kontrolu nebo lékařské nástroje a přístroje kapi
toly 90)

3

0

7017 20 00

Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opa
třené stupnicemi nebo kalibrované, ze skla s lineárním koeficientem te
plotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6K– 1 v rozmezí teplot od 0 °
C do 300 °C (jiné než sklo z taveného křemene nebo jiného křemen
ného skla, nádoby používané pro přepravu nebo balení zboží, odměřo
vání, kontrolu nebo lékařské nástroje a přístroje kapitoly 90)

3

0
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7017 90 00

Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opa
třené stupnicemi nebo kalibrované (jiné než sklo s lineárním koeficien
tem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6K– 1 v rozmezí teplot
od 0 °C do 300 °C nebo z taveného křemene nebo jiného křemenného
skla, nádoby používané pro přepravu nebo balení zboží, odměřování,
kontrolu nebo lékařské nástroje a přístroje kapitoly 90)

3

0

7018 10 11

Skleněné perly, broušené a mechanicky leštěné (jiné než výrobky
z nich)

bez

0

7018 10 19

Skleněné perly (jiné než perly, broušené a mechanicky leštěné, a vý
robky z nich)

7

0

7018 10 30

Imitace perel ze skla (jiné než výrobky z nich)

bez

0

7018 10 51

Imitace drahokamů a polodrahokamů ze skla, broušené a mechanicky
leštěné (jiné než výrobky z nich)

bez

0

7018 10 59

Imitace drahokamů a polodrahokamů ze skla (jiné než perly, broušené
a mechanicky leštěné, a výrobky z nich)

3

0

7018 10 90

Imitace korálů a podobné drobné skleněné zboží (jiné než výrobky
z nich a imitace perel, drahokamů a polodrahokamů)

3

0

7018 20 00

Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)

3

0

7018 90 10

Skleněné oči, výrobky ze skleněných perel, imitace perel, imitace dra
hokamů nebo polodrahokamů a ostatního skleněného drobného zboží
(jiné než protézní výrobky a bižuterie)

3

0

7018 90 90

Sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu (jiné
než bižuterie)

6

0

7019 11 00

Skleněná střiž (chopped strands) o délce nejvýše 50 mm

7

0

7019 12 00

Pramence (rovings) ze skleněných vláken

7

0

7019 19 10

Skleněná lunta a příze ze skleněných vláken (jiné než skleněná střiž
(chopped strands) o délce nejvýše 50 mm a pramence (rovings))

7

0

7019 19 90

Skleněná lunta a příze ze skleněných střižových vláken

7

0

7019 31 00

Rohože z nepravidelně vrstvených skleněných vláken

7

0
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7019 32 00

Tenké listy (závojovina) z nepravidelně vrstvených skleněných vláken

5

0

7019 39 00

Rouno, matrace, desky a podobné netkané výrobky, ze skleněných vlá
ken (jiné než rohože a tenké listy (závojovina))

5

0

7019 40 00

Tkaniny z pramenců (rovings) ze skleněných vláken

7

0

7019 51 00

Tkaniny, včetně stuh, ze skla, o šířce nepřesahující 30 cm (jiné než pra
mence (rovings))

7

0

7019 52 00

Tkaniny, včetně stuh, ze skleněných nekonečných vláken, o šířce převy
šující 30 cm, v plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nižší než 250 g/
m2, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 136 tex (jiné než tka
niny z pramenců (rovings))

7

0

7019 59 00

Tkaniny, včetně stuh, ze skleněných vláken, o šířce převyšující 30 cm
(jiné než v plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nižší než 250 g/m2,
o délkové hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 136 tex, a tkaniny zhoto
vené z pramenců (rovings))

7

0

7019 90 10

Skleněná vlákna volně ložená nebo ve vločkách (jiná než textilní skle
něná vlákna a minerální vlna)

7

0

7019 90 30

Výplně a pouzdra pro izolaci trub a trubek, ze skleněných vláken

7

0

7019 90 91

Výrobky z textilních skleněných vláken (jiné než příze, tkaniny, včetně
stuh, tenké listy (závojovina), rouno, rohože, matrace a desky a podobné
netkané výrobky, výplně a pouzdra pro izolaci trub a trubek, kartáče
ze skleněných vláken a vlásenky pro panenky)

7

0

7019 90 99

Výrobky z netextilních skleněných vláken (jiné než elektrické izolátory
a jejich části a součásti, svazky a kabely z optických vláken, kartáče ze
skleněných vláken, světelné kabely a podobné výrobky)

7

0

7020 00 05

Křemenné reaktorové trubky a držáky konstruované pro vložení do di
fúzních nebo oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů

bez

0

7020 00 07

Nedokončené skleněné vložky do termosek nebo jiných tepelně izolač
ních nádob

3

0

7020 00 08

Dokončené skleněné vložky do termosek nebo jiných tepelně izolač
ních nádob

6

0

7020 00 10

Skleněné výrobky z taveného křemene nebo jiného křemenného skla,
jinde neuvedené

3

0

7020 00 30

Výrobky ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesa
hujícím 5 × 10– 6K– 1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, jinde neuve
dené (jiné než skleněné výrobky z taveného křemene nebo jiného kře
menného skla)

3

0
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3

0

7020 00 80

Skleněné výrobky jinde neuvedené

7101 10 00

Přírodní perly, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, neza
montované ani nezasazené, přírodní perly, dočasně navlečené pro
usnadnění jejich dopravy (jiné než perleť)

bez

0

7101 21 00

Uměle pěstované perly, neopracované, též tříděné

bez

0

7101 22 00

Uměle pěstované perly, opracované, též tříděné, avšak nenavlečené, ne
zamontované ani nezasazené, uměle pěstované perly, opracované, do
časně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

bez

0

7102 10 00

Diamanty, netříděné

bez

0

7102 21 00

Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané
nebo nahrubo broušené

bez

0

7102 29 00

Průmyslové diamanty, opracované, avšak nezamontované ani nezasa
zené (jiné než nezamontované kameny pro přenosky, kameny vhodné
jako části a součásti měřičů, měřicích přístrojů nebo jiných výrobků ka
pitoly 90)

bez

0

7102 31 00

Jiné než průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané,
štípané nebo nahrubo broušené (jiné než průmyslové diamanty)

bez

0

7102 39 00

Diamanty, opracované, avšak nezamontované ani nezasazené (jiné než
průmyslové diamanty)

bez

0

7103 10 00

Drahokamy a polodrahokamy, neopracované nebo jednoduše řezané
nebo hrubě tvarované, též roztříděné (jiné než diamanty a imitace dra
hokamů a polodrahokamů)

bez

0

7103 91 00

Rubíny, safíry a smaragdy, opracované, též roztříděné, avšak nenavle
čené, nezamontované ani nezasazené, rubíny, safíry a smaragdy, opra
cované, netříděné, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
(jiné než rubíny, safíry a smaragdy, jednoduše řezané nebo hrubě tvaro
vané, imitace drahokamů a polodrahokamů)

bez

0

7103 99 00

Drahokamy a polodrahokamy, opracované, též roztříděné, avšak nena
vlečené, nezamontované ani nezasazené, drahokamy a polodrahokamy,
opracované, netříděné, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
(jiné než drahokamy a polodrahokamy, jednoduše řezané nebo hrubě
tvarované, diamanty, rubíny, safíry a smaragdy, imitace drahokamů
a polodrahokamů)

bez

0

7104 10 00

Piezoelektrický křemen, ze syntetických nebo rekonstituovaných ka
menů, též opracovaný nebo roztříděný, avšak nezamontovaný ani ne
zasazený

bez

0

7104 20 00

Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy, ne
opracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované, též roztří
děné (jiné než piezoelektrický křemen)

bez

0
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7104 90 00

Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy,
opracované, též roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani ne
zasazené, netříděné syntetické nebo rekonstituované drahokamy a po
lodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy (jiné
než kameny jednoduše řezané nebo hrubě tvarované, piezoelektrický
křemen)

bez

0

7105 10 00

Drť a prach z diamantů, včetně ze syntetických diamantů

bez

0

7105 90 00

Drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodra
hokamů (jiné než drť a prach z diamantů)

bez

0

7106 10 00

Prach ze stříbra, včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou

bez

0

7106 91 10

Stříbro, včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou, netepané,
o ryzosti ≥ 999 ‰ (kromě stříbra ve formě prachu)

bez

0

7106 91 90

Stříbro, včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou, netepané,
o ryzosti < 999 ‰ (kromě stříbra ve formě prachu)

bez

0

7106 92 20

Stříbro ve formě polotovarů, včetně stříbra pokoveného zlatem nebo
platinou, o ryzosti ≥ 750 ‰

bez

0

7106 92 80

Stříbro ve formě polotovarů, včetně stříbra pokoveného zlatem nebo
platinou, o ryzosti < 750 ‰

bez

0

7107 00 00

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do
formy polotovarů

bez

0

7108 11 00

Zlato ve formě prachu, včetně zlata pokoveného platinou, jiné než
mincovní

bez

0

7108 12 00

Zlato, včetně zlata pokoveného platinou, netepané, jiné než mincovní
(kromě zlata ve formě prachu)

bez

0

7108 13 10

Tyče, pruty, dráty a profily, desky, plechy a pásy o tloušťce převyšující
0,15 mm bez podložky, ze zlata, včetně zlata pokoveného platinou,
jiné než mincovní

bez

0

7108 13 80

Zlato, včetně zlata pokoveného platinou, ve formě polotovarů, jiné než
mincovní (jiné než plechy a pásy o tloušťce převyšující 0,15 mm bez
podložky, a desky, tyče, pruty, dráty a profily)

bez

0

7108 20 00

Mincovní zlato

bez

0

7109 00 00

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované
pouze do formy polotovarů

bez

0

7110 11 00

Platina, netepaná nebo ve formě prachu

bez

0

7110 19 10

Tyče, pruty, dráty a profily; desky; plechy a pásy o tloušťce převyšující
0,15 mm bez podložky, z platiny

bez

0
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7110 19 80

Platina ve formě polotovarů, (jiná než plechy a pásy o tloušťce převyšu
jící 0,15 mm bez podložky, a desky, tyče, pruty, dráty a profily)

bez

0

7110 21 00

Palladium, netepané nebo ve formě prachu

bez

0

7110 29 00

Palladium ve formě polotovarů

bez

0

7110 31 00

Rhodium, netepané nebo ve formě prachu

bez

0

7110 39 00

Rhodium ve formě polotovarů

bez

0

7110 41 00

Iridium, osmium a ruthenium, netepané nebo ve formě prachu

bez

0

7110 49 00

Iridium, osmium a ruthenium, ve formě polotovarů

bez

0

7111 00 00

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opra
cované pouze do formy polotovarů

bez

0

7112 30 00

Popel obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů

bez

0

7112 91 00

Odpad a šrot ze zlata, včetně kovu plátovaného zlatem, a ostatní odpad
a šrot obsahující zlato nebo sloučeniny zlata, používaný hlavně pro re
kuperaci drahých kovů (jiný než popel obsahující zlato nebo sloučeniny
zlata, odpad a šrot ze zlata odlitý do neopracovaných bloků, ingotů
nebo podobných forem a odpad a popel obsahující drahé kovy)

bez

0

7112 92 00

Odpad a šrot z platiny, včetně kovu plátovaného platinou, a ostatní od
pad a šrot obsahující platinu nebo sloučeniny platiny, používaný hlavně
pro rekuperaci drahých kovů (jiný než popel obsahující platinu nebo
sloučeniny platiny, odpad a šrot z platiny odlitý do neopracovaných
bloků, ingotů nebo podobných forem a odpad a popel obsahující drahé
kovy)

bez

0

7112 99 00

Odpad a šrot ze stříbra, včetně kovu plátovaného stříbrem, a ostatní
odpad a šrot obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra, používaný
hlavně pro rekuperaci drahých kovů (jiný než popel a odpad a šrot
z drahých kovů odlitý do neopracovaných bloků, ingotů nebo podob
ných forem)

bez

0

7113 11 00

Šperky a klenoty a jejich části a součásti ze stříbra, též plátovaného
nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem (jiné než výrobky starší
sta let)

2,5

0

7113 19 00

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z jiných drahých kovů než ze
stříbra, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy (jiné než
výrobky starší sta let)

2,5

0
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7113 20 00

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z obecných kovů plátovaných
drahými kovy (jiné než výrobky starší sta let)

4

0

7114 11 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti ze stříbra, též
plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem (jiné než
šperky a klenoty, hodiny a hodinky, hudební nástroje, zbraně, rozpra
šovače voňavek a jejich rozstřikovací hlavy, původní díla (originály)
uměleckého modelářství nebo sochařství, sběratelské předměty a staro
žitnosti)

2

0

7114 19 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z jiných dra
hých kovů než ze stříbra, též plátovaných nebo jinak pokovených dra
hými kovy (jiné než šperky a klenoty, hodiny a hodinky, hudební ná
stroje, zbraně, rozprašovače voňavek a jejich rozstřikovací hlavy, pů
vodní díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochařství, sběratel
ské předměty a starožitnosti)

2

0

7114 20 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z obecných
kovů plátovaných drahými kovy (jiné než šperky a klenoty, hodiny a ho
dinky, hudební nástroje, zbraně, rozprašovače voňavek a jejich rozstři
kovací hlavy, původní díla (originály) uměleckého modelářství nebo so
chařství, sběratelské předměty a starožitnosti)

2

0

7115 10 00

Katalyzátory ve formě drátěného síta nebo mřížky, z platiny

bez

0

7115 90 10

Výrobky z drahých kovů, jinde neuvedené

3

0

7115 90 90

Výrobky z kovů plátovaných drahými kovy, jinde neuvedené

3

0

7116 10 00

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, jinde neuvedené

bez

0

7116 20 11

Náhrdelníky, náramky a jiné výrobky vyrobené zcela z přírodních dra
hokamů nebo polodrahokamů, jednoduše navlečené, bez závěru nebo
jiného příslušenství

bez

0

7116 20 19

Výrobky vyrobené zcela z přírodních drahokamů nebo polodraho
kamů, jinde neuvedené

2,5

0

7116 20 90

Výrobky z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických
nebo rekonstituovaných), jinde neuvedené (jiné než vyrobené zcela
z přírodních drahokamů nebo polodrahokamů)

2,5

0

7117 11 00

Manžetové a ozdobné knoflíky, z obecných kovů, též pokovených stří
brem, zlatem nebo platinou

4

0

7117 19 10

Bižuterie, z obecných kovů, též pokovených stříbrem, zlatem nebo pla
tinou, s díly ze skla (jiná než manžetové a ozdobné knoflíky)

4

0

7117 19 91

Bižuterie, z obecných kovů, též pokovených stříbrem, zlatem nebo pla
tinou (jiná než šperky a klenoty s díly ze skla, manžetové a ozdobné
knoflíky)

4

0

7117 19 99

Bižuterie, z obecných kovů (jiná než šperky a klenoty pokovené stří
brem, zlatem nebo platinou, nebo s díly ze skla, manžetové a ozdobné
knoflíky)

4

0
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7117 90 00

Bižuterie (jiná než šperky a klenoty, z obecných kovů, též pokovených
stříbrem, zlatem nebo platinou)

4

0

7118 10 10

Stříbrné mince (jiné než mince, které jsou zákonným platidlem, me
daile, šperky zhotovené z mincí, sběratelské předměty, odpad a šrot)

bez

0

7118 10 90

Mince (jiné než mince, které jsou zákonným platidlem, zlaté a stříbrné
mince, medaile, šperky zhotovené z mincí, sběratelské předměty, odpad
a šrot)

bez

0

7118 90 00

Mince, které jsou zákonným platidlem

bez

0

7201 10 11

Nelegované surové železo v houskách, ingotech nebo jiných primárních
formách, obsahující 0,5 % hmotnostních nebo méně fosforu, nejméně
0,4 % hmotnostních manganu a 1 % hmotnostní nebo méně křemíku

1,7

0

7201 10 19

Nelegované surové železo v houskách, ingotech nebo jiných primárních
formách, obsahující 0,5 % hmotnostních nebo méně fosforu, nejméně
0,4 % hmotnostních manganu a více než 1 % hmotnostní křemíku

1,7

0

7201 10 30

Nelegované surové železo v houskách, ingotech nebo jiných primárních
formách, obsahující 0,5 % hmotnostních nebo méně fosforu a nejméně
0,1 % hmotnostních, avšak méně než 0,4 % hmotnostních manganu

1,7

0

7201 10 90

Nelegované surové železo v houskách, ingotech nebo jiných primárních
formách, obsahující 0,5 % hmotnostních nebo méně fosforu a 0,1 %
hmotnostních nebo méně manganu

bez

0

7201 20 00

Nelegované surové železo v houskách, ingotech nebo jiných primárních
formách, obsahující více než 0,5 % hmotnostních fosforu

2,2

0

7201 50 10

Legované surové železo v houskách, ingotech nebo jiných primárních
formách, obsahující nejméně 0,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 %
hmotnostní titanu a nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 %
hmotnostní vanadu

bez

0

7201 50 90

Legované surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingo
tech nebo jiných primárních formách (jiné než legované železo obsahu
jící nejméně 0,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní titanu
a nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní vanadu)

1,7

0

7202 11 20

Feromangan, obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku, s granulome
trií nepřesahující 5 mm a s obsahem manganu převyšujícím 65 %
hmotnostních

2,7

0

7202 11 80

Feromangan, obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku (jiný než fero
mangan s granulometrií nepřesahující 5 mm a s obsahem manganu
převyšujícím 65 % hmotnostních)

2,7

0

7202 19 00

Feromangan obsahující 2 % hmotnostní nebo méně uhlíku

2,7

0

7202 21 00

Ferosilicium obsahující více než 55 % hmotnostních křemíku

5,7

0
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7202 29 10

Ferosilicium obsahující 55 % hmotnostních nebo méně křemíku a 4 %
hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních hořčíku

5,7

0

7202 29 90

Ferosilicium obsahující 55 % hmotnostních nebo méně křemíku (jiné
než obsahující 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmot
nostních hořčíku)

5,7

0

7202 30 00

Ferosilikomangan

3,7

0

7202 41 10

Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 %
hmotnostních uhlíku

4

0

7202 41 90

Ferochrom obsahující více než 6 % hmotnostních uhlíku

4

0

7202 49 10

Ferochrom obsahující nejvýše 0,05 % hmotnostních uhlíku

7

0

7202 49 50

Ferochrom obsahující více než 0,05 % hmotnostních, avšak nejvýše
0,5 % hmotnostních uhlíku

7

0

7202 49 90

Ferochrom obsahující více než 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 4 %
hmotnostní uhlíku

7

0

7202 50 00

Ferosilikochrom

2,7

0

7202 60 00

Feronikl

bez

0

7202 70 00

Feromolybden

2,7

0

7202 80 00

Ferowolfram a ferosilikowolfram

bez

0

7202 91 00

Ferotitan a ferosilikotitan

2,7

0

7202 92 00

Ferovanad

2,7

0

7202 93 00

Feroniob

bez

0

7202 99 10

Ferofosfor

bez

0

7202 99 30

Ferosilikomagnezium

2,7

0

7202 99 80

Feroslitiny (jiné než feromangan, ferosilicium, ferosilikomangan, feroch
rom, ferosilikochrom, feronikl, feromolybden, ferowolfram, ferosiliko
wolfram, ferotitan, ferosilikotinan, ferovanad, feroniob, ferofosfor a fero
silikomagnezium)

2,7

0

7203 10 00

Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy, v kusech, pe
letách nebo podobných formách

bez

0

7203 90 00

Houbovité železo, získané z roztaveného surového železa rozprašovací
technikou, železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 %, v kusech, pele
tách nebo podobných formách

bez

0
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7204 10 00

Odpad a šrot z litiny (jiný než radioaktivní)

bez

0

7204 21 10

Odpad a šrot z nerezavějící oceli, obsahující 8 % hmotnostních nebo
více niklu (jiný než radioaktivní a odpad a šrot z baterií a elektrických
akumulátorů)

bez

0

7204 21 90

Odpad a šrot z nerezavějící oceli (jiný než obsahující 8 % hmotnost
ních nebo více niklu, radioaktivní nebo odpad a šrot z baterií a elektric
kých akumulátorů)

bez

0

7204 29 00

Odpad a šrot z legované oceli (jiný než z nerezavějící oceli a radioak
tivní odpad a šrot nebo odpad a šrot z baterií a elektrických akumulá
torů)

bez

0

7204 30 00

Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli (jiný než radioaktivní
a odpad a šrot z baterií a elektrických akumulátorů)

bez

0

7204 41 10

Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny, ze
železa nebo oceli, též paketované (jiné než z litiny, legované oceli nebo
z pocínovaného železa nebo oceli)

bez

0

7204 41 91

Odstřižky a odpady z ražení, ze železa nebo oceli, paketované (jiné než
z litiny, legované oceli nebo z pocínovaného železa nebo oceli)

bez

0

7204 41 99

Odstřižky a odpady z ražení, ze železa nebo oceli, nepaketované (jiné
než z litiny, legované oceli nebo z pocínovaného železa nebo oceli)

bez

0

7204 49 10

Odpad a šrot ze železa nebo oceli, drcený (rozstříhaný) (jiný než stru
ska, okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli; radioaktivní odpad
a šrot; fragmenty housek, ingotů nebo jiných primárních forem suro
vého železa nebo vysokopecní zrcadloviny; odpad a šrot z litiny, lego
vané oceli nebo z pocínovaného železa nebo oceli; třísky ze soustru
žení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, odstřižky a odpady
z ražení; odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických
akumulátorů)

bez

0

7204 49 30

Odpad a šrot ze železa nebo oceli, nedrcený (nerozstříhaný), paketo
vaný (jiný než struska, okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli;
radioaktivní odpad a šrot; fragmenty housek, ingotů nebo jiných pri
márních forem surového železa nebo vysokopecní zrcadloviny; odpad
a šrot z litiny, legované oceli nebo z pocínovaného železa nebo oceli;
třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, od
střižky a odpady z ražení; odpad a zbytky galvanických článků, baterií
a elektrických akumulátorů)

bez

0
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7204 49 90

Odpad a šrot ze železa nebo oceli, nedrcený (nerozstříhaný), nepaketo
vaný (jiný než struska, okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli;
radioaktivní odpad a šrot; fragmenty housek, ingotů nebo jiných pri
márních forem surového železa nebo vysokopecní zrcadloviny; odpad
a šrot z litiny, legované oceli nebo z pocínovaného železa nebo oceli;
třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, od
střižky a odpady z ražení; odpad a zbytky galvanických článků, baterií
a elektrických akumulátorů)

bez

0

7204 50 00

Přetavený odpad v ingotech ze železa nebo oceli (jiný než výrobky, je
jichž chemické složení odpovídá definici surového železa, vysokopecní
zrcadloviny nebo feroslitin)

bez

0

7205 10 00

Granule ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli
(jiné než granule z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa
nebo oceli, některé výrobky nízké hodnoty, vadné kuličky pro kulič
ková ložiska)

bez

0

7205 21 00

Prášky z legované oceli (jiné než prášky z feroslitin a radioaktivní žele
zné prášky (izotopy))

bez

0

7205 29 00

Prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo nele
gované oceli (jiné než prášky z feroslitin a radioaktivní železné prášky
(izotopy))

bez

0

7206 10 00

Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingo
tech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)

bez

0

7206 90 00

Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli
nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v
ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)

bez

0

7207 11 11

Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 %
hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným prů
řezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo
získané kontinuálním litím

bez

0

7207 11 14

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým pří
čným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepře
sahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než
z automatové oceli)

bez

0

7207 11 16

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým pří
čným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převy
šující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než
z automatové oceli)

bez

0
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7207 11 90

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, je
hož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované

bez

0

7207 12 10

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pravoúhlého (jiného než čtvercového)
příčného průřezu, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek
tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím

bez

0

7207 12 90

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pravoúhlého (jiného než čtvercového)
příčného průřezu, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek
tloušťky, kované

bez

0

7207 19 12

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým
příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím

bez

0

7207 19 19

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým
příčným průřezem, kované

bez

0

7207 19 80

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, ob
délníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)

bez

0

7207 20 11

Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným prů
řezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo
získané kontinuálním litím

bez

0

7207 20 15

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtverco
vým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než
dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné
než z automatové oceli)

bez

0

7207 20 17

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 %
hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným prů
řezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo
získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)

bez

0

7207 20 19

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným prů
řezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované

bez

0

7207 20 32

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních uhlíku, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného
průřezu, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, vál
cované nebo získané kontinuálním litím

bez

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/519

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

7207 20 39

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních uhlíku, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného
průřezu, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, ko
vané

bez

0

7207 20 52

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným
průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím

bez

0

7207 20 59

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 %
hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným
průřezem, kované

bez

0

7207 20 80

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 %
hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruho
vým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)

bez

0

7208 10 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, se vzorkem v reliéfu přímo vzniklým vál
cováním

bez

0

7208 25 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, mořené,
bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 26 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší
než 4,75 mm, mořené, bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 27 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 3 mm, mořené, bez
vzorku v reliéfu

bez

0

7208 36 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 10 mm nebo větší, nemořené,
bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 37 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak
menší než 10 mm, nemořené, bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 38 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší
než 4,75 mm, nemořené, bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 39 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 3 mm, nemořené,
bez vzorku v reliéfu

bez

0
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7208 40 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, ne
plátované, nepokovené ani nepotažené, se vzorkem v reliéfu přímo
vzniklým válcováním

bez

0

7208 51 20

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, ne
plátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce převyšující 15 mm,
bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 51 91

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
2 050 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla,
neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce převyšující
10 mm, avšak nepřesahující 15 mm, bez vzorku v reliéfu (jiné než „ši
roká ocel“)

bez

0

7208 51 98

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 2 050 mm, avšak nejméně 600 mm, jiné než ve svitcích,
pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené,
o tloušťce převyšující 10 mm, avšak nepřesahující 15 mm, bez vzorku
v reliéfu

bez

0

7208 52 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce ne
přesahující 1 250 mm, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla
ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani
nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující
10 mm, bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 52 91

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
2 050 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla,
neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo vě
tší, avšak nepřesahující 10 mm, bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 52 99

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 2 050 mm, avšak nejméně 600 mm, jiné než ve svitcích,
pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené,
o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, bez vzorku
v reliéfu (jiné než válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru,
o šířce nepřesahující 1 250 mm)

bez

0

7208 53 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce ne
přesahující 1 250 mm, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla
ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani
nepotažené, o tloušťce 4 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm,
bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 53 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, ne
plátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 3 mm nebo větší, av
šak menší než 4,75 mm, bez vzorku v reliéfu (jiné než válcované ze
čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1 250 mm
a o tloušťce 4 mm nebo větší)

bez

0

7208 54 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, ne
plátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 3 mm,
bez vzorku v reliéfu

bez

0

7208 90 20

Ploché válcované výrobky ze železa nebo oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za tepla a dále opracované, avšak neplátované, nepoko
vené ani nepotažené, perforované

bez

0

7208 90 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za tepla a dále opracované, avšak neplátované, nepoko
vené ani nepotažené, neperforované

bez

0
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7209 15 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 3 mm
nebo větší

bez

0

7209 16 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), o tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm, elek
troplechy

bez

0

7209 16 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce převy
šující 1 mm, avšak menší než 3 mm (jiné než elektroplechy)

bez

0

7209 17 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm,
elektroplechy

bez

0

7209 17 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce
0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm (jiné než elektroplechy)

bez

0

7209 18 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), o tloušťce menší než 0,5 mm, elektroplechy

bez

0

7209 18 91

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce
0,35 mm nebo větší, avšak menší než 0,5 mm (jiné než elektroplechy)

bez

0

7209 18 99

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem
za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší
než 0,35 mm (jiné než elektroplechy)

bez

0

7209 25 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené,
o tloušťce 3 mm nebo větší

bez

0

7209 26 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), o tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než
3 mm, elektroplechy

bez

0

7209 26 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené,
o tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm (jiné než elektro
plechy)

bez

0

7209 27 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující
1 mm, elektroplechy

bez

0

7209 27 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené,
o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm (jiné než elek
troplechy)

bez

0
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7209 28 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), o tloušťce menší než 0,5 mm, elektroplechy

bez

0

7209 28 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena
(úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené,
o tloušťce menší než 0,5 mm (jiné než elektroplechy)

bez

0

7209 90 20

Ploché válcované výrobky ze železa nebo oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, av
šak neplátované, nepokovené ani nepotažené, perforované

bez

0

7209 90 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, av
šak neplátované, nepokovené ani nepotažené, neperforované

bez

0

7210 11 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené cínem, o tloušťce
0,5 mm nebo větší

bez

0

7210 12 20

Pocínovaný plech ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm
nebo větší a o tloušťce menší než 0,5 mm, pokovený nebo potažený cí
nem [pokovený vrstvou kovu s obsahem 97 % hmotnostních nebo více
cínu], po povrchové úpravě již dále neopracovaný

bez

0

7210 12 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené cínem, o tloušťce menší
než 0,5 mm (jiné než pocínovaný plech)

bez

0

7210 20 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené olovem, včetně mato
vého bílého plechu

bez

0

7210 30 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem

bez

0

7210 41 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), vlnité, jinak pokovené nebo potažené zinkem
(jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem)

bez

0

7210 49 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), jiné než vlnité, jinak pokovené nebo potažené
zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem)

bez

0

7210 50 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo
chromem a oxidy chromu

bez

0

7210 61 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek

bez

0
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7210 69 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené hliníkem (jiné než vý
robky pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek)

bez

0

7210 70 10

Pocínovaný plech o šířce 600 mm nebo větší a o tloušťce menší než
0,5 mm [pokovený vrstvou kovu s obsahem 97 % hmotnostních nebo
více cínu], po lakování již dále neopracovaný, a ploché výrobky, poko
vené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, ze
železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za
tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), lakované

bez

0

7210 70 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), barvené, lakované nebo potažené plasty (jiné než
pocínovaný plech a výrobky pokovené nebo potažené chromem, lako
vané)

bez

0

7210 90 30

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), plátované

bez

0

7210 90 40

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pokovené
cínem a potištěné, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo
válcované za studena (úběrem za studena)

bez

0

7210 90 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, válcované
za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), o šířce
600 mm nebo větší, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo
potažené cínem, olovem (včetně matového bílého plechu), zinkem, hli
níkem, chromem, oxidy chromu, plasty, platinou, barvené nebo lako
vané, plátované a pokovené cínem a potištěné)

bez

0

7211 13 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze vál
cované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované,
nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší
než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a ne
mají vzorek v reliéfu, obvykle nazývané „široká ocel“

bez

0

7211 14 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplá
tované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší
jiné než „široká ocel“

bez

0

7211 19 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepoko
vené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm jiné než „široká
ocel“

bez

0

7211 23 20

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena),
neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 %
hmotnostních uhlíku, elektroplechy

bez

0

7211 23 30

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm a o tloušťce 0,35 mm nebo větší, pouze válcované
za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepota
žené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než elek
troplechy)

bez

0

7211 23 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm a o tloušťce menší než 0,35 mm, pouze válcované
za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepota
žené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než elek
troplechy)

bez

0
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7211 29 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena),
neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnost
ních nebo více uhlíku

bez

0

7211 90 20

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené
ani nepotažené, perforované

bez

0

7211 90 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené
ani nepotažené, neperforované

bez

0

7212 10 10

Pocínovaný plech ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než
600 mm a o tloušťce menší než 0,5 mm [pokovený vrstvou kovu s ob
sahem 97 % hmotnostních nebo více cínu], po povrchové úpravě již
dále neopracovaný

bez

0

7212 10 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, válcované
za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), o šířce menší
než 600 mm, pokovené nebo potažené cínem (jiné než pocínovaný
plech, po povrchové úpravě již dále neopracovaný)

bez

0

7212 20 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem

bez

0

7212 30 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené cínem (jiné než elektro
lyticky pokovené nebo potažené zinkem)

bez

0

7212 40 20

Pocínovaný plech o šířce menší než 600 mm a o tloušťce menší než
0,5 mm, pokovený nebo potažený cínem [pokovený vrstvou kovu s
obsahem 97 % hmotnostních nebo více cínu], po lakování již dále ne
opracovaný, a ploché výrobky, pokovené nebo potažené oxidy chromu
nebo chromem a oxidy chromu, ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), lakované

bez

0

7212 40 80

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), barvené, lakované nebo potažené plasty (jiné než
pocínovaný plech, po lakování již dále neopracovaný, a výrobky, poko
vené nebo potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, la
kované)

bez

0

7212 50 20

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo
chromem a oxidy chromu (jiné než lakované)

bez

0

7212 50 30

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené chromem nebo niklem

bez

0

7212 50 40

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené mědí

bez

0
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7212 50 61

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek

bez

0

7212 50 69

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), pokovené nebo potažené hliníkem (jiné než vý
robky pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek)

bez

0

7212 50 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), plátované (jiné než výrobky pokovené nebo pota
žené cínem nebo zinkem, mědí, oxidy chromu nebo chromem a oxidy
chromu, chromem, niklem nebo hliníkem, barvené nebo lakované,
a potažené plasty)

bez

0

7212 60 00

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), plátované

bez

0

7213 10 00

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze
železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami
nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování

bez

0

7213 20 00

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích,
z nelegované automatové oceli (jiné než tyče a pruty s vroubkováním,
žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během vál
cování)

bez

0

7213 91 10

Tyče a pruty, válcované za tepla, typu používaného pro vyztužení be
tonu, hladké, ze železa nebo nelegované oceli, v nepravidelně navinu
tých svitcích, s kruhovým příčným průřezem o průměru menším než
14 mm

bez

0

7213 91 20

Tyče a pruty, válcované za tepla, typu používaného pro kordové tka
niny pro pneumatiky, hladké, ze železa nebo nelegované oceli, v nepra
videlně navinutých svitcích

bez

0

7213 91 41

Tyče a pruty, válcované za tepla, ze železa nebo nelegované oceli, v ne
pravidelně navinutých svitcích, obsahující 0,06 % hmotnostních nebo
méně uhlíku, s kruhovým příčným průřezem o průměru menším než
14 mm (jiné než z automatové oceli, tyče a pruty, válcované za tepla,
pro vyztužení betonu a kordové tkaniny pro pneumatiky, a tyče a pruty,
válcované za tepla, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo ji
nými deformacemi vzniklými během válcování)

bez

0

7213 91 49

Tyče a pruty, válcované za tepla, ze železa nebo nelegované oceli, v ne
pravidelně navinutých svitcích, obsahující více než 0,06 %, avšak méně
než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru menším než 14 mm (jiné než z automatové oceli, tyče a pruty,
válcované za tepla, pro vyztužení betonu a kordové tkaniny pro pneu
matiky, a tyče a pruty, válcované za tepla, s vroubkováním, žebrová
ním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování)

bez

0
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7213 91 70

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze
železa nebo nelegované oceli, obsahující 0,25 % nebo více, avšak nej
výše 0,75 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým příčným průřezem
o průměru menším než 14 mm (jiné než z automatové oceli, a tyče
a pruty, hladké, pro vyztužení betonu a kordové tkaniny pro pneuma
tiky, a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými
deformacemi vzniklými během válcování)

bez

0

7213 91 90

Tyče a pruty, válcované za tepla, ze železa nebo nelegované oceli, v ne
pravidelně navinutých svitcích, obsahující více než 0,75 % hmotnost
ních uhlíku, s kruhovým příčným průřezem o průměru menším než
14 mm (jiné než z automatové oceli, tyče a pruty, hladké, pro kordové
tkaniny pro pneumatiky, a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním,
drážkami a jinými deformacemi vzniklými během válcování)

bez

0

7213 99 10

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v ne
pravidelně navinutých svitcích, obsahující méně než 0,25 % hmotnost
ních uhlíku (jiné než výrobky s kruhovým příčným průřezem o prů
měru menším než 14 mm, tyče a pruty z automatové oceli a tyče
a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deforma
cemi vzniklými během válcování)

bez

0

7213 99 90

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze
železa nebo nelegované oceli, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo
více uhlíku (jiné než výrobky s kruhovým příčným průřezem o průměru
menším než 14 mm, tyče a pruty z automatové oceli a tyče a pruty s
vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vznik
lými během válcování)

bez

0

7214 10 00

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále ne
opracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7214 20 00

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebro
váním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování

bez

0

7214 30 00

Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo
protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním,
žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během vál
cování nebo po válcování kroucené)

bez

0

7214 91 10

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pravoúhlého (jiného než čtvercového)
příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním,
drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče
a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)

bez

0
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7214 91 90

Ostatní tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované
za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsa
hující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku, pravoúhlého (jiného než
čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním,
žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během vál
cování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)

bez

0

7214 99 10

Tyče a pruty typu používaného pro vyztužení betonu, hladké, ze železa
nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla
nebo pouze protlačované za tepla, obsahující méně než 0,25 % uhlíku,
čtvercového příčného průřezu nebo příčného průřezu jiného než ob
délníkového

bez

0

7214 99 31

Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla,
pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsahující
méně než 0,25 % uhlíku, s kruhovým příčným průřezem o maximálním
průměru 80 mm nebo větším (jiné než z automatové oceli, hladké tyče
a pruty, pro vyztužený beton, nebo tyče a pruty s vroubkováním, že
brováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válco
vání, nebo po válcování kroucené)

bez

0

7214 99 39

Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla,
pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsahující
méně než 0,25 % uhlíku, s kruhovým příčným průřezem o maximálním
průměru menším než 80 mm (jiné než z automatové oceli, hladké tyče
a pruty, pro vyztužený beton, nebo tyče a pruty s vroubkováním, že
brováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válco
vání, nebo po válcování kroucené)

bez

0

7214 99 50

Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla,
pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsahující
méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým příčným průře
zem nebo s příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo kruhovým
(jiné než z automatové oceli, hladké tyče a pruty, pro vyztužený beton,
nebo tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými
deformacemi vzniklými během válcování, nebo po válcování kroucené)

bez

0

7214 99 71

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za te
pla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsahující
0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku, s kruhovým příčným průřezem
o průměru 80 mm nebo větším (jiné než tyče a pruty s vroubkováním,
žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během vál
cování, po válcování kroucené a z automatové oceli)

bez

0

7214 99 79

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za te
pla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsahující
0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku, s kruhovým příčným průřezem
o průměru menším než 80 mm (jiné než tyče a pruty s vroubkováním,
žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během vál
cování, po válcování kroucené a z automatové oceli)

bez

0

7214 99 95

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za te
pla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, obsahující
0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku, čtvercového příčného průřezu
nebo příčného průřezu jiného než obdélníkového nebo kruhového
(jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deforma
cemi vzniklými během válcování, po válcování kroucené a z automatové
oceli)

bez

0
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7215 10 00

Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po tváření za studena
nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované

bez

0

7215 50 11

Ostatní tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za stu
dena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, obsahu
jící méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, pravoúhlého (jiného než
čtvercového) příčného průřezu (jiné než z automatové oceli)

bez

0

7215 50 19

Ostatní tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za stu
dena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, obsahu
jící méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, čtvercového nebo jiného
než obdélníkového příčného průřezu (jiné než z automatové oceli)

bez

0

7215 50 80

Ostatní tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za stu
dena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, obsahu
jící 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku (jiné než z automatové
oceli)

bez

0

7215 90 00

Tyče nebo pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena
nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo tvářené
za tepla a dále opracované, jinde neuvedené

bez

0

7216 10 00

Profily ve tvaru U, I nebo H ze železa nebo nelegované oceli, po válco
vání, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce
menší než 80 mm

bez

0

7216 21 00

Profily ve tvaru L ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než
80 mm

bez

0

7216 22 00

Profily ve tvaru T ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než
80 mm

bez

0

7216 31 10

Profily ve tvaru U ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované,
tažené nebo protlačované za tepla, o výšce 80 mm nebo větší, avšak
nepřesahující 220 mm

bez

0

7216 31 90

Profily ve tvaru U ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované,
tažené nebo protlačované za tepla, o výšce převyšující 220 mm

bez

0

7216 32 11

Profily ve tvaru I s přírubami s paralelními stranami, ze železa nebo ne
legované oceli, pouze válcované, tažené nebo protlačované za tepla,
o výšce 80 mm nebo větší, avšak nepřesahující 220 mm

bez

0

7216 32 19

Profily ve tvaru I ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované, ta
žené nebo protlačované za tepla, o výšce 80 mm nebo větší, avšak ne
přesahující 220 mm (jiné než podpoložky 7216 32 11)

bez

0

7216 32 91

Profily ve tvaru I s přírubami s paralelními stranami, ze železa nebo ne
legované oceli, pouze válcované, tažené nebo protlačované za tepla,
o výšce převyšující 220 mm

bez

0
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7216 32 99

Profily ve tvaru I ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované, ta
žené nebo protlačované za tepla, o výšce převyšující 220 mm (jiné než
podpoložky 7216 32 91)

bez

0

7216 33 10

Profily ve tvaru H ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované,
tažené nebo protlačované za tepla, o výšce 80 mm nebo větší, avšak
nepřesahující 180 mm

bez

0

7216 33 90

Profily ve tvaru H ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované,
tažené nebo protlačované za tepla, o výšce převyšující 180 mm

bez

0

7216 40 10

Profily ve tvaru L ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo
větší

bez

0

7216 40 90

Profily ve tvaru T ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo
větší

bez

0

7216 50 10

Profily ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo pro
tlačování za tepla již dále neopracované, s příčným průřezem, který lze
zahrnout do čtverce, jehož strana nepřesahuje 80 mm (jiné než profily
ve tvaru U, I, H, L nebo T)

bez

0

7216 50 91

Hlavičkové profily (hlavičkové ploché), pouze válcované za tepla, pouze
tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla

bez

0

7216 50 99

Profily ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, po
uze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s pří
čným průřezem, který lze zahrnout do čtverce, jehož strana nepřesa
huje 80 mm, a profily ve tvaru U, I, H, L nebo T a žebrované profily
(žebrovaná ocel))

bez

0

7216 61 10

Profily ve tvaru C, L, U, Z, omega nebo otevřené trubky ze železa nebo
nelegované oceli, pouze tvářené za studena nebo povrchově upravené
za studena, vyrobené z plochých válcovaných výrobků

bez

0

7216 61 90

Úhelníky, tvarovky a profily (jiné než profily ve tvaru C, L, U, Z, omega
nebo otevřené trubky) ze železa nebo nelegované oceli, pouze tvářené
za studena nebo povrchově upravené za studena, vyrobené z plochých
válcovaných výrobků

bez

0

7216 69 00

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo nelegované oceli, po tvá
ření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopraco
vané (jiné než profilované plechy)

bez

0

7216 91 10

Plechy ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo po
vrchově upravené za studena, profilované (žebrované)

bez

0

7216 91 80

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené
za studena nebo povrchově upravené za studena z plochých válcova
ných výrobků a dále opracované (jiné než profilované plechy)

bez

0
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7216 99 00

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené
za studena nebo povrchově opracované za studena a dále opracované,
nebo po kování již dále neopracované, nebo kované, nebo tvářené za
tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než vy
robené z plochých válcovaných výrobků)

bez

0

7217 10 10

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, nepokovené ani nepotažené, též leštěné,
jejichž největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8 mm

bez

0

7217 10 31

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, s vroubkováním, žebrováním, drážkami
nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, nepokovené ani
nepotažené, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo
větší

bez

0

7217 10 39

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, nepokovené ani nepotažené, jejichž nej
větší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší (bez vroubkování,
žebrování, drážek nebo jiných deformací vzniklých během válcování)

bez

0

7217 10 50

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,25 %
nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, nepokovené
ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty válcované za tepla)

bez

0

7217 10 90

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,6 %
hmotnostních nebo více uhlíku, nepokovené ani nepotažené, též le
štěné (jiné než tyče a pruty válcované za tepla)

bez

0

7217 20 10

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo potažené zinkem, jejichž
největší rozměr příčného průřezu je menší než 0,8 mm

bez

0

7217 20 30

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo potažené zinkem, jejichž
největší rozměr příčného průřezu je 0,8 mm nebo větší (jiné než tyče
a pruty)

bez

0

7217 20 50

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,25 %
nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo
potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)

bez

0

7217 20 90

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,6 %
hmotnostních nebo více uhlíku, pokovené nebo potažené zinkem (jiné
než tyče a pruty)

bez

0

7217 30 41

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, potažené mědí (jiné než tyče a pruty)

bez

0
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7217 30 49

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo potažené obecnými kovy
(jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem nebo mědí a tyče
a pruty)

bez

0

7217 30 50

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,25 %
nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo
potažené obecnými kovy (jiné než výrobky pokovené nebo potažené
zinkem a tyče a pruty)

bez

0

7217 30 90

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,6 %
hmotnostních nebo více uhlíku, pokovené nebo potažené obecnými
kovy (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem a tyče
a pruty)

bez

0

7217 90 20

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující méně než
0,25 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo potažené (jiné než vý
robky pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)

bez

0

7217 90 50

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,25 %
nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, pokovené nebo
potažené (jiné než výrobky pokovené nebo potažené obecnými kovy
a tyče a pruty)

bez

0

7217 90 90

Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, obsahující 0,6 %
hmotnostních nebo více uhlíku, pokovené nebo potažené (jiné než vý
robky pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)

bez

0

7218 10 00

Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná
než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním li
tím)

bez

0

7218 91 10

Polotovary z nerezavějící oceli, pravoúhlého (jiného než čtvercového)
příčného průřezu, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7218 91 80

Polotovary z nerezavějící oceli, pravoúhlého (jiného než čtvercového)
příčného průřezu, obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7218 99 11

Polotovary z nerezavějící oceli, čtvercového příčného průřezu, válco
vané nebo získané kontinuálním litím

bez

0

7218 99 19

Polotovary z nerezavějící oceli, čtvercového příčného průřezu, kované

bez

0

7218 99 20

Polotovary z nerezavějící oceli, kruhového příčného průřezu nebo pří
čného průřezu jiného než čtvercového nebo obdélníkového, válcované
nebo získané kontinuálním litím

bez

0

7218 99 80

Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky čtvercového
nebo obdélníkového příčného průřezu)

bez

0

7219 11 00

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
převyšující 10 mm

bez

0
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7219 12 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, obsahující 2,5 %
hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 12 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, obsahující méně než
2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 13 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
3 mm nebo větší, avšak nepřesahující 4,75 mm, obsahující 2,5 %
hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 13 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
3 mm nebo větší, avšak nepřesahující 4,75 mm, obsahující méně než
2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 14 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
menší než 3 mm, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 14 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce
menší než 3 mm, obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 21 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích,
o tloušťce převyšující 10 mm, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo
více niklu

bez

0

7219 21 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích,
o tloušťce převyšující 10 mm, obsahující méně než 2,5 % hmotnost
ních niklu

bez

0

7219 22 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích,
o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, obsahující
2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 22 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích,
o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, obsahující
méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 23 00

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích,
o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm

bez

0

7219 24 00

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích,
o tloušťce menší než 3 mm

bez

0

7219 31 00

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce 4,75 mm nebo větší

bez

0
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7219 32 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm, obsahu
jící 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 32 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm, obsahu
jící méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 33 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm, obsahující
2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 33 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm, obsahující
méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 34 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm, obsahu
jící 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7219 34 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm, obsahu
jící méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7219 35 10

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce menší než 0,5 mm, obsahující 2,5 % hmotnostních
nebo více niklu

bez

0

7219 35 90

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané, o tloušťce menší než 0,5 mm, obsahující méně než 2,5 % hmot
nostních niklu

bez

0

7219 90 20

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za stu
dena) a dále opracované, perforované

bez

0

7219 90 80

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za stu
dena) a dále opracované, neperforované

bez

0

7220 11 00

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce
4,75 mm nebo větší

bez

0

7220 12 00

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší
než 4,75 mm

bez

0

7220 20 21

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopra
cované, o tloušťce 3 mm nebo větší, obsahující 2,5 % hmotnostních
nebo více niklu

bez

0

7220 20 29

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopra
cované, o tloušťce 3 mm nebo větší, obsahující méně než 2,5 % hmot
nostních niklu

bez

0
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7220 20 41

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopra
cované, o tloušťce převyšující 0,35 mm, avšak menší než 3 mm, obsa
hující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7220 20 49

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopra
cované, o tloušťce převyšující 0,35 mm, avšak menší než 3 mm, obsa
hující méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7220 20 81

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopra
cované, o tloušťce nepřesahující 0,35 mm, obsahující 2,5 % hmotnost
ních nebo více niklu

bez

0

7220 20 89

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopra
cované, o tloušťce nepřesahující 0,35 mm, obsahující méně než 2,5 %
hmotnostních niklu

bez

0

7220 90 20

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za
studena) a dále opracované, perforované

bez

0

7220 90 80

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než
600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za
studena) a dále opracované, neperforované

bez

0

7221 00 10

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně na
vinutých svitcích, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7221 00 90

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně na
vinutých svitcích, obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7222 11 11

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování, tažení nebo protlačování
za tepla již dále neopracované, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru 80 mm nebo větším, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více
niklu

bez

0

7222 11 19

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování, tažení nebo protlačování
za tepla již dále neopracované, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru 80 mm nebo větším, obsahující méně než 2,5 % hmotnostních
niklu

bez

0

7222 11 81

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování, tažení nebo protlačování
za tepla již dále neopracované, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru menším než 80 mm, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více
niklu

bez

0

7222 11 89

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování, tažení nebo protlačování
za tepla již dále neopracované, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru menším než 80 mm, obsahující méně než 2,5 % hmotnostních
niklu

bez

0

7222 19 10

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování, tažení nebo protlačování
za tepla již dále neopracované, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo
více niklu (jiné než takovéto výrobky s kruhovým příčným průřezem)

bez

0

7222 19 90

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po válcování, tažení nebo protlačování
za tepla již dále neopracované, obsahující méně než 2,5 % hmotnost
ních niklu (jiné než takovéto výrobky s kruhovým příčným průřezem)

bez

0
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7222 20 11

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru 80 mm nebo větším, pouze tvářené za studena nebo povrchově
upravené za studena, obsahující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7222 20 19

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem o prů
měru 80 mm nebo větším, pouze tvářené za studena nebo povrchově
upravené za studena, obsahující méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7222 20 21

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, s kruhovým příčným průře
zem o průměru 25 mm nebo větším, avšak menším než 80 mm, obsa
hující 2,5 % hmotnostních nebo více niklu

bez

0

7222 20 29

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, s kruhovým příčným průře
zem o průměru 25 mm nebo větším, avšak menším než 80 mm, obsa
hující méně než 2,5 % hmotnostních niklu

bez

0

7222 20 31

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, s kruhovým příčným průře
zem o průměru menším než 25 mm, obsahující 2,5 % hmotnostních
nebo více niklu

bez

0

7222 20 39

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, s kruhovým příčným průře
zem o průměru menším než 25 mm, obsahující méně než 2,5 % hmot
nostních niklu

bez

0

7222 20 81

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, obsahující 2,5 % hmotnost
ních nebo více niklu (jiné než takovéto výrobky s kruhovým příčným
průřezem)

bez

0

7222 20 89

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, obsahující méně než 2,5 %
hmotnostních niklu (jiné než takovéto výrobky s kruhovým příčným
průřezem)

bez

0

7222 30 51

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, obsahující 2,5 % hmotnost
ních nebo více niklu, kované

bez

0

7222 30 91

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, obsahující méně než 2,5 %
hmotnostních niklu, kované

bez

0

7222 30 97

Tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově
upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále
opracované, jinde neuvedené (jiné než kované výrobky)

bez

0

7222 40 10

Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, pouze válcované za te
pla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla

bez

0

7222 40 50

Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, po tváření za studena
nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované

bez

0
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7222 40 90

Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, tvářené za studena
nebo povrchově opracované za studena a dále opracované, nebo po ko
vání již dále neopracované, nebo kované, nebo tvářené za tepla jinými
způsoby a dále opracované, jinde neuvedené

bez

0

7223 00 11

Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích, obsahující 28 % nebo více, avšak
nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše
22 % hmotnostních chromu (jiné než tyče a pruty)

bez

0

7223 00 19

Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích, obsahující 2,5 % hmotnostních
nebo více niklu (jiné než takovéto výrobky obsahující 28 % nebo více,
avšak nejvýše 31 % niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše 22 %
chromu, a tyče a pruty)

bez

0

7223 00 91

Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích, obsahující méně než 2,5 % hmot
nostních niklu, 13 % nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních
chromu a 3,5 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku
(jiné než tyče a pruty)

bez

0

7223 00 99

Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích, obsahující méně než 2,5 % hmot
nostních niklu (jiné než takovéto výrobky obsahující 13 % nebo více,
avšak nejvýše 25 % chromu a 3,5 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hli
níku, a tyče a pruty)

bez

0

7224 10 10

Ingoty a jiné primární formy, z nástrojové oceli

bez

0

7224 10 90

Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primár
ních formách (jiná než ingoty a jiné primární formy z nástrojové oceli,
odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)

bez

0

7224 90 02

Polotovary z nástrojové oceli

bez

0

7224 90 03

Polotovary z rychlořezné oceli, čtvercového nebo obdélníkového pří
čného průřezu, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, je
jichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky

bez

0

7224 90 05

Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku,
0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 %
nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli ob
sahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem
jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v
poznámce 1 f) ke kapitole 72, čtvercového nebo obdélníkového pří
čného průřezu, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, je
jichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky

bez

0

7224 90 07

Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, čtvercového
nebo obdélníkového příčného průřezu, válcované za tepla nebo získané
kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky
(jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky
7224 90 05)

bez

0

7224 90 14

Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, čtvercového
nebo obdélníkového příčného průřezu, válcované za tepla nebo získané
kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek
tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)

bez

0

7224 90 18

Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, čtvercového
nebo obdélníkového příčného průřezu, kované (jiné než z nástrojové
oceli)

bez

0
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7224 90 31

Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nej
výše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak
nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmot
nostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové
tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím

bez

0

7224 90 38

Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné
než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané
kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující
nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních
uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní
chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)

bez

0

7224 90 90

Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než
z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým
nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)

bez

0

7225 11 00

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce
600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou

bez

0

7225 19 10

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla

bez

0

7225 19 90

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez
orientované struktury

bez

0

7225 30 10

Ploché válcované výrobky z nástrojové oceli, o šířce 600 mm nebo vě
tší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích

bez

0

7225 30 30

Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za stu
dena)

bez

0

7225 30 90

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve
svitcích (jiné než výrobky z nástrojové oceli, rychlořezné oceli nebo
křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0

7225 40 12

Ploché válcované výrobky z nástrojové oceli, o šířce 600 mm nebo vě
tší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích

bez

0

7225 40 15

Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za stu
dena)

bez

0

7225 40 40

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné
než ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm (jiné než výrobky z ná
strojové oceli, rychlořezné oceli nebo křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0

7225 40 60

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné
než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující
10 mm (jiné než výrobky z nástrojové oceli, rychlořezné oceli nebo
křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0
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7225 40 90

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné
než ve svitcích, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než výrobky z ná
strojové oceli, rychlořezné oceli nebo křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0

7225 50 20

Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo
větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopraco
vané

bez

0

7225 50 80

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již
dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemí
kové elektrotechnické oceli)

bez

0

7225 91 00

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem
(jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0

7225 92 00

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elek
trolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrote
chnické oceli)

bez

0

7225 99 00

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo pota
žené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0

7226 11 00

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena), s orientovanou strukturou

bez

0

7226 19 10

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce
menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované

bez

0

7226 19 80

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce
menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též
dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orien
tované struktury

bez

0

7226 20 00

Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo
menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za stu
dena)

bez

0

7226 91 20

Ploché válcované výrobky z nástrojové oceli, o šířce menší než
600 mm, pouze válcované za tepla

bez

0

7226 91 91

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, pouze
válcované za tepla, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, o šířce menší než
600 mm (jiné než z nástrojové oceli, křemíkové elektrotechnické oceli
nebo rychlořezné oceli)

bez

0

7226 91 99

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, pouze
válcované za tepla, o tloušťce menší než 4,75 mm, o šířce menší než
600 mm (jiné než z nástrojové oceli, křemíkové elektrotechnické oceli
nebo rychlořezné oceli)

bez

0
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7226 92 00

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již
dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemí
kové elektrotechnické oceli)

bez

0

7226 99 10

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem
(jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrote
chnické oceli)

bez

0

7226 99 30

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elek
trolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z rychlořezné oceli nebo
z křemíkové elektrotechnické oceli)

bez

0

7226 99 70

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce
menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena
(úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo pota
žené zinkem a výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrote
chnické oceli)

bez

0

7227 10 00

Tyče a pruty z rychlořezné oceli, válcované za tepla, v nepravidelně na
vinutých svitcích

bez

0

7227 20 00

Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli, válcované za tepla, v nepravi
delně navinutých svitcích

bez

0

7227 90 10

Tyče a pruty, válcované za tepla, z oceli obsahující 0,0008 % hmot
nostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku
menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapi
tole, v nepravidelně navinutých svitcích

bez

0

7227 90 50

Tyče a pruty, válcované za tepla, z oceli obsahující 0,9 % nebo více, av
šak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nej
výše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnost
ních molybdenu, v nepravidelně navinutých svitcích

bez

0

7227 90 95

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích,
z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než z rychlořezné oceli nebo
křemíkomanganové oceli a tyče a pruty podpoložek 7227 90 10
a 7227 90 50)

bez

0

7228 10 20

Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené
nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné
než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za
tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 10 50

Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché
válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně na
vinutých svitcích)

bez

0

7228 10 90

Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové
úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo
tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, poloto
vary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v ne
pravidelně navinutých svitcích)

bez

0

L 356/540

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

7228 20 10

Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli, pravoúhlého (jiného než
čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran (jiné
než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za
tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 20 91

Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli, čtvercového nebo jiného než
obdélníkového příčného průřezu, po válcování za tepla, tažení za tepla
nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené
nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné
než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za
tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 20 99

Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli, čtvercového nebo jiného než
obdélníkového příčného průřezu, pouze tvářené za studena nebo po
vrchově opracované za studena, též dále opracované, nebo válcované
za tepla a dále opracované (jiné než válcované, tažené nebo protlačo
vané za tepla, po plátování již dále neopracované, polotovary, ploché
válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně na
vinutých svitcích)

bez

0

7228 30 20

Tyče a pruty z nástrojové oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené
za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než polotovary, ploché
válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně na
vinutých svitcích)

bez

0

7228 30 41

Tyče a pruty z oceli obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 %
hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní
chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, po
uze válcované za tepla, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, s
kruhovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším (jiné než
polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla
v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 30 49

Tyče a pruty z oceli obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 %
hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní
chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, po
uze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo protlačované za te
pla (jiné než s kruhovým příčným průřezem, o průměru 80 mm nebo
větším, a polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válco
vané za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 30 61

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, pouze válcované za
tepla, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, o průměru 80 mm
nebo větším (jiné než z rychlořezné oceli, křemíkomanganové oceli, ná
strojové oceli, výrobky podpoložky 7228 30 41 a polotovary, ploché
válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně na
vinutých svitcích)

bez

0

7228 30 69

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, pouze válcované za
tepla, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, o průměru menším
než 80 mm (jiné než z rychlořezné oceli, křemíkomanganové oceli, ná
strojové oceli a výrobky podpoložky 7228 30 49 a polotovary, ploché
válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně na
vinutých svitcích)

bez

0
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7228 30 70

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, pravoúhlého (jiného
než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran
(jiné než z rychlořezné oceli, křemíkomanganové oceli, nástrojové
oceli, výrobky podpoložek 7228 30 41 a 7228 30 49 a polotovary,
ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravi
delně navinutých svitcích)

bez

0

7228 30 89

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, pouze válcované za
tepla, tažené za tepla nebo protlačované za tepla, jiného než pravoú
hlého [jiného než čtvercového] příčného průřezu, válcované ze čtyř
stran, nebo s kruhovým příčným průřezem (jiné než z rychlořezné
oceli, křemíkomanganové oceli, nástrojové oceli, výrobky podpoložky
7228 30 49 a polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty vál
cované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 40 10

Tyče a pruty z nástrojové oceli, pouze kované (jiné než polotovary, plo
ché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně
navinutých svitcích)

bez

0

7228 40 90

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, pouze kované (jiné
než z rychlořezné oceli, křemíkomanganové oceli, nástrojové oceli, po
lotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v
nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 50 20

Tyče a pruty z nástrojové oceli, pouze tvářené za studena nebo po
vrchově opracované za studena (jiné než polotovary, ploché válcované
výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých
svitcích)

bez

0

7228 50 40

Tyče a pruty z oceli obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 %
hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní
chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, po
uze tvářené za studena nebo povrchově opracované za studena (jiné
než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za
tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 50 61

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za stu
dena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, s kru
hovým příčným průřezem o průměru 80 mm nebo větším (jiné než
z rychlořezné oceli, křemíkomanganové oceli, nástrojové oceli, výrobky
podpoložky 7228 50 40, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče
a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 50 69

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za stu
dena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, s kru
hovým příčným průřezem o průměru menším než 80 mm (jiné než
z rychlořezné oceli, křemíkomanganové oceli, nástrojové oceli, výrobky
podpoložky 7228 50 40, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče
a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 50 80

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za stu
dena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné
než s kruhovým příčným průřezem a výrobky z rychlořezné oceli, kře
míkomanganové oceli, nástrojové oceli, výrobky podpoložky
7228 50 40, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty vál
cované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0
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7228 60 20

Tyče a pruty z nástrojové oceli, tvářené za studena nebo povrchově
opracované za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále
opracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče
a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

bez

0

7228 60 80

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena
nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené
za tepla a dále opracované (jiné než tyče a pruty z rychlořezné oceli,
křemíkomanganové oceli nebo nástrojové oceli, polotovary, ploché vál
cované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navi
nutých svitcích)

bez

0

7228 70 10

Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, po
válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované

bez

0

7228 70 90

Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde
neuvedené (jiné než výrobky po válcování, tažení nebo protlačování za
tepla již dále neopracované)

bez

0

7228 80 00

Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli

bez

0

7229 20 00

Dráty z křemíkomanganové oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)

bez

0

7229 90 20

Dráty z rychlořezné oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)

bez

0

7229 90 50

Dráty z oceli obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmot
nostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní
chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, ve
svitcích (jiné než válcované tyče a pruty)

bez

0

7229 90 90

Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než válco
vané tyče a pruty, dráty z rychlořezné oceli nebo křemíkomanganové
oceli a výrobky podpoložky 7229 90 50)

bez

0

7301 10 00

Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze se
stavených prvků

bez

0

7301 20 00

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo oceli, svařované

bez

0

7302 10 10

Napájecí kolejnice ze železa nebo oceli, s vodičem z neželezného kovu,
pro železniční nebo tramvajové tratě (jiné než přídržné kolejnice)

bez

0

7302 10 21

Vignolovy (širokopatní) kolejnice ze železa nebo oceli, pro železniční
nebo tramvajové tratě, nové, o hmotnosti na metr 46 kg nebo vyšší

bez

0

7302 10 23

Vignolovy (širokopatní) kolejnice ze železa nebo oceli, pro železniční
nebo tramvajové tratě, nové, o hmotnosti na metr 27 kg nebo vyšší,
avšak nižší než 46 kg

bez

0
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7302 10 29

Vignolovy (širokopatní) kolejnice ze železa nebo oceli, pro železniční
nebo tramvajové tratě, nové, o hmotnosti na metr nižší než 27 kg

bez

0

7302 10 40

Žlábkové kolejnice ze železa nebo oceli, pro železniční nebo tramva
jové tratě, nové

bez

0

7302 10 50

Kolejnice ze železa nebo oceli, pro železniční nebo tramvajové tratě,
nové, o hmotnosti na metr nižší než 20 kg (jiné než přídržné kolejnice,
Vignolovy (širokopatní) kolejnice, žlábkové kolejnice a napájecí kolej
nice s vodičem z neželezného kovu)

bez

0

7302 10 90

Kolejnice ze železa nebo oceli, pro železniční nebo tramvajové tratě,
použité (jiné než přídržné kolejnice a napájecí kolejnice s vodičem z ne
železného kovu)

bez

0

7302 30 00

Hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zaří
zení, pro železniční nebo tramvajové tratě, ze železa nebo oceli

2,7

0

7302 40 00

Kolejnicové spojky a podkladnice, ze železa nebo oceli, pro železniční
nebo tramvajové tratě

bez

0

7302 90 00

Pražce (příčné pražce), přídržné kolejnice, ozubnice, kolejnicové sto
ličky, klíny kolejnicových stoliček, kolejnicové přídržky, úložné desky
výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro
spojování nebo upevňování kolejnic železničních nebo tramvajových
tratí, ze železa nebo oceli (jiné než kolejnice, hrotovnice, srdcovky,
přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení a kolejnicové
spojky a podkladnice)

bez

0

7303 00 10

Trouby a trubky používané v tlakových systémech, z litiny

3,2

0

7303 00 90

Trouby, trubky a duté profily, z litiny (jiné než výrobky používané v
tlakových systémech)

3,2

0

7304 11 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé,
z nerezavějící oceli

bez

0

7304 19 10

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze
železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné
než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)

bez

0

7304 19 30

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze
železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak
nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo
z litiny)

bez

0

7304 19 90

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze
železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (jiné
než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)

bez

0

7304 22 00

Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě
ropy nebo plynu

bez

0
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7304 23 00

Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze
železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)

bez

0

7304 24 00

Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo
plynu, z nerezavějící oceli (jiné než vrtné trubky)

bez

0

7304 29 10

Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu,
bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím
168,3 mm (jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7304 29 30

Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu,
bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím
168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7304 29 90

Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu,
bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím
406,4 mm (jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7304 31 20

Přesné trubky, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo
nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem
za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo
plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě
ropy nebo plynu)

bez

0

7304 31 80

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za
studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky
používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky
používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné trubky)

bez

0

7304 39 10

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válco
vané za studena (úběrem za studena), neopracované, rovné a s rovno
měrnou tloušťkou stěny, výhradně pro výrobu trub a trubek o jiném
průřezu a tloušťce stěny (jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7304 39 30

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
ze železa (jiné než z litiny) nebo nelegované oceli, jiné než tažené za
studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), s vnějším prů
měrem převyšujícím 421 mm a tloušťkou stěny převyšující 10,5 mm
(jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody,
pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

bez

0

7304 39 52

Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), beze
švé, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem
(jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7304 39 58

Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), beze
švé, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky z litiny a výrobky
pokovené nebo potažené zinkem)

bez

0
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7304 39 92

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válco
vané za studena (úběrem za studena), s vnějším průměrem nepřesahují
cím 168,3 mm (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané
pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při
vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily podpolo
žek 7304 39 30 až 7304 39 58)

bez

0

7304 39 93

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válco
vané za studena (úběrem za studena), s vnějším průměrem převyšují
cím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z li
tiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice
a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby,
trubky a duté profily podpoložek 7304 39 30 až 7304 39 58)

bez

0

7304 39 99

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válco
vané za studena (úběrem za studena), s vnějším průměrem převyšují
cím 406,4 mm (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané
pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při
vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily podpolo
žek 7304 39 30 až 7304 39 58)

bez

0

7304 41 00

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úbě
rem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody
nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě
ropy nebo plynu)

bez

0

7304 49 10

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za stu
dena (úběrem za studena), neopracované, rovné a s rovnoměrnou
tloušťkou stěny, výhradně pro výrobu trub a trubek o jiném průřezu
a tloušťce stěny

bez

0

7304 49 92

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za stu
dena (úběrem za studena), s vnějším průměrem nepřesahujícím
406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo
plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy
nebo plynu a trouby, trubky a duté profily podpoložky 7304 49 10)

bez

0

7304 49 99

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za stu
dena (úběrem za studena), s vnějším průměrem převyšujícím
406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo
plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy
nebo plynu a trouby, trubky a duté profily podpoložky 7304 49 10)

bez

0

7304 51 12

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované
za studena (úběrem za studena), rovné a s rovnoměrnou tloušťkou
stěny, obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 %
hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 %
hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních mo
lybdenu, o délce nepřesahující 0,5 m (jiné než trouby, trubky a duté
profily položek 730410 a 7304 20)

bez

0
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7304 51 18

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované
za studena (úběrem za studena), rovné a s rovnoměrnou tloušťkou
stěny, obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 %
hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 %
hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních mo
lybdenu, o délce převyšující 0,5 m (jiné než trouby, trubky a duté pro
fily položek 7304 10 a 7304 20)

bez

0

7304 51 81

Přesné trubky, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované
oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena
(úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody
nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě
ropy a trouby, trubky a duté profily, rovné a s rovnoměrnou tloušťkou
stěny, obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 %
hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 %
hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních mo
lybdenu)

bez

0

7304 51 89

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo
válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky
používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky
používané při vrtné těžbě ropy, přesné trubky a trubky a duté profily,
rovné a s rovnoměrnou tloušťkou stěny, obsahující nejméně 0,9 %
hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně
0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li ob
sažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)

bez

0

7304 59 10

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo
válcované za studena (úběrem za studena), neopracované, rovné a s
rovnoměrnou tloušťkou stěny, výhradně pro výrobu trub a trubek o ji
ném průřezu a tloušťce stěny

bez

0

7304 59 32

Trouby, trubky a duté profily, z legované oceli (jiné než nerezavějící),
bezešvé, s kruhovým příčným průřezem (jiné než tažené za studena
nebo válcované za studena), rovné a s rovnoměrnou tloušťkou stěny,
o délce nepřesahující 0,5 m, obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních,
avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnost
ních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše
0,5 % hmotnostních molybdenu (jiné než trouby, trubky a duté profily
položek 7304 10 a 7304 20 a podpoložky 7304 59 10)

bez

0

7304 59 38

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli (jiné než nerezavějící) (jiné než tažené za studena nebo
válcované za studena), rovné a s rovnoměrnou tloušťkou stěny, obsahu
jící nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních
uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní
chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu,
o délce převyšující 0,5 m (jiné než trouby, trubky a duté profily polo
žek 7304 10 a 7304 20 a podpoložky 7304 59 10)

bez

0

7304 59 92

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo
válcované za studena (úběrem za studena), s vnějším průměrem nepře
sahujícím 168,3 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropo
vody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné
těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily podpoložek
7304 59 10 až 7304 59 38)

bez

0
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7304 59 93

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo
válcované za studena (úběrem za studena), s vnějším průměrem převy
šujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby
a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací
trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky
a duté profily podpoložek 7304 59 10 až 7304 59 38)

bez

0

7304 59 99

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem,
z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo
válcované za studena (úběrem za studena), s vnějším průměrem převy
šujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody
nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě
ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily podpoložek
7304 59 10 až 7304 59 38)

bez

0

7304 90 00

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným
průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7305 11 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým
příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze
železa nebo oceli, podélně obloukově svařované pod tavidlem

bez

0

7305 12 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým
příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze
železa nebo oceli, podélně obloukově svařované (jiné než výrobky po
délně obloukově svařované pod tavidlem)

bez

0

7305 19 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým
příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plo
chých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (jiné než výrobky po
délně obloukově svařované)

bez

0

7305 20 00

Pažnice používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, s kruhovým pří
čným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plo
chých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli

bez

0

7305 31 00

Trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem
převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně svařované (jiné
než výrobky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané
při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

bez

0

7305 39 00

Trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem
převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, svařované (jiné než vý
robky podélně svařované nebo používané pro ropovody nebo plyno
vody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

bez

0

7305 90 00

Trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem
převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa
nebo oceli, svařované (jiné než svařované výrobky nebo výrobky použí
vané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě
ropy nebo plynu)

bez

0
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7306 11 10

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, podélně
svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vněj
ším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

bez

0

7306 11 90

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, spirálově
svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vněj
ším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

bez

0

7306 19 11

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, podélně
svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s
vnějším průměrem nepřesahujícím 186,3 mm (jiné než výrobky z nere
zavějící oceli nebo z litiny)

bez

0

7306 19 19

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, podélně
svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s
vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím
406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)

bez

0

7306 19 90

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, spirálově
svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s
vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nere
zavějící oceli nebo z litiny)

bez

0

7306 21 00

Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařo
vané, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším
průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

bez

0

7306 29 00

Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařo
vané, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším
průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící
oceli nebo z litiny)

bez

0

7306 30 11

Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa
nebo nelegované oceli, s tloušťkou stěny nepřesahující 2 mm

bez

0

7306 30 19

Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa
nebo nelegované oceli, s tloušťkou stěny převyšující 2 mm

bez

0

7306 30 41

Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařo
vané, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli,
pokovené nebo potažené zinkem

bez

0

7306 30 49

Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařo
vané, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli
(jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)

bez

0

7306 30 72

Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným
průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepře
sahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby
a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čer
pací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

bez

0
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7306 30 77

Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným
průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepře
sahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem
a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice
a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné
trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové
trubky))

bez

0

7306 30 80

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průře
zem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím
168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky
používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky
používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky,
elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání
závitů (plynové trubky))

bez

0

7306 40 20

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průře
zem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena
(úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším
příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm
a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo paž
nice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

bez

0

7306 40 80

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průře
zem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo vál
cované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým
vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšují
cím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plyno
vody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy
nebo plynu)

bez

0

7306 50 20

Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované
oceli jiné než nerezavějící

bez

0

7306 50 80

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průře
zem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s
kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průmě
rem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropo
vody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vr
tné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)

bez

0

7306 61 11

Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélní
kovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, se stěnou o tloušťce ne
přesahující 2 mm

bez

0

7306 61 19

Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélní
kovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se
stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm

bez

0

7306 61 91

Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélní
kovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, se stěnou o tloušťce
převyšující 2 mm

bez

0

7306 61 99

Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélní
kovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se
stěnou o tloušťce převyšující 2 mm

bez

0
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7306 69 10

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým pří
čným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruho
vým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem pře
vyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo
plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě
ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo
obdélníkovým příčným průřezem)

bez

0

7306 69 90

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým pří
čným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než
trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s
vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané
pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky použí
vané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se
čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)

bez

0

7306 90 00

Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným rámem, nýtované
nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, beze
švé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým
vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšují
cím 406,4 mm)

bez

0

7307 11 10

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) li
tiny, používané pro tlakové systémy

3,7

0

7307 11 90

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) li
tiny (jiné než výrobky používané pro tlakové systémy)

3,7

0

7307 19 10

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny

3,7

0

7307 19 90

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky odlité z oceli

3,7

0

7307 21 00

Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)

3,7

0

7307 22 10

Nátrubky, z nerezavějící oceli, se závitem (jiné než výrobky z litiny)

bez

0

7307 22 90

Kolena a ohyby, z nerezavějící oceli, se závitem (jiné než výrobky z li
tiny)

3,7

0

7307 23 10

Kolena a ohyby pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli (jiné než vý
robky z litiny)

3,7

0

7307 23 90

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo,
z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny a kolena a ohyby)

3,7

0

7307 29 10

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, se závitem, z nerezavějící
oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky)

3,7

0

7307 29 30

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z nerezavějící oceli, pro
svařování (jiné než výrobky z litiny a příruby)

3,7

0
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7307 29 90

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z nerezavějící oceli (jiné
než výrobky z litiny, výrobky se závitem nebo výrobky pro svařování
na tupo nebo pro svařování a příruby)

3,7

0

7307 91 00

Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavě
jící oceli)

3,7

0

7307 92 10

Nátrubky ze železa nebo oceli, se závitem (jiné než výrobky z litiny
nebo z nerezavějící oceli)

bez

0

7307 92 90

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli, se závitem (jiné než výrobky z li
tiny nebo z nerezavějící oceli)

3,7

0

7307 93 11

Kolena a ohyby pro svařování na tupo, ze železa nebo oceli, jejichž nej
větší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm (jiné než vý
robky z litiny nebo z nerezavějící oceli)

3,7

0

7307 93 19

Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo, ze železa nebo oceli, je
jichž největší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm (jiné
než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli, kolena, ohyby a příruby)

3,7

0

7307 93 91

Kolena a ohyby pro svařování na tupo, ze železa nebo oceli, jejichž nej
větší rozměr vnějšího průměru převyšuje 609,6 mm (jiné než výrobky
z litiny nebo z nerezavějící oceli)

3,7

0

7307 93 99

Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo, ze železa nebo oceli, je
jichž největší rozměr vnějšího průměru převyšuje 609,6 mm (jiné než
výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli, kolena, ohyby a příruby)

3,7

0

7307 99 10

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, se závitem, ze železa
nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli, příruby,
kolena, ohyby a nátrubky)

3,7

0

7307 99 30

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli, pro
svařování (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)

3,7

0

7307 99 90

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné
než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli, výrobky se závitem, vý
robky pro svařování na tupo nebo pro svařování a příruby)

3,7

0

7308 10 00

Mosty a části mostů, ze železa nebo oceli

bez

0

7308 20 00

Věže a příhradové sloupy, ze železa nebo oceli

bez

0

7308 30 00

Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, ze železa nebo oceli

bez

0

7308 40 10

Výztuže pro doly, ze železa nebo oceli

bez

0

7308 40 90

Zařízení pro lešení, bednění, vzpěry nebo důlní vzpěry, ze železa nebo
oceli (jiné než výztuže pro doly, složené štětové stěny a bednicí desky
pro monolitický beton, které mají povahu formy)

bez

0
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7308 90 10

Přepady, jezová pole, vrata plavebních komor a propustí, přístavní
můstky, pevné doky a ostatní námořní a říční konstrukce, ze železa
nebo oceli

bez

0

7308 90 51

Panely sestávající ze dvou stěn z profilovaného (žebrovaného) plechu,
ze železa nebo oceli, s izolační výplní

bez

0

7308 90 59

Konstrukce a části a součásti konstrukcí, ze železa nebo oceli, výhradně
nebo hlavně z plechu, jinde neuvedené (jiné než dveře a okna a jejich
rámy a panely sestávající ze dvou stěn z profilovaného (žebrovaného)
plechu, ze železa nebo oceli, s izolační výplní)

bez

0

7308 90 99

Konstrukce a části a součásti konstrukcí, ze železa nebo oceli, jinde ne
uvedené (jiné než mosty a části mostů; věže; příhradové sloupy; vrata;
dveře, okna a jejich rámy a zárubně a prahy; zařízení pro lešení, bed
nění, vzpěry nebo důlní vzpěry, přepady, jezová pole, vrata plavebních
komor a propustí, pevné doky, přístavní můstky a ostatní námořní
a říční konstrukce a konstrukce a části a součásti konstrukcí jiné než
vyrobené výhradně nebo zejména z desek)

bez

0

7309 00 10

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, na
plyny jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn, o objemu převyšujícím
300 l (jiné než nádoby vybavené mechanickým nebo tepelným zaříze
ním a nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jed
ním nebo více druhy dopravy)

2,2

0

7309 00 30

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, na ka
paliny, vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, o objemu převyšujícím
300 l (jiné než nádoby vybavené mechanickým nebo tepelným zaříze
ním a nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jed
ním nebo více druhy dopravy)

2,2

0

7309 00 51

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, na ka
paliny, o objemu převyšujícím 100 000 l (jiné než nádoby vybavené
vložkou nebo tepelnou izolací nebo vybavené mechanickým nebo te
pelným zařízením a nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro
přepravu jedním nebo více druhy dopravy)

2,2

0

7309 00 59

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, na ka
paliny, o objemu nepřesahujícím 100 000 l, avšak převyšujícím 300 l
(jiné než nádoby vybavené vložkou nebo tepelnou izolací nebo vyba
vené mechanickým nebo tepelným zařízením a nádoby speciálně kon
struované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy do
pravy)

2,2

0

7309 00 90

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, na
pevné látky, o objemu převyšujícím 300 l (jiné než nádoby vybavené
vložkou nebo tepelnou izolací nebo vybavené mechanickým nebo te
pelným zařízením a nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro
přepravu jedním nebo více druhy dopravy)

2,2

0

7310 10 00

Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa
nebo oceli, pro jakékoliv materiály, o objemu 50 l nebo větším, avšak
nepřesahujícím 300 l, jinde neuvedené (jiné než nádoby pro stlačený
nebo zkapalněný plyn nebo nádoby vybavené mechanickým nebo te
pelným zařízením)

2,7

0
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7310 21 11

Plechovky ze železa nebo oceli, o objemu nižším než 50 l, uzavírané
pájením nebo sdrábkováním (lemováním), určené ke konzervování po
travin

2,7

0

7310 21 19

Plechovky ze železa nebo oceli, o objemu nižším než 50 l, uzavírané
pájením nebo sdrábkováním (lemováním), určené ke konzervování ná
pojů

2,7

0

7310 21 91

Plechovky ze železa nebo oceli, o objemu nižším než 50 l, uzavírané
pájením nebo sdrábkováním (lemováním), se stěnou o tloušťce menší
než 0,5 mm (jiné než plechovky pro stlačený nebo zkapalněný plyn
a plechovky určené ke konzervování potravin a nápojů)

2,7

0

7310 21 99

Plechovky ze železa nebo oceli, o objemu nižším než 50 l, uzavírané
pájením nebo sdrábkováním (lemováním), se stěnou o tloušťce 0,5 mm
nebo větší (jiné než plechovky pro stlačený nebo zkapalněný plyn a ple
chovky určené ke konzervování potravin a nápojů)

2,7

0

7310 29 10

Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa
nebo oceli, pro jakékoliv materiály, o objemu nižším než 50 l a se stě
nou o tloušťce menší než 0,5 mm, jinde neuvedené (jiné než nádoby
pro stlačený nebo zkapalněný plyn nebo nádoby vybavené mechanic
kým nebo tepelným zařízením a plechovky uzavírané pájením nebo
sdrábkováním (lemováním))

2,7

0

7310 29 90

Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa
nebo oceli, pro jakékoliv materiály, o objemu nižším než 50 l a se stě
nou o tloušťce 0,5 mm nebo větší, jinde neuvedené (jiné než nádoby
pro stlačený nebo zkapalněný plyn nebo nádoby vybavené mechanic
kým nebo tepelným zařízením a plechovky uzavírané pájením nebo
sdrábkováním (lemováním))

2,7

0

7311 00 10

Nádoby ze železa nebo oceli, bezešvé, na stlačený nebo zkapalněný
plyn (jiné než nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro pře
pravu jedním nebo více druhy dopravy)

2,7

0

7311 00 91

Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn, o ob
jemu nižším než 1 000 l (jiné než bezešvé nádoby a nádoby speciálně
konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy do
pravy)

2,7

0

7311 00 99

Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn, o ob
jemu 1 000 l nebo větším (jiné než bezešvé nádoby a nádoby speciálně
konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy do
pravy)

2,7

0

7312 10 20

Splétaná lanka, lana a kabely, z nerezavějící oceli (jiné než elektricky
izolované výrobky a kroucené dráty používané pro oplocení a ostnatý
drát)

bez

0

7312 10 41

Splétaná lanka, lana a kabely, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící,
jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 3 mm, pokovené
nebo potažené slitinami měď-zinek (mosaz) (jiné než elektricky izolo
vané výrobky a kroucené dráty používané pro oplocení a ostnatý drát)

bez

0
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7312 10 49

Splétaná lanka, lana a kabely, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící,
jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 3 mm (jiné než
elektricky izolované výrobky, kroucené dráty používané pro oplocení
a ostnatý drát a pokovené nebo potažené slitinami měď-zinek (mosaz))

bez

0

7312 10 61

Splétaná lanka, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, nepotažená,
jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm (jiná než
elektricky izolované výrobky a kroucené dráty používané pro oplocení
a ostnatý drát)

bez

0

7312 10 65

Splétaná lanka, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, jejichž nej
větší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm, pokovená nebo pota
žená zinkem (jiná než elektricky izolované výrobky a kroucené dráty
používané pro oplocení a ostnatý drát)

bez

0

7312 10 69

Splétaná lanka, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, jejichž nej
větší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm, potažená (jiná než
elektricky izolované výrobky a kroucené dráty používané pro oplocení
a ostnatý drát a splétaná lanka pokovená nebo potažená zinkem)

bez

0

7312 10 81

Lana a kabely, včetně uzavřených lan, ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm,
avšak nepřesahuje 12 mm, nepotažené nebo pouze pokovené nebo po
tažené zinkem (jiné než elektricky izolované výrobky, dráty používané
pro oplocení a ostnatý drát)

bez

0

7312 10 83

Lana a kabely, včetně uzavřených lan, ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 12 mm,
avšak nepřesahuje 24 mm, nepotažené nebo pouze pokovené nebo po
tažené zinkem (jiné než elektricky izolované výrobky, kroucené dráty
používané pro oplocení a ostnatý drát)

bez

0

7312 10 85

Lana a kabely, včetně uzavřených lan, ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 24 mm,
avšak nepřesahuje 48 mm, nepotažené nebo pouze pokovené nebo po
tažené zinkem (jiné než elektricky izolované výrobky, kroucené dráty
používané pro oplocení a ostnatý drát)

bez

0

7312 10 89

Lana a kabely, včetně uzavřených lan, ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 48 mm,
nepotažené nebo pouze pokovené nebo potažené zinkem (jiné než
elektricky izolované výrobky, kroucené dráty používané pro oplocení
a ostnatý drát)

bez

0

7312 10 98

Lana a kabely, včetně uzavřených lan, ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 3 mm
(jiné než nepotažené nebo pouze pokovené nebo potažené zinkem,
elektricky izolované výrobky a kroucené dráty používané pro oplocení
a ostnatý drát a lana a kabely pokovené nebo potažené zinkem)

bez

0
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7312 90 00

Splétané pásy, smyčky a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné
než elektricky izolované výrobky)

bez

0

7313 00 00

Ostnatý drát ze železa nebo oceli; kroucené kruhové dráty nebo jedno
duché ploché dráty, ostnaté i bez ostnů, a volně kroucené dvojité dráty,
používané pro oplocení, ze železa nebo oceli

bez

0

7314 12 00

Nekonečné pásy z drátů z nerezavějící oceli, pro stroje

bez

0

7314 14 00

Tkané látky, včetně nekonečných pásů, z drátů z nerezavějící oceli (jiné
než tkané výrobky z kovových vláken používané pro plátování, pod
šívky a podobné účely a nekonečné pásy pro stroje)

bez

0

7314 19 00

Tkané látky, včetně nekonečných pásů, ze železných nebo ocelových
drátů (jiné než z nerezavějící oceli a tkané výrobky z kovových vláken
používané pro plátování, podšívky a podobné účely)

bez

0

7314 20 10

Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, s vel
ikostí ok 100 cm2 nebo větší, z žebrovaného železného nebo ocelo
vého drátu, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 3 mm nebo vě
tší

bez

0

7314 20 90

Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů, s vel
ikostí ok 100 cm2 nebo větší, ze železných nebo ocelových drátů, je
jichž základní materiál má největší rozměr příčného průřezu 3 mm
nebo větší (jiné než z žebrovaného drátu)

bez

0

7314 31 00

Mřížovina, síťovina a pletivo, ze železných nebo ocelových drátů, sva
řované v místech křížení drátů, pokovené nebo potažené zinkem (jiné
než výrobky z drátů, jejichž největší rozměr příčného průřezu je 3 mm
nebo větší a s velikostí ok 100 cm2 nebo větší)

bez

0

7314 39 00

Mřížovina, síťovina a pletivo, ze železných nebo ocelových drátů, sva
řované v místech křížení drátů (jiné než výrobky z drátů, jejichž nej
větší rozměr příčného průřezu je 3 mm nebo větší a s velikostí ok
100 cm2 nebo větší, a mřížovina, síťovina a pletivo pokovené nebo po
tažené zinkem)

bez

0

7314 41 10

Hexagonální síťovina, ze železných nebo ocelových drátů, jiná než sva
řovaná v místech křížení drátů, pokovená nebo potažená zinkem

bez

0

7314 41 90

Mřížovina, síťovina a pletivo, ze železných nebo ocelových drátů, jiné
než svařované v místech křížení drátů, pokovené nebo potažené zin
kem (jiné než hexagonální síťovina)

bez

0

7314 42 10

Hexagonální síťovina, ze železných nebo ocelových drátů, jiná než sva
řovaná v místech křížení drátů, potažená plasty

bez

0

7314 42 90

Mřížovina, síťovina a pletivo, ze železných nebo ocelových drátů, jiné
než svařované v místech křížení drátů, potažené plasty (jiné než hexa
gonální síťovina)

bez

0
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7314 49 00

Mřížovina, síťovina a pletivo, ze železných nebo ocelových drátů, jiné
než svařované v místech křížení drátů (jiné než pokovené nebo pota
žené zinkem nebo potažené plasty)

bez

0

7314 50 00

Plechová mřížovina, ze železa nebo oceli

bez

0

7315 11 10

Válečkové řetězy a řetízky ze železa nebo oceli, používané pro jízdní
kola a motocykly

2,7

0

7315 11 90

Válečkové řetězy a řetízky ze železa nebo oceli (jiné než válečkové ře
tězy a řetízky používané pro jízdní kola a motocykly)

2,7

0

7315 12 00

Kloubové řetězy a řetízky ze železa nebo oceli (jiné než válečkové ře
tězy a řetízky)

2,7

0

7315 19 00

Části a součásti kloubových řetězů a řetízků, ze železa nebo oceli

2,7

0

7315 20 00

Protismykové řetězy pro motorová vozidla, ze železa nebo oceli

2,7

0

7315 81 00

Řetězy a řetízky s příčkovými články, ze železa nebo oceli

2,7

0

7315 82 10

Řetězy a řetízky se svařovanými články, ze železa nebo oceli, jejichž zá
kladní materiál má největší rozměr příčného průřezu 16 mm nebo
menší (jiné než kloubové řetězy a řetízky, protismykové řetězy a řetězy
a řetízky s příčkovými články)

2,7

0

7315 82 90

Řetězy a řetízky ze železa nebo oceli, svařované v místech křížení, je
jichž základní materiál má největší rozměr příčného průřezu větší než
16 mm (jiné než kloubové řetězy a řetízky, protismykové řetězy a řetězy
a řetízky s příčkovými články)

2,7

0

7315 89 00

Řetězy a řetízky ze železa nebo oceli (jiné než kloubové řetězy a řetízky,
protismykové řetězy, řetězy a řetízky s příčkovými články, řetězy a ře
tízky se svařovanými články a jejich části a součásti; hodinkové řetízky,
náhrdelníky a podobné výrobky, řezací a pilové řetězy, řetězy pro hře
blové dopravníky, ozubené řetězy pro textilní stroje a podobné vý
robky, bezpečnostní zařízení s řetězy pro zajištění dveří a měřicí ře
tězy)

2,7

0

7315 90 00

Části a součásti protismykových řetězů, řetězů a řetízků s příčkovými
články a ostatních řetězů a řetízků čísla 7315 (kromě kloubových ře
tězů a řetízků)

2,7

0

7316 00 00

Kotvy, kotvice a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

2,7

0

7317 00 10

Napínáčky ze železa nebo oceli

bez

0

7317 00 20

Hřebíky ze železných nebo ocelových drátů, v pásech nebo svitcích

bez

0

7317 00 40

Hřebíky z ocelových drátů, obsahující 0,5 % hmotnostních nebo více
uhlíku, tvrzené (jiné než hřebíky v pásech nebo svitcích)

bez

0
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7317 00 61

Hřebíky, cvočky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky a podobné vý
robky, ze železa nebo oceli, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než
hřebíky v pásech nebo svitcích, tvrzené hřebíky obsahující 0,5 % hmot
nostních nebo více uhlíku a sešívací drátky v pásech)

bez

0

7317 00 69

Hřebíky, cvočky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky a podobné vý
robky, ze železa nebo oceli, nepokovené ani nepotažené zinkem (jiné
než hřebíky v pásech nebo svitcích, tvrzené hřebíky obsahující 0,5 %
hmotnostních nebo více uhlíku, sešívací drátky v pásech a napínáčky)

bez

0

7317 00 90

Hřebíky, cvočky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky a podobné vý
robky, ze železa nebo oceli (jiné než ze železných nebo ocelových
drátů a sešívací drátky v pásech a napínáčky)

bez

0

7318 11 00

Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli

3,7

0

7318 12 10

Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))

3,7

0

7318 12 90

Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vr
tule (do pražců))

3,7

0

7318 13 00

Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli

3,7

0

7318 14 10

Závitořezné šrouby, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než
vruty do dřeva)

3,7

0

7318 14 91

Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavě
jící

3,7

0

7318 14 99

Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než
šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)

3,7

0

7318 15 10

Šrouby ze železa nebo oceli, soustružené z tyčí, prutů, profilů nebo
z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující 6 mm

3,7

0

7318 15 20

Šrouby a svorníky (maticové šrouby), ze železa nebo oceli (též s jejich
maticemi nebo podložkami), pro upevňování konstrukčních materiálů
železničních tratí (jiné než vrtule (do pražců))

3,7

0

7318 15 30

Šrouby a svorníky (maticové šrouby), z nerezavějící oceli (též s jejich
maticemi nebo podložkami), bez hlav (jiné než šrouby soustružené
z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku
nepřesahující 6 mm, a šrouby a svorníky (maticové šrouby) pro upev
ňování konstrukčních materiálů železničních tratí)

3,7

0

7318 15 41

Šrouby a svorníky (maticové šrouby), ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící (též s jejich maticemi nebo podložkami), bez hlav, s pevností
v tahu méně než 800 MPa (jiné než šrouby soustružené z tyčí, prutů,
profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující
6 mm, a šrouby a svorníky (maticové šrouby) pro upevňování kon
strukčních materiálů železničních tratí)

3,7

0
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7318 15 49

Šrouby a svorníky (maticové šrouby), ze železa nebo oceli jiné než ne
rezavějící (též s jejich maticemi nebo podložkami), bez hlav, s pevností
v tahu 800 MPa nebo více (jiné než šrouby soustružené z tyčí, prutů,
profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující
6 mm, a šrouby a svorníky (maticové šrouby) pro upevňování kon
strukčních materiálů železničních tratí)

3,7

0

7318 15 51

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se zářezem a příčným vybráním,
z nerezavějící oceli (též s jejich maticemi nebo podložkami), bez hlav
(jiné než vruty do dřeva a závitořezné šrouby)

3,7

0

7318 15 59

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se zářezem a příčným vybráním,
ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (též s jejich maticemi nebo
podložkami), bez hlav (jiné než vruty do dřeva a závitořezné šrouby)

3,7

0

7318 15 61

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) s hlavou se šestihranným otvo
rem, z nerezavějící oceli (též s jejich maticemi nebo podložkami) (jiné
než vruty do dřeva, závitořezné šrouby a šrouby a svorníky (maticové
šrouby) pro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí)

3,7

0

7318 15 69

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) s hlavou se šestihranným otvo
rem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (též s jejich maticemi
nebo podložkami) (jiné než vruty do dřeva, závitořezné šrouby a šrouby
a svorníky (maticové šrouby) pro upevňování konstrukčních materiálů
železničních tratí)

3,7

0

7318 15 70

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) s šestihrannou hlavou, z nerezavě
jící oceli (též s jejich maticemi nebo podložkami), s hlavou (jiné než
šrouby s hlavou s otvorem, vruty do dřeva, závitořezné šrouby a šrouby
a svorníky (maticové šrouby) pro upevňování konstrukčních materiálů
železničních tratí)

3,7

0

7318 15 81

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) s šestihrannou hlavou, ze železa
nebo oceli jiné než nerezavějící (též s jejich maticemi nebo podlož
kami), s pevností v tahu méně než 800 MPa, s hlavou (jiné než šrouby
s hlavou s otvorem, vruty do dřeva, závitořezné šrouby a šrouby a svor
níky (maticové šrouby) pro upevňování konstrukčních materiálů žele
zničních tratí)

3,7

0

7318 15 89

Šrouby a svorníky (maticové šrouby) s šestihrannou hlavou, ze železa
nebo oceli jiné než nerezavějící (též s jejich maticemi nebo podlož
kami), s pevností v tahu 800 MPa nebo více, s hlavou (jiné než šrouby
s hlavou s otvorem, vruty do dřeva, závitořezné šrouby a šrouby a svor
níky (maticové šrouby) pro upevňování konstrukčních materiálů žele
zničních tratí)

3,7

0

7318 15 90

Šrouby a svorníky (maticové šrouby), ze železa nebo oceli (též s jejich
maticemi nebo podložkami), s hlavou (jiné než šrouby a svorníky (ma
ticové šrouby) se zářezem a příčným vybráním, šrouby a svorníky (ma
ticové šrouby) s šestihrannou hlavou; vruty do dřeva, závitořezné
šrouby a šrouby a svorníky (maticové šrouby) pro upevňování kon
strukčních materiálů železničních tratí, háky se závitem, šrouby s okem
a šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou)

3,7

0
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7318 16 10

Matice ze železa nebo oceli, soustružené z tyčí, prutů, profilů nebo
z drátů, o plném průřezu, s průměrem otvoru nepřesahujícím 6 mm

3,7

0

7318 16 30

Matice z nerezavějící oceli (jiné než matice soustružené z tyčí, prutů,
profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s průměrem otvoru nepřesahu
jícím 6 mm)

3,7

0

7318 16 50

Samosvorné matice ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než
takovéto výrobky soustružené z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů,
o plném průřezu, s průměrem otvoru nepřesahujícím 6 mm)

3,7

0

7318 16 91

Matice ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, s průměrem otvoru
nepřesahujícím 12 mm (jiné než takovéto výrobky soustružené z tyčí,
prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s průměrem otvoru ne
přesahujícím 6 mm, a samosvorné matice)

3,7

0

7318 16 99

Matice ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, s průměrem otvoru
převyšujícím 12 mm (jiné než samosvorné matice)

3,7

0

7318 19 00

Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené

3,7

0

7318 21 00

Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli

3,7

0

7318 22 00

Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné
podložky)

3,7

0

7318 23 00

Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným
dříkem pro zvláštní použití)

3,7

0

7318 24 00

Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli

3,7

0

7318 29 00

Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli

3,7

0

7319 20 00

Zavírací špendlíky ze železa nebo oceli

2,7

0

7319 30 00

Špendlíky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené

2,7

0

7319 90 10

Šicí, látací nebo vyšívací jehly, pro ruční práce, ze železa nebo oceli

2,7

0

7319 90 90

Pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání
a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šicí, látací nebo vyší
vací jehly)

2,7

0

7320 10 11

Listová pera a listy pro listová pera, ze železa nebo oceli

2,7

0

7320 10 19

Listové pružiny a listy pro listové pružiny, ze železa nebo oceli, zpraco
vané za tepla (jiné než listová pera a listy pro listová pera)

2,7

0
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7320 10 90

Listové pružiny a listy pro listové pružiny, ze železa nebo oceli (jiné
než zpracované za tepla)

2,7

0

7320 20 20

Šroubové (spirálové) pružiny, ze železa nebo oceli, zpracované za tepla
(jiné než ploché spirálové pružiny, hodinové a hodinkové pružiny, pru
žiny pro tyče a rukojeti deštníků a slunečníků a tlumiče pérování třídy
17)

2,7

0

7320 20 81

Spirálové tlačné pružiny, ze železa nebo oceli

2,7

0

7320 20 85

Spirálové tažné pružiny, ze železa nebo oceli

2,7

0

7320 20 89

Šroubové (spirálové) pružiny, ze železa nebo oceli (jiné než zpracované
za tepla, spirálové tlačné pružiny a spirálové tažné pružiny)

2,7

0

7320 90 10

Ploché spirálové pružiny, ze železa nebo oceli

2,7

0

7320 90 30

Diskové pružiny, ze železa nebo oceli

2,7

0

7320 90 90

Pružiny a pružinové listy, ze železa nebo oceli (jiné než diskové pru
žiny, ploché spirálové pružiny, šroubové (spirálové) pružiny, listové
pružiny a listy pro listové pružiny, hodinové a hodinkové pružiny, pru
žiny pro tyče a rukojeti deštníků a slunečníků, tlumiče pérování a pru
žiny torzních nebo zkrutných tyčí třídy 17)

2,7

0

7321 11 10

Zařízení pro pečení, smažení, grilování a vaření, s troubou, včetně zaří
zení se samostatnou troubou, pro domácí použití, ze železa nebo oceli,
na plynná paliva nebo jak na plyn, tak i na jiná paliva (jiná než velká
zařízení pro vaření)

2,7

0

7321 11 90

Zařízení pro pečení, smažení, grilování a vaření a ohřívače talířů, pro
domácí použití, ze železa nebo oceli, na plynná paliva nebo jak na
plyn, tak i na jiná paliva (jiná než zařízení pro vaření s troubou, samo
statné trouby a velká zařízení pro vaření)

2,7

0

7321 12 00

Zařízení pro pečení, smažení, grilování a vaření a ohřívače talířů, pro
domácí použití, ze železa nebo oceli, na kapalná paliva (jiná než velká
zařízení pro vaření)

2,7

0

7321 19 00

Zařízení pro pečení, smažení, grilování a vaření a ohřívače talířů, pro
domácí použití, ze železa nebo oceli, na pevná paliva nebo jiné zdroje
energie (jiná než na kapalná nebo plynná paliva a velká zařízení pro va
ření)

2,7

0

7321 81 10

Kamna, ohřívače, krby, topná zařízení, kotle na vyvařování prádla, kok
sové koše a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, na plynná paliva
nebo jak na plyn, tak i na jiná paliva, s výfukem spálených plynů (jiné
než zařízení pro vaření, též s troubou, samostatné trouby, ohřívače ta
lířů, kotle k ústřednímu vytápění, průtokové ohřívače vody a zásobní
kové ohřívače vody a velká zařízení pro vaření)

2,7

0
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7321 81 90

Kamna, ohřívače, krby, topná zařízení, kotle na vyvařování prádla, kok
sové koše a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, na plynná paliva
nebo jak na plyn, tak i na jiná paliva, bez výfuku spálených plynů (jiné
než zařízení pro vaření, ohřívače talířů a velká zařízení pro vaření)

2,7

0

7321 82 10

Kamna, ohřívače, krby, topná zařízení, kotle na vyvařování prádla, kok
sové koše a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, na kapalná paliva,
s výfukem spálených plynů (jiné než zařízení pro vaření, též s troubou,
samostatné trouby, ohřívače talířů, kotle k ústřednímu vytápění, průto
kové ohřívače vody a zásobníkové ohřívače vody a velká zařízení pro
vaření)

2,7

0

7321 82 90

Kamna, ohřívače, krby, topná zařízení, kotle na vyvařování prádla, kok
sové koše a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, na kapalná paliva,
bez výfuku spálených plynů (jiné než zařízení pro vaření, ohřívače ta
lířů a velká zařízení pro vaření)

2,7

0

7321 89 00

Kamna, ohřívače, krby, topná zařízení, kotle na vyvařování prádla, kok
sové koše a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, na pevná paliva
nebo jiné zdroje energie (jiné než na kapalná nebo plynná paliva a zaří
zení pro vaření, též s troubou, samostatné trouby, ohřívače talířů, kotle
k ústřednímu vytápění, průtokové ohřívače vody a zásobníkové ohří
vače vody a velká zařízení pro vaření)

2,7

0

7321 90 00

Části a součásti výrobků pro domácnost nevytápěných elektricky čísla
7321, jinde neuvedené

2,7

0

7322 11 00

Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části
a součásti, ze železa nebo oceli (jiné než části a součásti uvedené nebo
zahrnuté jinde a kotle k ústřednímu vytápění)

3,2

0

7322 19 00

Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části
a součásti, z železa jiného než litina nebo z oceli (jiné než části a sou
části uvedené nebo zahrnuté jinde a kotle k ústřednímu vytápění)

3,2

0

7322 90 00

Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů,
které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytá
pěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem
nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

3,2

0

7323 10 00

Železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo či
sticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli

3,2

0

7323 91 00

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a sou
části, z litiny, nesmaltované (jiné než plechovky, krabice a podobné
nádoby čísla 7310; koše na odpadky; lopaty, vývrtky a ostatní výrobky
mající povahu pracovního náčiní; nožířské výrobky, lžíce, sběračky, vi
dličky atd. čísel 8211 až 8215; ozdobné předměty; sanitární (hygie
nické) výrobky)

3,2

0

L 356/562

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

7323 92 00

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a sou
části, z litiny, smaltované (jiné než plechovky, krabice a podobné nád
oby čísla 7310; koše na odpadky; lopaty, vývrtky a ostatní výrobky
mající povahu pracovního náčiní; nožířské výrobky, lžíce, sběračky, vi
dličky atd. čísel 8211 až 8215; ozdobné předměty; sanitární (hygie
nické) výrobky)

3,2

0

7323 93 10

Stolní výrobky pro domácnost, z nerezavějící oceli (jiné než plechovky,
krabice a podobné nádoby čísla 7310; vývrtky, louskáčky a ostatní vý
robky mající povahu pracovního náčiní; nožířské výrobky, lžíce, sbě
račky, vidličky atd. čísel 8211 až 8215; ozdobné předměty; sanitární
(hygienické) výrobky)

3,2

0

7323 93 90

Kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti,
z nerezavějící oceli (jiné než plechovky, krabice a podobné nádoby čísla
7310; koše na odpadky; lopaty, vývrtky a ostatní výrobky mající po
vahu pracovního náčiní; nožířské výrobky, lžíce, sběračky, vidličky atd.
čísel 8211 až 8215; ozdobné předměty; sanitární (hygienické) výrobky;
stolní výrobky)

3,2

0

7323 94 10

Stolní výrobky, ze železa jiného než litina nebo z oceli jiné než nereza
vějící, smaltované (jiné než plechovky, krabice a podobné nádoby čísla
7310; lžíce, sběračky atd. čísla 8215; ozdobné předměty)

3,2

0

7323 94 90

Kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti,
ze železa jiného než litina nebo z oceli jiné než nerezavějící, smalto
vané (jiné než plechovky, krabice a podobné nádoby čísla 7310; koše
na odpadky; lopaty a ostatní výrobky mající povahu pracovního náčiní;
lžíce, sběračky atd. čísla 8215; ozdobné předměty; sanitární (hygie
nické) výrobky; stolní výrobky)

3,2

0

7323 99 10

Stolní výrobky, ze železa jiného než litina nebo z oceli jiné než nereza
vějící (jiné než smaltované výrobky; plechovky, krabice a podobné nád
oby čísla 7310; vývrtky, louskáčky a ostatní výrobky mající povahu
pracovního náčiní; nožířské výrobky, lžíce, sběračky, vidličky atd. čísel
8211 až 8215; ozdobné předměty)

3,2

0

7323 99 91

Kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti,
ze železa jiného než litina nebo z oceli jiné než nerezavějící, lakované
nebo barvené (jiné než plechovky, krabice a podobné nádoby čísla
7310; koše na odpadky; lopaty a ostatní výrobky mající povahu pra
covního náčiní; ozdobné předměty; sanitární (hygienické) výrobky)

3,2

0

7323 99 99

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a sou
části, ze železa jiného než litina nebo z oceli jiné než nerezavějící (jiné
než smaltované, barvené nebo lakované výrobky; plechovky, krabice
a podobné nádoby čísla 7310; koše na odpadky; lopaty, vývrtky, oplat
kovače atd.; nožířské výrobky, jako např. lžíce, sběračky, vidličky atd.
čísel 8211 až 8215; ozdobné předměty; sanitární (hygienické) výrobky;
stolní výrobky)

3,2

0

7324 10 00

Výlevky, umyvadla a dřezy, z nerezavějící oceli

2,7

0
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7324 21 00

Vany, z litiny, též smaltované

3,2

0

7324 29 00

Vany ze železa a oceli, jiné než z litiny

3,2

0

7324 90 00

Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti (jiné než ple
chovky, krabice a podobné nádoby čísla 7310, malé nástěnné skříňky
pro zdravotnické nebo toaletní potřeby a ostatní nábytek kapitoly 94
a příslušenství, celé výlevky, umyvadla a dřezy, z nerezavějící oceli, celé
vany a příslušenství)

3,2

0

7325 10 50

Padací poklopy a tělesa ventilů, z nekujné (netvárné) litiny

1,7

0

7325 10 92

Výrobky z nekujné (netvárné) litiny, pro systémy kanalizační, vodní
atd. (jiné než padací poklopy a tělesa ventilů)

1,7

0

7325 10 99

Výrobky z nekujné (netvárné) litiny, jinde neuvedené (jiné než padací
poklopy a tělesa ventilů a výrobky pro systémy kanalizační, vodní atd.)

1,7

0

7325 91 00

Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, odlité (jiné než ta
kovéto výrobky z nekujné (netvárné) litiny)

2,7

0

7325 99 10

Výrobky z kujné (tvárné) litiny, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule
a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)

2,7

0

7325 99 90

Výrobky odlité ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (jiné než výrobky
z kujné (tvárné) litiny nebo nekujné (netvárné) litiny, mlecí koule a pod
obné výrobky pro drtiče a mlýny)

2,7

0

7326 11 00

Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo
oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované

2,7

0

7326 19 10

Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, avšak dále
neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné vý
robky pro drtiče a mlýny)

2,7

0

7326 19 90

Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce nebo ražené
(lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí
koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)

2,7

0

7326 20 30

Malé klece a voliéry, ze železných nebo ocelových drátů

2,7

0

7326 20 50

Koše ze železných nebo ocelových drátů

2,7

0

7326 20 80

Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené (jiné než
malé klece a voliéry, a koše)

2,7

0

7326 90 10

Tabatěrky, cigaretová pouzdra, kazety a pouzdra na kosmetiku a pudr
a podobné kapesní předměty, ze železa nebo oceli

2,7

0

7326 90 30

Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli

2,7

0
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7326 90 40

Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo
oceli

2,7

0

7326 90 50

Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli

2,7

0

7326 90 60

Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky použí
vané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli

2,7

0

7326 90 70

Perforované koše a podobné výrobky z ocelového plechu, používané
pro filtraci vody při vstupu do odtokových kanálů

2,7

0

7326 90 91

Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuve
dené

2,7

0

7326 90 93

Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuve
dené

2,7

0

7326 90 95

Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené

2,7

0

7326 90 98

Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené

2,7

0

7401 00 00

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

bez

0

7402 00 00

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

bez

0

7403 11 00

Rafinovaná měď, ve formě katod a částí katod

bez

0

7403 12 00

Rafinovaná měď, ve formě předlitků pro válcování drátu

bez

0

7403 13 00

Rafinovaná měď, ve formě předvalků (sochorů)

bez

0

7403 19 00

Rafinovaná měď, netvářená (surová) (jiná než měď ve formě předvalků
(sochorů), předlitků pro válcování drátu a katod a částí katod)

bez

0

7403 21 00

Slitiny na bázi měď-zinek (mosaz), netvářené (surové)

bez

0

7403 22 00

Slitiny na bázi měď-cín (bronz), netvářené (surové)

bez

0

7403 29 00

Slitiny mědi, netvářené (surové) (jiné než slitiny na bázi měď-zinek
(mosaz), slitiny na bázi měď-cín (bronz) a slitiny mědi čísla 7405)

bez

0

7404 00 10

Odpad a šrot, z rafinované mědi (jiný než ingoty nebo jiné podobné
neopracované formy, z přetaveného odpadu a šrotu z rafinované mědi,
popel a zbytky obsahující rafinovanou měď a odpad a zbytky galvanic
kých článků, baterií a elektrických akumulátorů)

bez

0
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7404 00 91

Odpad a šrot, ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz) (jiný než ingoty
nebo jiné podobné neopracované formy, z přetaveného odpadu a šrotu
ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), popel a zbytky obsahující slitiny
měď-zinek a odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických
akumulátorů)

bez

0

7404 00 99

Odpad a šrot, ze slitin mědi (jiný než ze slitin meď-zinek, ingoty nebo
jiné podobné neopracované formy, z přetaveného odpadu a šrotu ze
slitin mědi, popel a zbytky obsahující slitiny mědi a odpad a zbytky
galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů)

bez

0

7405 00 00

Předslitiny mědi (jiné než slitiny fosforu a mědi (fosfid mědi) obsahující
více než 15 % hmotnostních fosforu)

bez

0

7406 10 00

Měděný prášek s nelamelární strukturou (jiný než měděná zrna)

bez

0

7406 20 00

Měděný prášek s lamelární strukturou a měděné šupiny (vločky) (jiné
než měděná zrna a flitry čísla 8308)

bez

0

7407 10 00

Tyče, pruty a profily, z rafinované mědi, jinde neuvedené

4,8

0

7407 21 10

Tyče a pruty, ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), jinde neuvedené

4,8

0

7407 21 90

Profily ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), jinde neuvedené

4,8

0

7407 29 10

Tyče, pruty a profily ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo slitin
na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz), jinde neuvedené

4,8

0

7407 29 90

Tyče, pruty a profily, ze slitin mědi, jinde neuvedené (jiné než takovéto
výrobky ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), ze slitin na bázi měď-nikl
(kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mo
saz))

4,8

0

7408 11 00

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu pře
vyšuje 6 mm

4,8

0

7408 19 10

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu pře
vyšuje 0,5 mm, avšak nepřesahuje 6 mm

4,8

0

7408 19 90

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu ne
přesahuje 0,5 mm

4,8

0

7408 21 00

Dráty ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)

4,8

0

7408 22 00

Dráty ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi
měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz)

4,8

0
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7408 29 00

Dráty ze slitin mědi (jiných než slitin na bázi měď-zinek (mosaz), slitin
na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo slitin na bázi měď-nikl-zinek (al
paka, niklová mosaz))

4,8

0

7409 11 00

Desky, plechy a pásy, z rafinované mědi, ve svitcích, o tloušťce převyšu
jící 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolo
vané pásy)

4,8

0

7409 19 00

Desky, plechy a pásy, z rafinované mědi, jiné než ve svitcích, o tloušťce
převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky
izolované pásy)

4,8

0

7409 21 00

Desky, plechy a pásy, ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), o tloušťce
převyšující 0,15 mm, ve svitcích (jiné než plechová mřížovina a pásy
a elektricky izolované pásy)

4,8

0

7409 29 00

Desky, plechy a pásy, ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), o tloušťce
převyšující 0,15 mm, jiné než ve svitcích (jiné než plechová mřížovina
a pásy a elektricky izolované pásy)

4,8

0

7409 31 00

Desky, plechy a pásy, ze slitin na bázi měď-cín (bronz), o tloušťce pře
vyšující 0,15 mm, ve svitcích (jiné než plechová mřížovina a pásy
a elektricky izolované pásy)

4,8

0

7409 39 00

Desky, plechy a pásy, ze slitin na bázi měď-cín (bronz), o tloušťce pře
vyšující 0,15 mm, jiné než ve svitcích (jiné než plechová mřížovina
a pásy a elektricky izolované pásy)

4,8

0

7409 40 10

Desky, plechy a pásy, ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl), o tloušťce
převyšující 0,15 mm (jiné než mřížové desky, plechy a pásy a elektricky
izolované pásy)

4,8

0

7409 40 90

Desky, plechy a pásy, ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová
mosaz), o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než mřížové desky, plechy
a pásy a elektricky izolované pásy)

4,8

0

7409 90 00

Desky, plechy a pásy, ze slitin mědi, o tloušťce převyšující 0,15 mm
(jiné než ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), ze slitin na bázi měď-cín
(bronz), ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl), ze slitin na bázi měďnikl-zinek (alpaka, niklová mosaz) a plechová mřížovina a pásy a elek
tricky izolované pásy)

4,8

0

7410 11 00

Fólie z rafinované mědi, bez podložky, o tloušťce nepřesahující
0,15 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212, kovové nitě a metalizované
nitě a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

5,2

0

7410 12 00

Fólie ze slitin mědi, bez podložky, o tloušťce nepřesahující 0,15 mm
(jiné než ražební fólie čísla 3212, kovové nitě a metalizované nitě a fólie
zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

5,2

0
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7410 21 00

Fólie z rafinované mědi, na podložce, o tloušťce (s výjimkou jakékoliv
podložky) nepřesahující 0,15 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212, ko
vové nitě a metalizované nitě a fólie zhotovené jako materiál pro
ozdobu vánočních stromků)

5,2

0

7410 22 00

Fólie ze slitin mědi, na podložce, o tloušťce (s výjimkou jakékoliv pod
ložky) nepřesahující 0,15 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212, kovové
nitě a metalizované nitě a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu vá
nočních stromků)

5,2

0

7411 10 11

Trouby a trubky z rafinované mědi, rovné, se stěnou o tloušťce převy
šující 0,6 mm

4,8

0

7411 10 19

Trouby a trubky z rafinované mědi, rovné, se stěnou o tloušťce nepře
sahující 0,6 mm

4,8

0

7411 10 90

Trouby a trubky z rafinované mědi, ve svitcích nebo jinak ohýbané

4,8

0

7411 21 10

Trouby a trubky ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), rovné

4,8

0

7411 21 90

Trouby a trubky ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), ve svitcích nebo
jinak ohýbané

4,8

0

7411 22 00

Trouby a trubky ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin
na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz)

4,8

0

7411 29 00

Trouby a trubky ze slitin mědi (jiné než ze slitin na bázi měď-zinek
(mosaz), ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi
měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz))

4,8

0

7412 10 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena,
nátrubky) z rafinované mědi

5,2

0

7412 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena,
nátrubky) ze slitin mědi

5,2

0

7413 00 20

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z rafino
vané mědi (jiné než elektricky izolované výrobky)

5,2

0

7413 00 80

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, ze slitin
mědi (jiné než elektricky izolované výrobky)

5,2

0

7415 10 00

Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky a podobné vý
robky z mědi nebo s dříky ze železa nebo oceli a měděnými hlavami
(jiné než sešívací drátky v pásech)

4

0

7415 21 00

Podložky (včetně pružných podložek a pružných pojistných podložek),
z mědi

3

0

7415 29 00

Nýty, závlačky, příčné klíny a podobné výrobky, bez závitu, z mědi
(jiné než pružné podložky a pružné pojistné podložky)

3

0
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7415 33 00

Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice a podobné výrobky,
se závitem, z mědi (jiné než háky se závitem, šrouby s okem, šrouby
do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se
závitem)

3

0

7415 39 00

Háky se závitem, šrouby s okem a podobné výrobky, se závitem,
z mědi (jiné než běžné šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby) a ma
tice)

3

0

7418 11 00

Drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a pod
obné výrobky, z mědi (jiné než sanitární (hygienické) výrobky)

3

0

7418 19 10

Přístroje na vaření nebo vytápění, používané v domácnostech, neelek
trické, a jejich části a součásti, z mědi (jiné než zásobníkové a průtokové
ohřívače vody)

4

0

7418 19 90

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a sou
části, z mědi (jiné než drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí pol
štářky, rukavice a podobné výrobky, neelektrická zařízení pro vaření
a vytápění, plechovky, krabice a podobné nádoby čísla 7419, výrobky
mající povahu pracovního náčiní, nožířské výrobky, lžíce, sběračky
atd., ozdobné předměty a sanitární (hygienické) výrobky)

3

0

7418 20 00

Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z mědi (jiné než
zařízení pro vaření a vytápění čísla 7417 a příslušenství)

3

0

7419 10 00

Řetězy, řetízky a jejich části a součásti, z mědi (jiné než hodinkové ře
tízky, náhrdelníky a podobné výrobky)

3

0

7419 91 00

Výrobky z mědi, lité, tvářené, ražené nebo kované, avšak dále neopra
cované, jinde neuvedené

3

0

7419 99 10

Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina a síťovina, z měděných
drátů, a plechová mřížovina, z mědi (jiné než látky z kovových vláken
pro oděvy, podšívky a podobné použití, měděné tkaniny povrstvené ta
vidlem pro pájení na tvrdo, látky, mřížovina a síťovina použité pro
ruční síta nebo části strojů)

4,3

0

7419 99 30

Měděné pružiny (jiné než hodinové a hodinkové pružiny, pružné pod
ložky a jiné pojistné podložky)

4

0

7419 99 90

Výrobky z mědi, jinde neuvedené

3

0

7501 10 00

Niklový kamínek (lech)

bez

0

7501 20 00

Slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu (jiné než
niklový kamínek (lech))

bez

0

7502 10 00

Nelegovaný nikl, netvářený (surový)

bez

0

7502 20 00

Slitiny niklu, netvářené (surové)

bez

0
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7503 00 10

Odpad a šrot, z nelegovaného niklu (jiné než ingoty nebo jiné podobné
netvářené (surové) formy, z přetaveného odpadu a šrotu z nelegovaného
niklu, popel a zbytky obsahující nelegovaný nikl a odpad a zbytky gal
vanických článků, baterií a elektrických akumulátorů)

bez

0

7503 00 90

Odpad a šrot, ze slitin niklu (jiné než ingoty nebo jiné podobné netvá
řené (surové) formy, z přetaveného odpadu a šrotu ze slitin niklu, popel
a zbytky obsahující slitiny niklu)

bez

0

7504 00 00

Niklový prášek a šupiny (vločky) (jiné než slinutý oxid nikelnatý)

bez

0

7505 11 00

Tyče, pruty, profily a dráty, z nelegovaného niklu, jinde neuvedené (jiné
než elektricky izolované výrobky)

bez

0

7505 12 00

Tyče, pruty, profily a dráty, ze slitin niklu, jinde neuvedené (jiné než
elektricky izolované výrobky)

2,9

0

7505 21 00

Dráty z nelegovaného niklu (jiné než elektricky izolované výrobky)

bez

0

7505 22 00

Dráty ze slitin niklu (jiné než elektricky izolované výrobky)

2,9

0

7506 10 00

Desky, plechy, pásy a fólie, z nelegovaného niklu (jiné než mřížové
desky, plechy nebo pásy)

bez

0

7506 20 00

Desky, plechy, pásy a fólie ze slitin niklu (jiné než mřížové desky, ple
chy nebo pásy)

3,3

0

7507 11 00

Trouby a trubky z nelegovaného niklu

bez

0

7507 12 00

Trouby a trubky ze slitin niklu

bez

0

7507 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z niklu

2,5

0

7508 10 00

Látky, mřížoviny, síťoviny a pletivo, z niklového drátu

bez

0

7508 90 00

Výrobky z niklu, jinde neuvedené

bez

0

7601 10 00

Nelegovaný hliník, netvářený (surový)

6

5

7601 20 10

Slitiny primárního hliníku, netvářené (surové)

6

5
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7601 20 91

Slitiny sekundárního hliníku, netvářené (surové), v ingotech nebo v te
kutém stavu

6

5

7601 20 99

Slitiny sekundárního hliníku, netvářené (surové) (jiné než v ingotech
nebo v tekutém stavu)

6

5

7602 00 11

Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování a piliny,
z hliníku; odpad z barevných, potažených nebo lepených (vrstvených)
plechů a fólií o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující
0,2 mm, z hliníku

bez

0

7602 00 19

Hliníkový odpad, včetně zmetků z výroby a obrobků, jež se staly ne
použitelnými v průběhu výroby nebo zpracování (jiný než struska,
okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli, obsahující recyklovatelný
hliník ve formě křemičitanů (silikátů), ingotů a v jiných primárních for
mách, z taveného hliníkového odpadu a šrotu, popel a zbytky z výroby
hliníku, a odpad podpoložky 7602 00 11)

bez

0

7602 00 90

Hliníkový šrot (jiný než struska, okuje apod. z výroby železa a oceli,
obsahující znovu použitelný hliník ve formě křemičitanů (silikátů), in
gotů nebo v jiných podobných netvářených (surových) formách, z přeta
veného hliníkového odpadu a šrotu, a popel a zbytky z výroby hliníku)

bez

0

7603 10 00

Hliníkový prášek nelamelární struktury (jiný než hliníkové pelety)

5

0

7603 20 00

Hliníkový prášek lamelární struktury a hliníkové šupiny (vločky) (jiné
než hliníkové pelety a flitry)

5

0

7604 10 10

Tyče a pruty, z nelegovaného hliníku

7,5

0

7604 10 90

Profily, z nelegovaného hliníku, jinde neuvedené

7,5

0

7604 21 00

Duté profily ze slitin hliníku, jinde neuvedené

7,5

0

7604 29 10

Tyče a pruty ze slitin hliníku

7,5

0

7604 29 90

Plné profily ze slitin hliníku, jinde neuvedené

7,5

0

7605 11 00

Dráty z nelegovaného hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu
převyšuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, splétané pásy a pod
obné výrobky a jiné výrobky čísla 7614 a elektricky izolované dráty)

7,5

0

7605 19 00

Dráty z nelegovaného hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu
nepřesahuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, provazy a jiné vý
robky čísla 7614, elektricky izolované dráty, struny pro hudební ná
stroje)

7,5

0

7605 21 00

Dráty ze slitin hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu převy
šuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné
výrobky a jiné výrobky čísla 7614 a elektricky izolované dráty)

7,5

0
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7605 29 00

Dráty ze slitin hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepře
sahuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, provazy a jiné výrobky
čísla 7614, elektricky izolované dráty, struny pro hudební nástroje)

7,5

0

7606 11 10

Desky, plechy a pásy z nelegovaného hliníku, o tloušťce převyšující
0,2 mm, čtvercové nebo pravoúhlé, barvené, lakované nebo potažené
plasty

7,5

0

7606 11 91

Desky, plechy a pásy z nelegovaného hliníku, o tloušťce převyšující
0,2 mm, avšak menší než 3 mm, čtvercové nebo pravoúhlé (jiné než
takovéto výrobky barvené, lakované nebo potažené plasty, a mřížové
desky, plechy a pásy)

7,5

0

7606 11 93

Desky, plechy a pásy z nelegovaného hliníku, o tloušťce nejméně
3 mm, avšak menší než 6 mm, čtvercové nebo pravoúhlé (jiné než ta
kovéto výrobky barvené, lakované nebo potažené plasty)

7,5

0

7606 11 99

Desky, plechy a pásy z nelegovaného hliníku, o tloušťce nejméně
6 mm, čtvercové nebo pravoúhlé (jiné než takovéto výrobky barvené,
lakované nebo potažené plasty)

7,5

0

7606 12 10

Pásy ze slitin hliníku, pro žaluzie

7,5

0

7606 12 50

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce převyšující 0,2 mm,
čtvercové nebo pravoúhlé, barvené, lakované nebo potažené plasty
(jiné než pásy pro žaluzie)

7,5

0

7606 12 91

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce převyšující 0,2 mm,
avšak menší než 3 mm, čtvercové nebo pravoúhlé (jiné než takovéto
výrobky barvené, lakované nebo potažené plasty, pásy pro žaluzie,
a mřížové desky, plechy a pásy)

7,5

0

7606 12 93

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce nejméně 3 mm, avšak
menší než 6 mm, čtvercové nebo pravoúhlé (jiné než takovéto výrobky
barvené, lakované nebo potažené plasty)

7,5

0

7606 12 99

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce nejméně 6 mm, čtver
cové nebo pravoúhlé (jiné než takovéto výrobky barvené, lakované
nebo potažené plasty)

7,5

0

7606 91 00

Desky, plechy a pásy z nelegovaného hliníku, o tloušťce převyšující
0,2 mm (jiné než čtvercové nebo pravoúhlé)

7,5

0

7606 92 00

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce převyšující 0,2 mm
(jiné než čtvercové nebo pravoúhlé)

7,5

0

7607 11 10

Hliníkové fólie, bez podložky, válcované, avšak dále neopracované,
o tloušťce menší než 0,021 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie
zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

7,5

0
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7607 11 90

Hliníkové fólie, bez podložky, válcované, avšak dále neopracované,
o tloušťce nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm (jiné než ražební
fólie čísla 3212 a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních
stromků)

7,5

0

7607 19 10

Hliníkové fólie, bez podložky, válcované a dále opracované, o tloušťce
menší než 0,021 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie zhoto
vené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

7,5

0

7607 19 91

Hliníkové fólie, bez podložky, válcované a opracované, o tloušťce nej
méně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm, samolepicí (jiné než ražební
fólie čísla 3212 a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních
stromků)

7,5

0

7607 19 99

Hliníkové fólie, bez podložky, válcované a opracované, o tloušťce (s vý
jimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše
0,2 mm, jiné než samolepicí (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie
zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

7,5

0

7607 20 10

Hliníkové fólie, na podložce, o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky)
menší než 0,021 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie zhoto
vené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

10

0

7607 20 91

Hliníkové fólie, na podložce, válcované a opracované, o tloušťce (s vý
jimkou jakékoliv podložky) nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše
0,2 mm, samolepicí (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie zhotovené
jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

7,5

0

7607 20 99

Hliníkové fólie, na podložce, o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky)
nejméně 0,021 mm, avšak nejvýše 0,2 mm, jiné než samolepicí (jiné
než ražební fólie čísla 3212 a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu
vánočních stromků)

7,5

0

7608 10 00

Trouby a trubky z nelegovaného hliníku (jiné než duté profily)

7,5

0

7608 20 20

Trouby a trubky ze slitin hliníku, svařované (jiné než duté profily)

7,5

0

7608 20 81

Trouby a trubky ze slitin hliníku, po protlačování již dále neopracované
(jiné než duté profily)

7,5

0

7608 20 89

Trouby a trubky ze slitin hliníku (jiné než takovéto výrobky svařované
nebo po protlačování již dále neopracované, a duté profily)

7,5

0

7609 00 00

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například
spojky, kolena a nátrubky)

5,9

0
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7610 10 00

Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, z hliníku (jiné než kování
dveří)

6

0

7610 90 10

Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy, z hliníku

7

0

7610 90 90

Konstrukce a části a součásti konstrukcí, z hliníku, jinde neuvedené,
a desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro pou
žití v konstrukcích, z hliníku, jinde neuvedené (kromě montovaných
staveb čísla 9406, dveří a oken a jejich rámů, zárubní a prahů, mostů
a částí mostů, věží a příhradových sloupů)

6

0

7611 00 00

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, z hliníku, pro jakékoliv ma
teriály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím
300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vyba
vené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než nádoby speciálně kon
struované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy do
pravy)

6

0

7612 10 00

Stlačitelné válcovité (trubkovité) zásobníky, z hliníku

6

0

7612 90 10

Pevné válcovité (trubkovité) zásobníky, z hliníku

6

0

7612 90 20

Nádoby používané pro aerosoly, z hliníku

6

0

7612 90 91

Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby, z hliníku, pro
jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu
50 l nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 l, jinde neuvedené

6

0

7612 90 98

Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby, z hliníku, pro
jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu
menším než 50 l, jinde neuvedené (jiné než stlačitelné válcovité (trub
kovité) zásobníky, pevné válcovité (trubkovité) zásobníky a nádoby pro
aerosoly)

6

0

7613 00 00

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn

6

0

7614 10 00

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, s
ocelovým jádrem (duší) (jiné než takovéto výrobky elektricky izolo
vané)

6

0

7614 90 00

Splétaná lanka, kabely, provazy a podobné výrobky, z hliníku (jiné než
s ocelovým jádrem (duší) a elektricky izolované výrobky)

6

0

7615 11 00

Drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a pod
obné výrobky, z hliníku (jiné než sanitární (hygienické) výrobky)

6

0

7615 19 10

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a sou
části, z hliníku, odlévané (jiné než plechovky, krabice nebo podobné
nádoby čísla 7612, výrobky mající povahu pracovního náčiní, lžíce,
sběračky a ostatní výrobky čísel 8211 až 8215, ozdobné předměty, pří
slušenství a sanitární (hygienické) výrobky)

6

0
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7615 19 90

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a sou
části, z hliníku, jiné než odlévané (jiné než drátěnky na nádobí a drátko
vací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z hliníku ple
chovky, krabice nebo podobné nádoby čísla 7612, výrobky mající po
vahu pracovního náčiní, lžíce, sběračky, vidličky a ostatní výrobky čísel
8211 až 8215, ozdobné předměty, příslušenství a sanitární (hygienické)
výrobky)

6

0

7615 20 00

Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z hliníku (jiné
než plechovky, krabice nebo podobné nádoby čísla 7612 a příslušen
ství)

6

0

7616 10 00

Hřebíky, cvočky, skoby a sponky, šrouby a vruty, svorníky (maticové
šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky
a podobné výrobky, z hliníku (jiné než sešívací drátky v pásech, zátky,
uzávěry a podobné výrobky, se závitem)

6

0

7616 91 00

Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu (jiné než látky
z kovových vláken pro oděvy, podšívky a podobné použití a látky, mří
žoviny a síťoviny použité pro ruční síta nebo části strojů)

6

0

7616 99 10

Výrobky z hliníku, odlévané, jinde neuvedené

6

0

7616 99 90

Výrobky z hliníku, jiné než odlévané, jinde neuvedené

6

0

7801 10 00

Netvářené (surové) olovo, rafinované

2,5

0

7801 91 00

Netvářené (surové) olovo, s obsahem antimonu o hmotnosti převažující
nad hmotností každého z dalších prvků

2,5

0

7801 99 10

Netvářené (surové) olovo, obsahující 0,02 % hmotnostních nebo více
stříbra, k rafinaci (olovo ve slitině se stříbrem)

bez

0

7801 99 91

Slitiny olova, netvářené (surové) (jiné než olovo s obsahem antimonu
o hmotnosti převažující nad hmotností každého z dalších prvků a olovo
obsahující 0,02 % hmotnostních nebo více stříbra, k rafinaci (olovo ve
slitině se stříbrem))

2,5

0

7801 99 99

Netvářené (surové) olovo (jiné než olovo s obsahem antimonu o hmot
nosti převažující nad hmotností každého z dalších prvků a olovo obsa
hující 0,02 % hmotnostních nebo více stříbra, k rafinaci (olovo ve sli
tině se stříbrem), slitiny olova a rafinované olovo)

2,5

0

7802 00 00

Olověný odpad a šrot (jiný než popel a zbytky z výroby olova (čísla
2620) a ingoty nebo jiné podobné neopracované formy, z přetaveného
olověného odpadu a šrotu (čísla 7801) a odpad a zbytky galvanických
článků, baterií a elektrických akumulátorů)

bez

0

7804 11 00

Olověné plechy, pásy a fólie o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky)
nepřesahující 0,2 mm

5

0
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7804 19 00

Olověné desky; olověné plechy, pásy a fólie o tloušťce (s výjimkou jaké
koliv podložky) převyšující 0,2 mm

5

0

7804 20 00

Olověný prášek a šupiny (vločky) (jiné než olověná zrna a flitry čí
sla 8308)

bez

0

7806 00 10

Kontejnery s olověnou ochrannou vrstvou proti radiaci určené pro pře
pravu a ukládání radioaktivních materiálů (Euratom) (jiné než nádoby
speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více
druhy dopravy)

bez

0

7806 00 30

Olověné tyče, pruty, profily a dráty, jinde neuvedené

5

0

7806 00 50

Olověné trouby a trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo
trubky (například spojky, kolena, nátrubky)

5

0

7806 00 90

Výrobky z olova, jinde neuvedené

5

0

7901 11 00

Nelegovaný zinek, netvářený (surový), obsahující 99,99 % hmotnost
ních nebo více zinku

2,5

0

7901 12 10

Nelegovaný zinek, netvářený (surový), obsahující 99,95 % nebo více,
avšak méně než 99,99 % hmotnostních zinku

2,5

0

7901 12 30

Nelegovaný zinek, netvářený (surový), obsahující 98,5 % nebo více, av
šak méně než 99,95 % hmotnostních zinku

2,5

0

7901 12 90

Nelegovaný zinek, netvářený (surový), obsahující 97,5 % nebo více, av
šak méně než 98,5 % hmotnostních zinku

2,5

0

7901 20 00

Slitiny zinku, netvářené (surové)

2,5

0

7902 00 00

Zinkový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky z výroby zinku (čísla
2620), ingoty a jiné podobné neopracované formy, z přetaveného zin
kového odpadu a šrotu (čísla 7901) a odpad a zbytky galvanických
článků, baterií a elektrických akumulátorů)

bez

0

7903 10 00

Zinkový prach

2,5

0

7903 90 00

Zinkový prášek a šupiny (vločky) (jiné než zinková zrna a flitry čí
sla 8308 a zinkový prach)

2,5

0

7904 00 00

Zinkové tyče, pruty, profily a dráty, jinde neuvedené

5

0

7905 00 00

Zinkové desky, plechy, pásy a fólie

5

0
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7907 00 10

Zinkové trouby a trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo
trubky (například spojky, kolena, nátrubky)

5

0

7907 00 90

Výrobky ze zinku, jinde neuvedené

5

0

8001 10 00

Nelegovaný cín, netvářený (surový)

bez

0

8001 20 00

Slitiny cínu, netvářené (surové)

bez

0

8002 00 00

Cínový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky z výroby cínu čísla 2620
a ingoty a podobný netvářený (surový) cín vyrobený z přetaveného cí
nového odpadu a šrotu čísla 8001)

bez

0

8003 00 00

Cínové tyče, pruty, profily a dráty, jinde neuvedené

bez

0

8007 00 10

Cínové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

bez

0

8007 00 30

Cínové fólie o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující
0,2 mm, též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky,
plastů nebo na podobném podkladovém materiálu; cínový prášek a šu
piny (vločky) (jiné než cínové granule a flitry čísla 8308)

bez

0

8007 00 50

Cínové trouby, trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky
(například spojky, kolena, nátrubky)

bez

0

8007 00 90

Výrobky z cínu, jinde neuvedené

bez

0

8101 10 00

Wolframový prášek

5

0

8101 94 00

Netvářený (surový) wolfram, včetně wolframových tyčí a prutů získa
ných prostým slinováním

5

0

8101 96 00

Wolframové dráty

6

0

8101 97 00

Wolframový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující wolfram)

bez

0

8101 99 10

Wolframové tyče a pruty (jiné než získané prostým slinováním), profily,
desky, plechy, pásy a fólie, jinde neuvedené

6

0

8101 99 90

Výrobky z wolframu, jinde neuvedené

7

0

8102 10 00

Molybdenový prášek

4

0

8102 94 00

Netvářený (surový) molybden, včetně tyčí a prutů získaných prostým
slinováním

3

0
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8102 95 00

Molybdenové tyče a pruty (jiné než získané prostým slinováním), pro
fily, desky, plechy, pásy a fólie, jinde neuvedené

5

0

8102 96 00

Molybdenové dráty

6,1

0

8102 97 00

Molybdenový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující molyb
den)

bez

0

8102 99 00

Výrobky z molybdenu, jinde neuvedené

7

0

8103 20 00

Netvářený (surový) tantal, včetně tyčí a prutů získaných prostým slino
váním; tantalový prášek

bez

0

8103 30 00

Tantalový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující tantal)

bez

0

8103 90 10

Tantalové tyče a pruty (jiné než získané prostým slinováním), profily,
dráty, desky, plechy, pásy a fólie, jinde neuvedené

3

0

8103 90 90

Výrobky z tantalu, jinde neuvedené

4

0

8104 11 00

Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních
hořčíku

5,3

0

8104 19 00

Netvářený (surový) hořčík obsahující méně než 99,8 % hmotnostních
hořčíku

4

0

8104 20 00

Hořčíkový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující hořčík a pi
liny, třísky a granule tříděné podle velikosti)

bez

0

8104 30 00

Hořčíkové piliny, třísky a granule, tříděné podle velikosti; hořčíkový
prášek

4

0

8104 90 00

Výrobky z hořčíku, jinde neuvedené

4

0

8105 20 00

Kobaltový kamínek (lech) a jiné meziprodukty metalurgie kobaltu; ne
tvářený (surový) kobalt; kobaltový prášek

bez

0

8105 30 00

Kobaltový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující kobalt)

bez

0

8105 90 00

Výrobky z kobaltu, jinde neuvedené

3

0

8106 00 10

Netvářený (surový) bismut; bismutový prášek; bismutový odpad a šrot
(jiný než popel a zbytky obsahující bismut)

bez

0
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8106 00 90

Výrobky z bismutu, jinde neuvedené

2

0

8107 20 00

Netvářené (surové) kadmium; kadmiový prášek

3

0

8107 30 00

Kadmiový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující kadmium)

bez

0

8107 90 00

Výrobky z kadmia, jinde neuvedené

4

0

8108 20 00

Netvářený (surový) titan; titanový prášek

5

0

8108 30 00

Titanový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující titan)

5

0

8108 90 30

Titanové tyče, pruty, profily a dráty, jinde neuvedené

7

0

8108 90 50

Titanové desky, plechy, pásy a fólie

7

0

8108 90 60

Trouby a trubky, z titanu

7

0

8108 90 90

Výrobky z titanu, jinde neuvedené

7

0

8109 20 00

Netvářené (surové) zirkonium; zirkoniový prášek

5

0

8109 30 00

Zirkoniový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující zirkonium)

bez

0

8109 90 00

Výrobky ze zirkonia, jinde neuvedené

9

0

8110 10 00

Netvářený (surový) antimon; antimonový prášek

7

3

8110 20 00

Antimonový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující antimon)

bez

0

8110 90 00

Výrobky z antimonu, jinde neuvedené

7

0

8111 00 11

Netvářený (surový) mangan; manganový prášek

bez

0

8111 00 19

Manganový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující mangan)

bez

0

8111 00 90

Výrobky z manganu, jinde neuvedené

5

0

8112 12 00

Netvářené (surové) berylium; beryliový prášek

bez

0

8112 13 00

Beryliový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující berylium)

bez

0
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3

0

8112 19 00

Výrobky z berylia, jinde neuvedené

8112 21 10

Slitiny chromu obsahující více než 10 % hmotnostních niklu, netvářené
(surové); prášek z těchto slitin (jiný než popel a zbytky obsahující
chrom nebo slitiny chromu tohoto druhu)

bez

0

8112 21 90

Netvářený (surový) chrom; chromový prášek (jiný než slitiny chromu
obsahující více než 10 % hmotnostních niklu)

3

0

8112 22 00

Chromový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující chrom a sli
tiny chromu obsahující více než 10 % hmotnostních niklu)

bez

0

8112 29 00

Výrobky z chromu, jinde neuvedené

5

0

8112 51 00

Netvářené (surové) thallium; thalliový prášek

1,5

0

8112 52 00

Thalliový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující thallium)

bez

0

8112 59 00

Výrobky z thallia, jinde neuvedené

3

0

8112 92 10

Netvářené (surové) hafnium (celtium); hafniový prášek; hafniový odpad
a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující hafnium)

3

0

8112 92 21

Odpad a šrot z niobu (columbia), rhenia, gallia, india, vanadu a germa
nia (jiný než popel a zbytky obsahující tyto kovy)

bez

0

8112 92 31

Netvářený (surový) niob (columbium) a rhenium; prášek z niobu (co
lumbia) nebo rhenia

3

0

8112 92 81

Netvářené (surové) indium; indiový prášek

2

0

8112 92 89

Netvářené (surové) gallium; galliový prášek

1,5

0

8112 92 91

Netvářený (surový) vanad; vanadový prášek; vanadový odpad a šrot
(jiný než popel a zbytky obsahující vanad)

bez

0

8112 92 95

Netvářené (surové) germanium; germaniový prášek

4,5

0

8112 99 20

Výrobky z hafnia (celtia) a germania, jinde neuvedené

7

0

8112 99 30

Výrobky z niobu (columbia) nebo rhenia, jinde neuvedené

9

0

8112 99 70

Výrobky z gallia, india a vanadu, jinde neuvedené

3

0

8113 00 20

Netvářené (surové) cermety

4

0

L 356/580

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8113 00 40

Odpad a šrot z cermetů (jiný než popel a zbytky obsahující cermety)

bez

0

8113 00 90

Výrobky z cermetů, jinde neuvedené

5

0

8201 10 00

Rýče a lopaty, s pracovními částmi z obecných kovů

1,7

0

8201 20 00

Vidle, včetně podávek, s pracovními částmi z obecných kovů

1,7

0

8201 30 00

Krumpáče, škrabky, motyky a hrábě, s pracovními částmi z obecných
kovů (jiné než sekáčky na led)

1,7

0

8201 40 00

Sekery, sekáčky na větve a podobné sekací nástroje, s pracovními
částmi z obecných kovů (jiné než sekáčky na led)

1,7

0

8201 50 00

Zahradnické nůžky a podobné jednou rukou ovládané prořezávače
stromů a nůžky, včetně nůžek na drůbež, s pracovními částmi z obe
cných kovů

1,7

0

8201 60 00

Nůžky na střihání keřů, oběma rukama ovládané prořezávače stromů
a podobné oběma rukama ovládané nůžky, s pracovními částmi z obe
cných kovů

1,7

0

8201 90 00

Kosy, srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, dřevorubecké klíny
a ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví
nebo lesnictví, s pracovními částmi z obecných kovů (jiné než rýče a lo
paty, vidle, krumpáče, škrabky, motyky, hrábě, sekery, sekáčky na větve
a podobné sekací nástroje, nůžky na drůbež, zahradnické nůžky a pod
obné jednou rukou ovládané prořezávače stromů a nůžky, nůžky na
střihání keřů, oběma rukama ovládané prořezávače stromů a podobné
oběma rukama ovládané nůžky)

1,7

0

8202 10 00

Ruční pily, s pracovními částmi z obecných kovů (jiné než motorové
pily)

1,7

0

8202 20 00

Pásové pilové listy z obecných kovů

1,7

0

8202 31 00

Kotoučové pilové listy, včetně prořezávacích nebo drážkovacích pilo
vých listů, z obecných kovů, s pracovními částmi z oceli

2,7

0

8202 39 00

Kotoučové pilové listy, včetně prořezávacích nebo drážkovacích pilo
vých listů, a jejich části a součásti, z obecných kovů, s pracovními
částmi z jiného materiálu než z oceli

2,7

0

8202 40 00

Řetězové pilové listy z obecných kovů

1,7

0

8202 91 00

Rovné pilové listy, z obecných kovů, pro opracování kovů

2,7

0
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8202 99 11

Pilové listy, včetně neozubených pilových listů, z obecných kovů, s pra
covními částmi z oceli, pro opracování kovů (jiné než pásové pilové li
sty, kotoučové pilové listy a rovné pilové listy)

2,7

0

8202 99 19

Pilové listy, včetně neozubených pilových listů, z obecných kovů, s pra
covními částmi z oceli, pro opracování materiálů jiných než kovy (jiné
než pásové pilové listy, kotoučové pilové listy, prořezávací nebo dráž
kovací pilové listy a řetězové pilové listy)

2,7

0

8202 99 90

Pilové listy, včetně neozubených pilových listů, z obecných kovů, s pra
covními částmi z materiálů jiných než ocel (jiné než pásové pilové listy,
kotoučové pilové listy, prořezávací nebo drážkovací pilové listy a řetě
zové pilové listy)

2,7

0

8203 10 00

Pilníky, rašple a podobné ruční nástroje z obecných kovů

1,7

0

8203 20 10

Kleštičky pro jiné použití než pro lékařské účely, z obecných kovů

1,7

0

8203 20 90

Kleště, včetně štípacích kleští, pinzety a podobné ruční nástroje z obe
cných kovů (jiné než kleštičky)

1,7

0

8203 30 00

Nůžky na plech a podobné ruční nástroje, z obecných kovů

1,7

0

8203 40 00

Řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děrovací kleště a průboj
níky a podobné ruční nástroje, z obecných kovů

1,7

0

8204 11 00

Ruční klíče na matice a šrouby, včetně momentových měřicích klíčů,
z obecných kovů, nenastavitelné

1,7

0

8204 12 00

Ruční klíče na matice a šrouby, včetně momentových měřicích klíčů,
z obecných kovů, nastavitelné (kromě vratidel na závitníky)

1,7

0

8204 20 00

Výměnné klíčové nástrčné hlavice, též s rukojetí, z obecných kovů

1,7

0

8205 10 00

Ruční nástroje na vrtání a nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních
závitů

1,7

0

8205 20 00

Kladiva a palice s pracovními částmi z obecných kovů

3,7

0

8205 30 00

Hoblíky, dláta, žlábková (dutá) dláta a podobné řezné nástroje na opra
cování dřeva

3,7

0

8205 40 00

Ruční šroubováky

3,7

0

8205 51 00

Ruční nástroje a nářadí používané v domácnosti, nemechanické, s pra
covními částmi z obecných kovů, jinde neuvedené

3,7

0

8205 59 10

Ruční nástroje a nářadí pro zedníky, kameníky, formíře, cementáře, štu
katéry a malíře, z obecných kovů, jinde neuvedené

3,7

0
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8205 59 30

Nýtovací pistole, nastřelovací pistole a podobné ruční nástroje pohá
něné nábojkou

2,7

0

8205 59 90

Ruční nástroje a nářadí, včetně sklenářských diamantů, z obecných
kovů, jinde neuvedené

2,7

0

8205 60 00

Pájecí lampy a podobné výrobky (jiné než plynové pájecí lampy)

2,7

0

8205 70 00

Svěráky, upínáky a podobné nářadí (jiné, než které jsou příslušenstvím,
částmi a součástmi obráběcích strojů)

3,7

0

8205 80 00

Kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné ko
touče s rámovou konstrukcí

2,7

0

8205 90 00

Soupravy (sady) výrobků ze dvou nebo více předchozích položek

3,7

0

8206 00 00

Soupravy (sady) dvou nebo více nástrojů a nářadí čísel 8202 až 8205,
v soupravách (sadách) pro drobný prodej

3,7

0

8207 13 00

Vyměnitelné nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, s pra
covními částmi ze slinutých karbidů kovů nebo z cermetů

2,7

0

8207 19 10

Vyměnitelné nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, s pra
covními částmi z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu

2,7

0

8207 19 90

Vyměnitelné nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, s pra
covními částmi z materiálů jiných než slinutý karbid kovu, cermety,
diamant nebo aglomerovaný diamant

2,7

0

8207 20 10

Vyměnitelné průvlaky pro tažení nebo protlačování kovů, s pracovními
částmi z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu

2,7

0

8207 20 90

Vyměnitelné průvlaky pro tažení nebo protlačování kovů, s pracovními
částmi z materiálů jiných než diamant nebo aglomerovaný diamant

2,7

0

8207 30 10

Vyměnitelné nástroje na lisování, ražení nebo děrování, pro opracování
kovů

2,7

0

8207 30 90

Vyměnitelné nástroje na lisování, ražení nebo děrování, pro opracování
materiálů jiných než kovy

2,7

0

8207 40 10

Vyměnitelné nástroje na řezání vnitřních závitů, pro obrábění kovů

2,7

0
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8207 40 30

Vyměnitelné nástroje na řezání vnějších závitů, pro obrábění kovů

2,7

0

8207 40 90

Vyměnitelné nástroje na řezání vnitřních nebo vnějších závitů, pro ob
rábění materiálů jiných než kovy

2,7

0

8207 50 10

Vyměnitelné nástroje na vrtání, s pracovními částmi z diamantu nebo
z aglomerovaného diamantu (jiné než nástroje na vrtání nebo sondáž
při zemních pracích a nástroje na řezání vnitřních závitů)

2,7

0

8207 50 30

Vyměnitelné vrtáky do zdiva, s pracovními částmi z materiálů jiných
než diamant nebo aglomerovaný diamant

2,7

0

8207 50 50

Vyměnitelné nástroje na vrtání kovů, s pracovními částmi ze slinutého
karbidu kovu nebo z cermetů (jiné než nástroje na řezání vnitřních zá
vitů)

2,7

0

8207 50 60

Vyměnitelné nástroje na vrtání, pro opracování kovů, s pracovními
částmi z rychlořezné oceli (jiné než nástroje na řezání vnitřních závitů)

2,7

0

8207 50 70

Vyměnitelné nástroje na vrtání kovů, s pracovními částmi z materiálů
jiných než diamant, aglomerovaný diamant, slinutý karbid kovu, cer
mety nebo rychlořezná ocel (jiné než nástroje na řezání vnitřních zá
vitů)

2,7

0

8207 50 90

Vyměnitelné nástroje na vrtání, pro opracování materiálů jiných než
kovy, s pracovními částmi z materiálů jiných než diamant nebo aglo
merovaný diamant (jiné než nástroje na vrtání nebo sondáž při ze
mních pracích, vyvrtávání zdí a nástroje na řezání vnitřních závitů)

2,7

0

8207 60 10

Vyměnitelné nástroje na vyvrtávání nebo protahování, s pracovními
částmi z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu

2,7

0

8207 60 30

Vyměnitelné nástroje na vyvrtávání nebo vrtání kovů

2,7

0

8207 60 50

Vyměnitelné nástroje na vyvrtávání materiálů jiných než kovy, s pra
covními částmi z materiálů jiných než diamant nebo aglomerovaný dia
mant

2,7

0

8207 60 70

Vyměnitelné nástroje na protahování kovů

2,7

0

8207 60 90

Vyměnitelné nástroje na protahování materiálů jiných než kovy, s pra
covními částmi z materiálů jiných než diamant nebo aglomerovaný dia
mant

2,7

0

8207 70 10

Vyměnitelné nástroje na frézování kovů, s pracovními částmi ze slinu
tého karbidu kovu nebo z cermetů

2,7

0
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8207 70 31

Vyměnitelné nástroje na frézování kovů, se stopkou, s pracovními
částmi z materiálů jiných než slinutý karbid kovu nebo cermety

2,7

0

8207 70 35

Vyměnitelné odvalovací frézy, pro opracování kovů, s pracovními
částmi z materiálů jiných než slinutý karbid kovu nebo cermety

2,7

0

8207 70 38

Vyměnitelné nástroje na frézování, pro opracování kovů, s pracovními
částmi z materiálů jiných než slinutý karbid kovu nebo cermety (jiné
než se stopkou a odvalovací frézy)

2,7

0

8207 70 90

Vyměnitelné nástroje na frézování materiálů jiných než kovy

2,7

0

8207 80 11

Vyměnitelné nástroje na soustružení kovů, s pracovními částmi ze sli
nutého karbidu kovu nebo z cermetů

2,7

0

8207 80 19

Vyměnitelné nástroje na soustružení, pro opracování kovů, s pracov
ními částmi z materiálů jiných než slinutý karbid kovu nebo cermety

2,7

0

8207 80 90

Vyměnitelné nástroje na soustružení materiálů jiných než kovy

2,7

0

8207 90 10

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné moto
rem, nebo pro obráběcí stroje, s pracovními částmi z diamantu nebo
z aglomerovaného diamantu, jinde neuvedené

2,7

0

8207 90 30

Nástrčné hlavice šroubováků z obecných kovů

2,7

0

8207 90 50

Vyměnitelné nástroje na obrábění ozubených kol (jiné než frézovací ná
stroje na obrábění ozubených kol)

2,7

0

8207 90 71

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné moto
rem, nebo pro obráběcí stroje, pro opracování kovů, s pracovními
částmi ze slinutého karbidu kovu nebo z cermetů, jinde neuvedené

2,7

0

8207 90 78

Vyměnitelné nástroje, používané u mechanických nebo nemechanic
kých ručních zařízení nebo u obráběcích strojů, pro opracování mate
riálů jiných než kovy, s pracovními částmi ze slinutého karbidu kovu
nebo z cermetů, jinde neuvedené

2,7

0

8207 90 91

Vyměnitelné nástroje, používané u mechanických nebo nemechanic
kých ručních zařízení nebo u obráběcích strojů, pro opracování kovů, s
pracovními částmi z materiálů jiných než diamant, aglomerovaný dia
mant, slinutý karbid kovu nebo cermety, jinde neuvedené

2,7

0

8207 90 99

Vyměnitelné nástroje, používané u mechanických nebo nemechanic
kých ručních zařízení nebo u obráběcích strojů, pro opracování mate
riálů jiných než kovy, s pracovními částmi z materiálů jiných než dia
mant, aglomerovaný diamant, slinutý karbid kovu nebo cermety, jinde
neuvedené

2,7

0
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8208 10 00

Nože a řezné čepele, z obecných kovů, pro stroje nebo mechanická za
řízení, pro opracování kovů

1,7

0

8208 20 00

Nože a řezné čepele, z obecných kovů, pro stroje nebo mechanická za
řízení, pro opracování dřeva

1,7

0

8208 30 10

Kotoučové nože z obecných kovů, pro kuchyňské přístroje nebo pro
stroje používané v potravinářském průmyslu

1,7

0

8208 30 90

Nože a řezné čepele, z obecných kovů, pro kuchyňské přístroje nebo
pro stroje používané v potravinářském průmyslu (jiné než kotoučové
nože)

1,7

0

8208 40 00

Nože a řezné čepele, z obecných kovů, pro zemědělské, zahradnické
nebo lesnické stroje (jiné než pro opracování dřeva)

1,7

0

8208 90 00

Nože a řezné čepele, z obecných kovů, pro stroje nebo mechanická za
řízení (jiné než pro opracování kovů nebo dřeva, pro kuchyňské pří
stroje nebo pro stroje používané v potravinářském průmyslu a pro ze
mědělské, zahradnické nebo lesnické stroje)

1,7

0

8209 00 20

Otočné břitové destičky, pro nástroje, nenamontované, ze slinutého
karbidu kovu nebo z cermetů

2,7

0

8209 00 80

Destičky, tyčinky, hroty a podobné výrobky pro nástroje, nenamonto
vané, ze slinutých karbidů kovů nebo z cermetů (jiné než otočné bři
tové destičky)

2,7

0

8210 00 00

Ručně poháněná mechanická zařízení, z obecných kovů, o hmotnosti
10 kg nebo nižší, používaná pro přípravu, uchování nebo podávání jí
del nebo nápojů

2,7

0

8211 10 00

Soupravy (sady) různých výrobků s noži čísla 8211; soupravy (sady), v
nichž je počet nožů čísla 8211 vyšší než počet ostatních výrobků

8,5

0

8211 91 30

Jídelní nože s rukojetí a pevnou čepelí z nerezavějící oceli

8,5

0

8211 91 80

Jídelní nože s pevnou čepelí z obecných kovů (jiné než s rukojetí a če
pelí z nerezavějící oceli a nože na krájení másla a nože na ryby)

8,5

0

8211 92 00

Nože s pevnou čepelí z obecných kovů (jiné než nože na řezání slámy,
mačety, nože a řezné čepele pro stroje a mechanická zařízení, jídelní
nože, nože na ryby, nože na krájení másla, břitvy, holicí strojky a holicí
čepelky a nože čísla 8214)

8,5

0

8211 93 00

Nože s jinou než pevnou čepelí, včetně zahradnických žabek, z obe
cných kovů (jiné než břitvy a holicí strojky)

8,5

0
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8211 94 00

Čepele z obecných kovů pro jídelní nože, kapesní nože a ostatní nože
čísla 8211

6,7

0

8211 95 00

Rukojeti z obecných kovů pro jídelní nože, kapesní nože a ostatní
nože čísla 8211

2,7

0

8212 10 10

Bezpečné holicí strojky s pevnými (nevyměnitelnými) čepelkami z obe
cných kovů

2,7

0

8212 10 90

Neelektrické břitvy a holicí strojky z obecných kovů (jiné než bezpečné
holicí strojky s pevnými (nevyměnitelnými) čepelkami)

2,7

0

8212 20 00

Bezpečné holicí čepelky z obecných kovů, včetně polotovarů holicích
čepelek v pásech

2,7

0

8212 90 00

Části a součásti neelektrických břitev a holicích strojků z obecných
kovů (jiné než bezpečné holicí čepelky a polotovary holicích čepelek v
pásech)

2,7

0

8213 00 00

Nůžky, krejčovské a podobné, a jejich čelisti, z obecných kovů (jiné než
nůžky na střihání keřů, oběma rukama ovládané prořezávače stromů
a podobné oběma rukama ovládané nůžky, zahradnické nůžky a pod
obné jednou rukou ovládané prořezávače stromů a nůžky a štípací kle
ště na kopyta pro podkováře)

4,2

0

8214 10 00

Nože na papír, otvírače dopisů, vyškrabovací nožíky, ořezávátka na
tužky a jejich čepele, z obecných kovů (jiné než pro stroje nebo mecha
nická zařízení kapitoly 83)

2,7

0

8214 20 00

Soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru, včetně pilníčků
na nehty, z obecných kovů (jiné než obyčejné nůžky)

2,7

0

8214 90 00

Strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky a ostatní
nožířské výrobky z obecných kovů, jinde neuvedené

2,7

0

8215 10 20

Soupravy (sady) sestávající z jednoho nebo několika nožů čísla 8211
a alespoň ze stejného počtu lžic, vidliček nebo jiných výrobků čísla
8215, z obecných kovů, obsahující pouze výrobky pokovené drahým
kovem

4,7

0

8215 10 30

Soupravy (sady) sestávající z jednoho nebo několika nožů čísla 8211
a alespoň ze stejného počtu lžic, vidliček nebo jiných výrobků čísla
8215, z nerezavějící oceli, obsahující alespoň jeden výrobek pokovený
drahým kovem

8,5

0

8215 10 80

Soupravy (sady) sestávající z jednoho nebo několika nožů čísla 8211
a alespoň ze stejného počtu lžic, vidliček nebo jiných výrobků čísla
8215, z obecných kovů jiných než nerezavějící ocel, obsahující alespoň
jeden výrobek pokovený drahým kovem

4,7

0

8215 20 10

Soupravy (sady) sestávající z jednoho nebo několika nožů čísla 8211
a alespoň ze stejného počtu lžic, vidliček nebo jiných výrobků čísla
8215, z nerezavějící oceli, neobsahující žádné výrobky pokovené dra
hým kovem

8,5

0
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8215 20 90

Soupravy (sady) sestávající z jednoho nebo několika nožů čísla 8211
a alespoň ze stejného počtu lžic, vidliček nebo jiných výrobků čísla
8215, z obecných kovů jiných než nerezavějící ocel, neobsahující žá
dné výrobky pokovené drahým kovem

4,7

0

8215 91 00

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože
na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní
výrobky z obecných kovů, pokovené drahým kovem (jiné než soupravy
(sady) výrobků jako kleště na humry a nůžky na drůbež)

4,7

0

8215 99 10

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože
na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní
výrobky z nerezavějící oceli, nepokovené drahým kovem (jiné než sou
pravy (sady) výrobků jako kleště na humry a nůžky na drůbež)

8,5

0

8215 99 90

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože
na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní
výrobky z obecných kovů jiných než nerezavějící ocel, nepokovené dra
hým kovem (jiné než soupravy (sady) výrobků jako kleště na humry
a nůžky na drůbež)

4,7

0

8301 10 00

Visací zámky z obecných kovů

2,7

0

8301 20 00

Zámky pro motorová vozidla, z obecných kovů

2,7

0

8301 30 00

Zámky pro nábytek, z obecných kovů

2,7

0

8301 40 11

Válcové zámky pro domovní dveře, z obecných kovů

2,7

0

8301 40 19

Zámky pro domovní dveře, z obecných kovů (jiné než válcové zámky
a visací zámky)

2,7

0

8301 40 90

Zámky z obecných kovů (jiné než visací zámky a zámky pro motorová
vozidla, nábytek nebo domovní dveře)

2,7

0

8301 50 00

Závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z obecných kovů

2,7

0

8301 60 00

Části a součásti visacích zámků, zámků, závěr a závěrových rámů se za
budovanými zámky, z obecných kovů, jinde neuvedené

2,7

0

8301 70 00

Klíče předkládané samostatně pro visací zámky, zámky, závěry a závě
rové rámy se zabudovanými zámky, z obecných kovů, jinde neuvedené

2,7

0

8302 10 00

Všechny druhy závěsů, z obecných kovů

2,7

0

8302 20 00

Rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů

2,7

0

8302 30 00

Úchytky, kování a podobné výrobky pro motorová vozidla, z obecných
kovů (jiné než závěsy a rejdovací kolečka)

2,7

0
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8302 41 00

Úchytky a kování pro stavby, z obecných kovů (jiné než zámky s klíči
a závěsy)

2,7

0

8302 42 00

Úchytky, kování a podobné výrobky pro nábytek, z obecných kovů
(jiné než zámky s klíči, závěsy a rejdovací kolečka)

2,7

0

8302 49 00

Úchytky, kování a podobné výrobky, z obecných kovů (jiné než zámky
s klíči, závěry a závěrové rámy se zabudovanými zámky, závěsy, rejdo
vací kolečka a úchytky a kování pro stavby, motorová vozidla nebo ná
bytek)

2,7

0

8302 50 00

Věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obe
cných kovů

2,7

0

8302 60 00

Zařízení pro automatické zavírání dveří, z obecných kovů

2,7

0

8303 00 10

Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory a skříně, z obecných kovů

2,7

0

8303 00 30

Pancéřové nebo zpevněné dveře a bezpečnostní schránky pro komo
rové trezory, z obecných kovů

2,7

0

8303 00 90

Příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné
výrobky, z obecných kovů (jiné než pancéřové nebo zpevněné sejfy, tre
zory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory)

2,7

0

8304 00 00

Kartotékové skříně, pořadače spisů, zásobníky papírů, tácky na odklá
dání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří
nebo psacích stolů, z obecných kovů (jiné než kancelářský nábytek čí
sla 9403 a odpadkové koše na papír)

2,7

0

8305 10 00

Vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače nebo desky s volnými listy,
z obecných kovů (jiné než napínáčky a závěry pro knihy nebo rej
stříky)

2,7

0

8305 20 00

Sešívací drátky v pásech, z obecných kovů

2,7

0

8305 90 00

Kancelářské zboží jako dopisní spony, spínací růžky, sponky na spisy
a štítky ke kartotékám, z obecných kovů, včetně částí a součástí vý
robků čísla 8305 (jiné než vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače
nebo desky s volnými listy, sešívací drátky v pásech, napínáčky a závěry
pro knihy nebo rejstříky)

2,7

0

8306 10 00

Zvony, zvonky, gongy a podobné výrobky, neelektrické, z obecných
kovů (jiné než hudební nástroje)

bez

0

8306 21 00

Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovů, pokovené drahým
kovem (jiné než umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti)

bez

0

8306 29 10

Sošky a jiné ozdobné předměty, z mědi, nepokovené drahým kovem
(jiné než umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti)

bez

0

8306 29 90

Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovů jiných než měď, ne
pokovené drahým kovem (jiné než umělecká díla, sběratelské předměty
a starožitnosti)

bez

0
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8306 30 00

Rámy a rámečky k fotografiím, obrazům nebo podobné rámy a rá
mečky, z obecných kovů; zrcadla z obecných kovů (kromě optických
článků)

2,7

0

8307 10 00

Ohebné trubky ze železa nebo oceli, též s příslušenstvím (fitinky)

2,7

0

8307 90 00

Ohebné trubky z jiných obecných kovů než ze železa nebo oceli, též s
příslušenstvím (fitinky)

2,7

0

8308 10 00

Háčky, poutka a očka, z obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, braš
nářské výrobky, cestovní zboží nebo pro jiné zcela zhotovené výrobky

2,7

0

8308 20 00

Duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů

2,7

0

8308 90 00

Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, bez zámků, spony, přezky
a svorky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv, brašnářské výrobky, ce
stovní zboží nebo pro jiné zcela zhotovené výrobky, včetně částí a sou
částí výrobků čísla 8308, z obecných kovů (jiné než háčky, očka, po
utka a duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem)

2,7

0

8309 10 00

Korunkové uzávěry z obecných kovů

2,7

0

8309 90 10

Kapsle z olova; kapsle z hliníku, o průměru převyšujícím 21 mm (jiné
než korunkové uzávěry)

3,7

0

8309 90 90

Zátky, závěry lahví a víčka, včetně šroubovacích víček a nalévacích zá
tek, odtrhovací uzávěry pro lahve, plomby a jiné příslušenství obalů,
z obecných kovů (jiné než korunkové uzávěry, kapsle z olova a kapsle
z hliníku o průměru převyšujícím 21 mm)

2,7

0

8310 00 00

Desky (štíty) a destičky (štítky) s orientačními nápisy, se jménem, s ad
resou a podobné tabulky, číslice, písmena a jiné značky, z obecných
kovů, včetně dopravních značek (s výjimkou výrobků čísla 9405)

2,7

0

8311 10 10

Svářecí elektrody plněné železem nebo ocelí a povlečené žáruvzdor
ným materiálem, pro svařování elektrickým obloukem

2,7

0

8311 10 90

Povlečené elektrody z obecných kovů, pro svařování elektrickým ob
loukem (jiné než plněné železem nebo ocelí a povlečené žáruvzdorným
materiálem)

2,7

0

8311 20 00

Plněné dráty z obecných kovů, pro svařování elektrickým obloukem

2,7

0

8311 30 00

Povlečené pruty a plněné dráty, z obecných kovů, pro pájení, pájení na
tvrdo nebo svařování plamenem (jiné než dráty a pruty plněné pájkou,
která kromě tavidel obsahuje 2 % hmotnostní nebo více drahého kovu)

2,7

0
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8311 90 00

Dráty, pruty, trubky, desky, elektrody a podobné výrobky, z obecných
kovů nebo z karbidů kovů, povlečené nebo plněné tavidly, k pájení, pá
jení na tvrdo, svařování nebo nanášení kovů nebo karbidů kovů, jinde
neuvedené, a dráty a pruty, z aglomerovaného prášku z obecného
kovu, pro metalizaci stříkáním, jinde neuvedené

2,7

0

8401 10 00

Jaderné reaktory (Euratom)

5,7

0

8401 20 00

Stroje a přístroje pro oddělování izotopů a jejich části a součásti, jinde
neuvedené (Euratom)

3,7

0

8401 30 00

Neozářené palivové články (kazety), v obalu s přípravky pro manipu
laci, pro jaderné reaktory (Euratom)

3,7

0

8401 40 00

Části a součásti jaderných reaktorů, jinde neuvedené (Euratom)

3,7

0

8402 11 00

Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství převyšujícím 45 tun za
hodinu

2,7

0

8402 12 00

Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství nepřesahujícím 45 tun za
hodinu (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak hor
kou vodu, tak i nízkotlakou páru)

2,7

0

8402 19 10

Žárotrubné kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodá
vat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru)

2,7

0

8402 19 90

Parní kotle, včetně hybridních kotlů (jiné než vodotrubné kotle, žáro
trubné kotle a kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak hor
kou vodu, tak i nízkotlakou páru)

2,7

0

8402 20 00

Kotle zvané „na přehřátou vodu“

2,7

0

8402 90 00

Části a součásti parních kotlů a kotlů zvaných „na přehřátou vodu“,
jinde neuvedené

2,7

0

8403 10 10

Kotle k ústřednímu vytápění, z litiny (jiné než parní kotle a kotle zvané
„na přehřátou vodu“ čísla 8402)

2,7

0

8403 10 90

Kotle k ústřednímu vytápění, neelektrické, z materiálů jiných než litina
(jiné než parní kotle a kotle zvané „na přehřátou vodu“ čísla 8402)

2,7

0

8403 90 10

Části a součásti kotlů k ústřednímu vytápění, z litiny, jinde neuvedené

2,7

0

8403 90 90

Části a součásti kotlů k ústřednímu vytápění, jinde neuvedené

2,7

0

8404 10 00

Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403, například
ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí,
zařízení na rekuperaci plynů

2,7

0
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8404 20 00

Kondenzátory pro parní pohonné jednotky

2,7

0

8404 90 00

Části a součásti pomocných zařízení čísel 8402 nebo 8403 a kondenzá
torů pro parní pohonné jednotky, jinde neuvedené

2,7

0

8405 10 00

Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu,
též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové gene
rátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů
(jiné než koksovací pece, plynové generátory pro elektrolytické procesy
a karbidové lampy)

1,7

0

8405 90 00

Části a součásti plynových generátorů pro výrobu generátorového nebo
vodního plynu, vyvíječů acetylenu nebo podobných plynových generá
torů pro výrobu plynu mokrou cestou, jinde neuvedené

1,7

0

8406 10 00

Parní turbíny pro pohon lodí

2,7

0

8406 81 10

Parní turbíny pro výrobu elektřiny, s výkonem převyšujícím 40 MW

2,7

0

8406 81 90

Parní turbíny, s výkonem převyšujícím 40 MW (jiné než turbíny pro
pohon lodí a pro výrobu elektřiny)

2,7

0

8406 82 11

Parní turbíny pro výrobu elektřiny, s výkonem nepřesahujícím 10 MW

2,7

0

8406 82 19

Parní turbíny pro výrobu elektřiny, s výkonem převyšujícím 10 MW,
avšak nepřesahujícím 40 MW

2,7

0

8406 82 90

Parní turbíny, s výkonem nepřesahujícím 40 MW (jiné než turbíny pro
pohon lodí a pro výrobu elektřiny)

2,7

0

8406 90 10

Lopatky statorů, rotory a jejich lopatky, jakožto části a součásti turbín

2,7

0

8406 90 90

Části a součásti parních turbín, jinde neuvedené (jiné než lopatky sta
torů, rotory a jejich lopatky)

2,7

0

8407 10 00

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spa
lováním, pro letadla

1,7

0

8407 21 10

Závěsné zážehové motory pro pohon lodí, s obsahem válců nepřesahu
jícím 325 cm3

6,2

0

8407 21 91

Závěsné zážehové motory pro pohon lodí, s obsahem válců převyšují
cím 325 cm3 a s výkonem nepřesahujícím 30 kW

4,2

0

8407 21 99

Závěsné zážehové motory pro pohon lodí, s obsahem válců převyšují
cím 325 cm3 a s výkonem převyšujícím 30 kW

4,2

0

8407 29 20

Vratné nebo rotační zážehové motory, pro pohon lodí, s výkonem ne
přesahujícím 200 kW (jiné než závěsné motory)

4,2

0
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8407 29 80

Vratné nebo rotační zážehové motory, pro pohon lodí, s výkonem pře
vyšujícím 200 kW (jiné než závěsné motory)

4,2

0

8407 31 00

Zážehové vratné pístové motory typu používaného k pohonu vozidel
kapitoly 87, s obsahem válců nepřesahujícím 50 cm3

2,7

0

8407 32 10

Zážehové vratné pístové motory typu používaného k pohonu vozidel
kapitoly 87, s obsahem válců převyšujícím 50 cm3, avšak nepřesahují
cím 125 cm3

2,7

0

8407 32 90

Zážehové vratné pístové motory typu používaného k pohonu vozidel
kapitoly 87, s obsahem válců převyšujícím 125 cm3, avšak nepřesahují
cím 250 cm3

2,7

0

8407 33 10

Zážehové vratné pístové motory typu používaného pro vozidla kapi
toly 87, s obsahem válců převyšujícím 250 cm3, avšak nepřesahujícím
1 000 cm3, pro průmyslovou montáž jednonápravových malotraktorů
položky 8701 10 a motorových vozidel čísel 8703, 8704 a 8705

2,7

0

8407 33 90

Zážehové vratné pístové motory typu používaného pro vozidla kapi
toly 87, s obsahem válců převyšujícím 250 cm3, avšak nepřesahujícím
1 000 cm3 (jiné než pro průmyslovou montáž jednonápravových malo
traktorů položky 8701 10 a motorových vozidel čísel 8703, 8704
a 8705)

2,7

0

8407 34 10

Zážehové vratné pístové motory s obsahem válců převyšujícím
1 000 cm3, pro průmyslovou montáž: jednonápravových malotraktorů
položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel
čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než 2 800 cm3 a motoro
vých vozidel čísla 8705

2,7

0

8407 34 30

Zážehové vratné pístové motory typu používaného pro vozidla kapi
toly 87, použité, s obsahem válců převyšujícím 1 000 cm3

4,2

0

8407 34 91

Zážehové vratné pístové motory typu používaného pro vozidla kapi
toly 87, nové, s obsahem válců nepřesahujícím 1 500 cm3, avšak pře
vyšujícím 1 000 cm3 (jiné než motory podpoložky 8407 34 10)

4,2

0

8407 34 99

Zážehové vratné pístové motory typu používaného pro vozidla kapi
toly 87, nové, s obsahem válců převyšujícím 1 500 cm3 (jiné než mo
tory pro průmyslovou montáž jednonápravových malotraktorů po
ložky 8701 10, motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čí
sla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než 2 800 cm3 a motoro
vých vozidel čísla 8705)

4,2

0

8407 90 10

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spa
lováním, s obsahem válců nepřesahujícím 250 cm3 (jiné než motory
pro letadla nebo pro pohon lodí a vratné pístové motory typu používa
ného pro vozidla kapitoly 87)

2,7

0
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8407 90 50

Zážehové rotační pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem
válců převyšujícím 250 cm3, pro průmyslovou montáž: jednonápravo
vých malotraktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703;
motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než
2 800 cm3 a motorových vozidel čísla 8705

2,7

0

8407 90 80

Vratné nebo rotační zážehové pístové motory, s obsahem válců převy
šujícím 250 cm3, s výkonem nepřesahujícím 10 kW (jiné než motory
podpoložky 8407 90 50, vratné pístové motory typu používaného k
pohonu vozidel kapitoly 87, motory pro letadla a pro pohon lodí)

4,2

0

8407 90 90

Vratné nebo rotační zážehové pístové motory, s obsahem válců převy
šujícím 250 cm3, s výkonem převyšujícím 10 kW (jiné než motory
podpoložky 8407 90 50, vratné pístové motory typu používaného k
pohonu vozidel kapitoly 87, motory pro letadla a pro pohon lodí)

4,2

0

8408 10 11

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním, použité (dieselové
motory nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní
plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky
8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00

bez

0

8408 10 19

Vznětové spalovací pístové motory, pro plavidla, použité (jiné než pro
plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných
lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 22

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem nepřesahujícím
15 kW

bez

0

8408 10 24

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem nepřesa
hujícím 15 kW (jiné než pro pravidla pro námořní plavbu čísel 8901
až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné
lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 26

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím 15
kW, avšak nepřesahujícím 50 kW

bez

0

8408 10 28

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 15 kW, avšak nepřesahujícím 50 kW (jiné než pro pravidla pro
námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpo
ložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 31

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW

bez

0
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8408 10 39

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW (jiné než pro pravidla čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 41

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW

bez

0

8408 10 49

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW (jiné než pro pravidla
pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí
podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 51

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
200 kW, avšak nepřesahujícím 300 kW

bez

0

8408 10 59

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 200 kW, avšak nepřesahujícím 300 kW (jiné než pro pravidla
pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí
podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 61

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
300 kW, avšak nepřesahujícím 500 kW

bez

0

8408 10 69

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 300 kW, avšak nepřesahujícím 500 kW (jiné než pro pravidla
pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí
podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 71

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
500 kW, avšak nepřesahujícím 1 000 kW

bez

0

8408 10 79

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 500 kW, avšak nepřesahujícím 1 000 kW (jiné než pro pravidla
pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí
podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 81

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
1 000 kW, avšak nepřesahujícím 5 000 kW

bez

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/595

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8408 10 89

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 1 000 kW, avšak nepřesahujícím 5 000 kW (jiné než pro pravidla
pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí
podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 91

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla pro námořní plavbu čísel
8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a vá
lečné lodě podpoložky 8906 10 00, nové, s výkonem převyšujícím
5 000 kW

bez

0

8408 10 99

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro plavidla, nové, s výkonem převyšu
jícím 5 000 kW (jiné než pro pravidla pro námořní plavbu čísel 8901
až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné
lodě podpoložky 8906 10 00)

2,7

0

8408 20 10

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), pro průmyslovou montáž: jednonápra
vových malotraktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703;
motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců nižším než
2 500 cm3 a motorových vozidel čísla 8705

2,7

0

8408 20 31

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), pro kolové zemědělské nebo lesnické
traktory, s výkonem nepřesahujícím 50 kW

4,2

0

8408 20 35

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), pro kolové zemědělské nebo lesnické
traktory, s výkonem převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100
kW

4,2

0

8408 20 37

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), pro kolové zemědělské nebo lesnické
traktory, s výkonem převyšujícím 100 kW

4,2

0

8408 20 51

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro vozidla kapitoly 87, s výkonem ne
přesahujícím 50 kW (jiné než motory podpoložky 8408 20 10 a mo
tory pro kolové zemědělské nebo lesnické traktory)

4,2

0

8408 20 55

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro vozidla kapitoly 87, s výkonem
převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW (jiné než motory
podpoložky 8408 20 10 a motory pro kolové zemědělské nebo les
nické traktory)

4,2

0

8408 20 57

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro vozidla kapitoly 87, s výkonem
převyšujícím 100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW (jiné než motory
podpoložky 8408 20 10 a motory pro kolové zemědělské nebo les
nické traktory)

4,2

0

8408 20 99

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou) pro vozidla kapitoly 87, s výkonem
převyšujícím 200 kW (jiné než motory podpoložky 8408 20 10 a mo
tory pro kolové zemědělské nebo lesnické traktory)

4,2

0
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8408 90 21

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), pro kolejové trakce

4,2

0

8408 90 27

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), použité (jiné než motory pro kolejové
trakce nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapi
toly 87)

4,2

0

8408 90 41

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem nepřesahujícím 15
kW (jiné než motory pro kolejové trakce nebo pro pohon lodí a motory
pro motorová vozidla kapitoly 87)

4,2

0

8408 90 43

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím 15 kW,
avšak nepřesahujícím 30 kW (jiné než motory pro kolejové trakce
nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapitoly 87)

4,2

0

8408 90 45

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím 30 kW,
avšak nepřesahujícím 50 kW (jiné než motory pro kolejové trakce
nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapitoly 87)

4,2

0

8408 90 47

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím 50 kW,
avšak nepřesahujícím 100 kW (jiné než motory pro kolejové trakce
nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapitoly 87)

4,2

0

8408 90 61

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím
100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW (jiné než motory pro kolejové
trakce nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapi
toly 87)

4,2

0

8408 90 65

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím
200 kW, avšak nepřesahujícím 300 kW (jiné než motory pro kolejové
trakce nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapi
toly 87)

4,2

0

8408 90 67

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím
300 kW, avšak nepřesahujícím 500 kW (jiné než motory pro kolejové
trakce nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapi
toly 87)

4,2

0

8408 90 81

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím
500 kW, avšak nepřesahujícím 1 000 kW (jiné než motory pro kole
jové trakce nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapi
toly 87)

4,2

0

8408 90 85

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím
1 000 kW, avšak nepřesahujícím 5 000 kW (jiné než motory pro kole
jové trakce nebo pro pohon lodí a motory pro motorová vozidla kapi
toly 87)

4,2

0
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8408 90 89

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory
nebo motory s žárovou hlavou), nové, s výkonem převyšujícím
5 000 kW (jiné než motory pro kolejové trakce nebo pro pohon lodí
a motory pro motorová vozidla kapitoly 87)

4,2

0

8409 10 00

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s pístovými
motory s vnitřním spalováním pro letadla, jinde neuvedené

1,7

0

8409 91 00

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zážeho
vými spalovacími pístovými motory s vnitřním spalováním, jinde neu
vedené

2,7

0

8409 99 00

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se vzněto
vými pístovými motory s vnitřním spalováním (dieselovými motory
nebo motory s žárovou hlavou), jinde neuvedené

2,7

0

8410 11 00

Vodní turbíny a vodní kola s výkonem nepřesahujícím 1 000 kW (jiné
než hydraulické motory a pohony čísla 8412)

4,5

0

8410 12 00

Vodní turbíny a vodní kola s výkonem převyšujícím 1 000 kW, avšak
nepřesahujícím 10 000 kW (jiné než hydraulické motory a pohony čí
sla 8412)

4,5

0

8410 13 00

Vodní turbíny a vodní kola s výkonem převyšujícím 10 000 kW (jiné
než hydraulické motory a pohony čísla 8412)

4,5

0

8410 90 10

Části a součásti vodních turbín a vodních kol, včetně regulátorů, z litiny
nebo lité oceli

4,5

0

8410 90 90

Části a součásti vodních turbín a vodních kol, včetně regulátorů (jiné
než z litiny nebo lité oceli)

4,5

0

8411 11 00

Proudové motory s tahem nepřesahujícím 25 kN

3,2

0

8411 12 10

Proudové motory s tahem převyšujícím 25 kN, avšak nepřesahujícím
44 kN

2,7

0

8411 12 30

Proudové motory s tahem převyšujícím 44 kN, avšak nepřesahujícím
132 kN

2,7

0

8411 12 80

Proudové motory s tahem převyšujícím 132 kN

2,7

0

8411 21 00

Turbovrtulové pohony s výkonem nepřesahujícím 1 100 kW

3,6

0

8411 22 20

Turbovrtulové pohony s výkonem převyšujícím 1 100 kW, avšak ne
přesahujícím 3 730 kW

2,7

0

8411 22 80

Turbovrtulové pohony s výkonem převyšujícím 3 730 kW

2,7

0

8411 81 00

Plynové turbíny s výkonem nepřesahujícím 5 000 kW (jiné než pro
udové motory a turbovrtulové pohony)

4,1

0
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8411 82 20

Plynové turbíny s výkonem převyšujícím 5 000 kW, avšak nepřesahují
cím 20 000 kW (jiné než proudové motory a turbovrtulové pohony)

4,1

0

8411 82 60

Plynové turbíny s výkonem převyšujícím 20 000 kW, avšak nepřesahu
jícím 50 000 kW (jiné než proudové motory a turbovrtulové pohony)

4,1

0

8411 82 80

Plynové turbíny s výkonem převyšujícím 50 000 kW (jiné než pro
udové motory a turbovrtulové pohony)

4,1

0

8411 91 00

Části a součásti proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů,
jinde neuvedené

2,7

0

8411 99 00

Části a součásti plynových turbín, jinde neuvedené

4,1

0

8412 10 00

Reaktivní motory, jiné než proudové motory

2,2

0

8412 21 20

Hydraulické systémy, s lineárním pohybem (válců)

2,7

0

8412 21 80

Hydraulické motory a pohony s lineárním pohybem (válců) (kromě
hydraulických systémů)

2,7

0

8412 29 20

Hydraulické systémy poháněné hydraulickými kapalinovými motory
(kromě hydraulických motorů a pohonů s lineárním pohybem (válců))

4,2

0

8412 29 81

Hydraulické kapalinové motory a pohony (jiné než s lineárním pohy
bem (válců) a hydraulické systémy)

4,2

0

8412 29 89

Hydraulické motory a pohony (jiné než s lineárním pohybem (válců),
hydraulické systémy, hydraulické kapalinové motory a pohony, vodní
turbíny a vodní kola čísla 8410 a parní turbíny)

4,2

0

8412 31 00

Pneumatické motory a pohony, s lineárním pohybem (válců)

4,2

0

8412 39 00

Pneumatické motory a pohony (jiné než s lineárním pohybem)

4,2

0

8412 80 10

Parní motory poháněné vodní nebo jinou párou (jiné než parní kotle
a turbíny)

2,7

0

8412 80 80

Motory a pohony, neelektrické (jiné než parní turbíny, pístové motory
s vnitřním spalováním, vodní turbíny, vodní kola, plynové turbíny,
reaktivní motory, hydraulické motory a pohony, pneumatické motory
a pohony, parní motory poháněné vodní nebo jinou párou a elektrické
motory)

4,2

0

8412 90 20

Části a součásti reaktivních motorů, j. n. (kromě proudových motorů)

1,7

0

8412 90 40

Části a součásti hydraulických motorů a pohonů, j. n.

2,7

0

8412 90 80

Části a součásti neelektrických motorů a pohonů, j. n.

2,7

0
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8413 11 00

Čerpadla vybavená měřicím zařízením nebo konstruovaná k vybavení
tímto zařízením, pro výdej pohonných hmot nebo mazadel, typů pou
žívaných v čerpacích stanicích nebo v garážích

1,7

0

8413 19 00

Čerpadla na kapaliny vybavená měřicím zařízením nebo konstruovaná
k vybavení tímto zařízením (jiná než čerpadla pro výdej pohonných
hmot nebo mazadel, typů používaných v čerpacích stanicích nebo v ga
rážích)

1,7

0

8413 20 00

Ruční čerpadla na kapaliny (jiná než položek 8413 11 nebo 8413 19)

1,7

0

8413 30 20

Vstřikovací čerpadla pro pístové motory s vnitřním spalováním

1,7

0

8413 30 80

Čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin, pro pí
stové motory s vnitřním spalováním (kromě vstřikovacích čerpadel)

1,7

0

8413 40 00

Čerpadla na beton

1,7

0

8413 50 20

Objemové hydraulické jednotky s kmitavým pohybem, s čerpadly

1,7

0

8413 50 40

Dávkovací objemová čerpadla s kmitavým pohybem, poháněná moto
rem

1,7

0

8413 50 61

Pístová čerpadla, hydraulický kapalinový pohon (kromě hydraulických
jednotek)

1,7

0

8413 50 69

Pístová čerpadla, poháněná motorem (jiná než čerpadla polo
žek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo
chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním, čerpadla
na beton, hydraulická čerpadla, včetně hydraulických jednotek, a dávko
vací čerpadla)

1,7

0

8413 50 80

Objemová čerpadla s kmitavým pohybem, poháněná motorem (jiná
než čerpadla položek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot,
mazadel nebo chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalo
váním, čerpadla na beton, hydraulické jednotky, dávkovací a univerzální
pístová čerpadla)

1,7

0

8413 60 20

Objemové rotační hydraulické jednotky, s čerpadly

1,7

0

8413 60 31

Zubová čerpadla, hydraulický kapalinový pohon (kromě hydraulických
jednotek)

1,7

0

8413 60 39

Zubová čerpadla, poháněná motorem (jiná než čerpadla polo
žek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo
chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním a hydrau
lická čerpadla, včetně hydraulických jednotek)

1,7

0

8413 60 61

Křídlová čerpadla, hydraulický kapalinový pohon (kromě hydraulických
jednotek)

1,7

0
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8413 60 69

Křídlová čerpadla, poháněná motorem (jiná než čerpadla polo
žek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo
chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním a hydrau
lická čerpadla, včetně hydraulických jednotek)

1,7

0

8413 60 70

Vřetenová čerpadla, poháněná motorem (jiná než čerpadla polo
žek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo
chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním, čerpadla
na beton a hydraulické jednotky)

1,7

0

8413 60 80

Objemová rotační čerpadla, poháněná motorem (jiná než čerpadla po
ložek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo
chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalováním, čerpadla
na beton, zubová čerpadla, křídlová čerpadla, vřetenová čerpadla a hyd
raulické jednotky)

1,7

0

8413 70 21

Ponorná čerpadla, jednostupňová

1,7

0

8413 70 29

Ponorná čerpadla, vícestupňová

1,7

0

8413 70 30

Bezucpávková odstředivá čerpadla pro topné systémy a dodávku teplé
vody

1,7

0

8413 70 35

Čerpadla, poháněná motorem, s průměrem výstupního otvoru ≤
15 mm (jiná než čerpadla položek 8413 11 a 8413 19, čerpadla po
honných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin pro pístové motory s
vnitřním spalováním a ponorná čerpadla)

1,7

0

8413 70 45

Odstředivá čerpadla s přímým vtokem a s bočním vtokem

1,7

0

8413 70 51

Radiální odstředivá čerpadla s průměrem výstupního otvoru > 15 mm,
jednostupňová, s jedním vstupním oběžným kolem, monobloky (jiná
než čerpadla položek 8413 11 a 8413 19, čerpadla pohonných hmot,
mazadel nebo chladicích kapalin pro pístové motory s vnitřním spalo
váním, čerpadla na beton, ponorná čerpadla a odstředivá čerpadla pro
topné systémy a dodávku teplé vody)

1,7

0

8413 70 59

Radiální odstředivá čerpadla s průměrem výstupního otvoru > 15 mm,
jednostupňová, s jedním vstupním oběžným kolem (jiná než mono
bloky a čerpadla položek 8413 11 a 8413 19)

1,7

0

8413 70 65

Radiální odstředivá čerpadla s průměrem výstupního otvoru > 15 mm,
jednostupňová, s více než jedním vstupním oběžným kolem (jiná než
čerpadla položek 8413 11 a 8413 19 a ponorná čerpadla)

1,7

0

8413 70 75

Radiální odstředivá čerpadla s průměrem výstupního otvoru > 15 mm,
vícestupňová (jiná než čerpadla položek 8413 11 a 8413 19 a ponorná
čerpadla)

1,7

0

8413 70 81

Jednostupňová odstředivá čerpadla, poháněná motorem, s průměrem
výstupního otvoru > 15 mm (jiná než čerpadla položek 8413 11
a 8413 19; čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapa
lin, pro pístové motory s vnitřním spalováním; čerpadla na beton; po
norná čerpadla; odstředivá čerpadla pro topné systémy a dodávku teplé
vody; odstředivá čerpadla s přímým vtokem a s bočním vtokem a uni
verzální radiální čerpadla)

1,7

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/601

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8413 70 89

Vícestupňová odstředivá čerpadla, poháněná motorem, s průměrem vý
stupního otvoru > 15 mm (jiná než čerpadla položek 8413 11
a 8413 19; čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapa
lin, pro pístové motory s vnitřním spalováním; čerpadla na beton; po
norná čerpadla; odstředivá čerpadla pro topné systémy a dodávku teplé
vody; odstředivá čerpadla s přímým vtokem a s bočním vtokem a uni
verzální radiální čerpadla)

1,7

0

8413 81 00

Čerpadla na kapaliny, poháněná motorem (jiná než položek 8413 11
a 8413 19, čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapa
lin pro pístové motory s vnitřním spalováním, čerpadla na beton, uni
verzální objemová čerpadla s kmitavým pohybem nebo objemová ro
tační čerpadla a odstředivá čerpadla všech typů)

1,7

0

8413 82 00

Zdviže na kapaliny (jiné než čerpadla)

1,7

0

8413 91 00

Části a součásti čerpadel na kapaliny, j. n.

1,7

0

8413 92 00

Části a součásti zdviží na kapaliny, j. n.

1,7

0

8414 10 20

Vývěvy pro použití při výrobě polovodičů

1,7

0

8414 10 25

Rotační pístové vývěvy, posuvné křídlové rotační vývěvy, molekulární
vývěvy a Rootsovy vývěvy

1,7

0

8414 10 81

Difuzní vývěvy, kryogenní vývěvy a adsorpční vývěvy

1,7

0

8414 10 89

Vývěvy (jiné než vývěvy pro použití při výrobě polovodičů, rotační pí
stové vývěvy, posuvné křídlové rotační vývěvy, molekulární vývěvy
a Rootsovy vývěvy, difuzní vývěvy, kryogenní vývěvy a adsorpční vý
věvy)

1,7

0

8414 20 20

Ruční pumpičky pro jízdní kola

1,7

0

8414 20 80

Vzduchová čerpadla ovládaná ručně nebo nohou (jiná než ruční pu
mpičky pro jízdní kola)

2,2

0

8414 30 20

Kompresory pro chladicí zařízení, s výkonem ≤ 0,4 kW

2,2

0

8414 30 81

Kompresory pro chladicí zařízení, s výkonem > 0,4 kW, hermetické
nebo polohermetické

2,2

0

8414 30 89

Kompresory pro chladicí zařízení, s výkonem > 0,4 kW (jiné než her
metické nebo polohermetické kompresory)

2,2

0

8414 40 10

Vzduchové kompresory, upevněné na podvozku s koly upraveném pro
tažení, s průtokem za minutu ≤ 2 m3

2,2

0

8414 40 90

Vzduchové kompresory, upevněné na podvozku s koly upraveném pro
tažení, s průtokem za minutu > 2 m3

2,2

0

8414 51 00

Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s
vlastním elektrickým motorem s výkonem ≤ 125 W

3,2

0
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8414 59 20

Osové ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních,
stropních nebo střešních ventilátorů, s vlastním elektrickým motorem s
výkonem ≤ 125 W)

2,3

0

8414 59 40

Odstředivé ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných,
okenních, stropních nebo střešních ventilátorů, s vlastním elektrickým
motorem s výkonem ≤ 125 W)

2,3

0

8414 59 80

Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, strop
ních nebo střešních ventilátorů, s vlastním elektrickým motorem s vý
konem ≤ 125 W, osových a odstředivých ventilátorů)

2,3

0

8414 60 00

Odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry, jejichž nejdelší vodo
rovná strana ≤120 cm

2,7

0

8414 80 11

Turbokompresory, jednostupňové (jiné než kompresory pro chladicí za
řízení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly uprave
ném pro tažení)

2,2

0

8414 80 19

Turbokompresory, vícestupňové (jiné než kompresory pro chladicí zaří
zení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly uprave
ném pro tažení)

2,2

0

8414 80 22

Vratné objemové kompresory pracující s měrným přetlakem ≤ 15 barů,
s průtokem za hodinu ≤ 60 m3 (jiné než kompresory pro chladicí zaří
zení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly uprave
ném pro tažení)

2,2

0

8414 80 28

Vratné objemové kompresory pracující s měrným přetlakem ≤ 15 barů,
s průtokem za hodinu > 60 m3 (jiné než kompresory pro chladicí zaří
zení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly uprave
ném pro tažení)

2,2

0

8414 80 51

Vratné objemové kompresory pracující s měrným přetlakem > 15 barů,
s průtokem za hodinu ≤ 120 m3 (jiné než kompresory pro chladicí za
řízení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly uprave
ném pro tažení)

2,2

0

8414 80 59

Vratné objemové kompresory pracující s měrným přetlakem > 15 barů,
s průtokem za hodinu > 120 m3 (jiné než kompresory pro chladicí za
řízení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly uprave
ném pro tažení)

2,2

0

8414 80 73

Rotační objemové kompresory, jednostupňové (jiné než kompresory
pro chladicí zařízení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku
s koly upraveném pro tažení)

2,2

0

8414 80 75

Šroubové kompresory, vícestupňové (jiné než kompresory pro chladicí
zařízení a vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly upra
veném pro tažení)

2,2

0

8414 80 78

Rotační objemové kompresory, vícestupňové (jiné než kompresory pro
chladicí zařízení, vzduchové kompresory upevněné na podvozku s koly
upraveném pro tažení a šroubové kompresory)

2,2

0
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8414 80 80

Vzduchová čerpadla a ventilační nebo recirkulační odsávače s ventiláto
rem, též s vestavěnými filtry, jejichž nejdelší vodorovná strana
> 120 cm (jiné než vývěvy, vzduchová čerpadla ovládaná ručně nebo
nohou a kompresory)

2,2

0

8414 90 00

Části a součásti: vzduchových čerpadel nebo vývěv, kompresorů a venti
látorů na vzduch nebo jiný plyn a ventilačních nebo recirkulačních od
sávačů s ventilátorem, j. n.

2,2

0

8415 10 10

Klimatizační zařízení okenního nebo nástěnného typu, s vlastním po
honem

2,2

0

8415 10 90

Klimatizační zařízení okenního nebo nástěnného typu ve formě děle
ného systému („split-systém“)

2,7

0

8415 20 00

Klimatizační zařízení používaná v prostoru pro osoby v motorových
vozidlech

2,7

0

8415 81 00

Klimatizační zařízení s vestavěnou chladicí jednotkou a ventilem pro
střídání chladicího a tepelného cyklu (vratná tepelná čerpadla) (jiná než
používaná v prostoru pro osoby v motorových vozidlech a klimatizační
zařízení okenního nebo nástěnného typu, s vlastním pohonem nebo ve
formě děleného systému („split-systém“))

2,7

0

8415 82 00

Klimatizační zařízení s vestavěnou chladicí jednotkou, avšak bez ventilu
pro střídání chladicího a tepelného cyklu (jiná než používaná v pro
storu pro osoby v motorových vozidlech a klimatizační zařízení oken
ního nebo nástěnného typu, s vlastním pohonem nebo ve formě děle
ného systému („split-systém“))

2,7

0

8415 83 00

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru,
bez vestavěné chladicí jednotky, avšak se zařízením na změnu teploty
a vlhkosti vzduchu (jiná než používaná v prostoru pro osoby v moto
rových vozidlech a klimatizační zařízení okenního nebo nástěnného
typu, s vlastním pohonem nebo ve formě děleného systému („split-sy
stém“))

2,7

0

8415 90 00

Části a součásti klimatizačních zařízení skládajících se z motorem po
háněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzdu
chu, j. n.

2,7

0

8416 10 10

Hořáky pro topeniště na kapalná paliva, s vestavěným automatickým
ovládacím zařízením

1,7

0

8416 10 90

Hořáky pro topeniště na kapalná paliva (jiná než s vestavěným automa
tickým ovládacím zařízením)

1,7

0

8416 20 10

Hořáky pro topeniště, pouze plynové, monobloky, s vestavěným venti
látorem a ovládacím zařízením

1,7

0

8416 20 90

Hořáky pro topeniště na prášková nebo plynná paliva, včetně kombi
novaných hořáků (jiné než hořáky pro topeniště pouze plynové, mono
bloky, s vestavěným ventilátorem a ovládacím zařízením)

1,7

0
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8416 30 00

Mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, me
chanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení (kromě
hořáků)

1,7

0

8416 90 00

Části a součásti hořáků pro topeniště, například mechanických přiklá
dacích zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanických zaří
zení pro odstraňování popela a podobných zařízení, j. n.

1,7

0

8417 10 00

Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, na pražení, tavení nebo
jiné tepelné zpracování rud, pyritů nebo kovů (jiné než sušicí pece)

1,7

0

8417 20 10

Tunelové pekárenské pece, včetně pecí na výrobu sušenek a jemného
pečiva, neelektrické

1,7

0

8417 20 90

Pekárenské pece, včetně pecí na výrobu sušenek a jemného pečiva, ne
elektrické (kromě tunelových pecí)

1,7

0

8417 80 10

Spalovací pece na spalování odpadků, neelektrické

1,7

0

8417 80 20

Tunelové a muflové pece na vypalování keramických výrobků, neelek
trické

1,7

0

8417 80 80

Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spa
lovacích pecí (jiné než na pražení, tavení nebo jiné tepelné zpracování
rud, pyritů nebo kovů, na spalování odpadků, pekárenské pece, tune
lové a muflové pece na vypalování keramických výrobků, sušicí pece
a krakovací pece)

1,7

0

8417 90 00

Části a součásti neelektrických průmyslových a laboratorních pecí,
včetně neelektrických spalovacích pecí, j. n.

1,7

0

8418 10 20

Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, s objemem > 340 l, vybavená
samostatnými vnějšími dvířky

1,9

0

8418 10 80

Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, s objemem ≤ 340 l, vybavená
samostatnými vnějšími dvířky

1,9

0

8418 21 10

Chladničky používané v domácnostech, kompresorového typu, s obje
mem > 340 l

1,5

0

8418 21 51

Chladničky používané v domácnostech, kompresorového typu, stolního
typu, s objemem ≤ 340 l

2,5

0

8418 21 59

Chladničky používané v domácnostech, kompresorového typu, vestav
ného typu, s objemem ≤ 340 l

1,9

0

8418 21 91

Chladničky používané v domácnostech, kompresorového typu, s obje
mem ≤ 250 l (jiné než stolního typu a vestavného typu)

2,5

0
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8418 21 99

Chladničky používané v domácnostech, kompresorového typu, s obje
mem > 250 l, avšak ≤ 340 l (jiné než stolního typu a vestavného typu)

1,9

0

8418 29 00

Chladničky používané v domácnostech, absorpčního typu

2,2

0

8418 30 20

Mrazničky pultového typu, s objemem ≤ 400 l

2,2

0

8418 30 80

Mrazničky pultového typu, s objemem > 400 l, avšak ≤ 800 l

2,2

0

8418 40 20

Mrazničky skříňového typu, s objemem ≤ 250 l

2,2

0

8418 40 80

Mrazničky skříňového typu, s objemem > 250 l, avšak ≤ 900 l

2,2

0

8418 50 11

Chladicí vitríny a pulty s vestavěnou chladicí jednotkou nebo odpařova
cím zařízením, pro skladování zmrazených potravin

2,2

0

8418 50 19

Chladicí vitríny a pulty s vestavěnou chladicí jednotkou nebo odpařova
cím zařízením, pro skladování nezmrazených potravin

2,2

0

8418 50 91

Nábytek s vestavěným chladicím nebo mrazicím zařízením pro uklá
dání a vystavení (jiný než mrazničky pultového typu s objemem ≤
800 l, mrazničky skříňového typu s objemem ≤ 900 l a chladicí vitríny
a pulty s chladicí jednotkou nebo výparníkem a nábytek pro hloubkové
zmrazení)

2,2

0

8418 50 99

Nábytek s chladicí jednotkou nebo výparníkem (kromě kombinovaných
chladicích a mrazicích zařízení, vybavených samostatnými vnějšími
dvířky, chladniček používaných v domácnostech, chladicích vitrín a pu
ltů a nábytku pro hloubkové zmrazení)

2,2

0

8418 61 00

Tepelná čerpadla (jiná než klimatizační zařízení čísla 8415)

2,2

0

8418 69 00

Chladicí nebo mrazicí zařízení (jiná než chladicí a mrazicí nábytek)

2,2

0

8418 91 00

Nábytek konstruovaný k vestavění mrazicího nebo chladicího zařízení

2,2

0

8418 99 10

Výparníky a kondenzátory pro chladicí zařízení (jiné než pro chlad
ničky používané v domácnostech)

2,2

0

8418 99 90

Části a součásti chladicího nebo mrazicího zařízení a tepelných čerpa
del, j. n. (jiné než nábytek konstruovaný k vestavění mrazicího nebo
chladicího zařízení a výparníky a kondenzátory pro chladicí zařízení,
jiné než pro chladničky používané v domácnostech)

2,2

0

8419 11 00

Plynové průtokové ohřívače vody (jiné než kotle nebo ohřívače vody
pro ústřední vytápění)

2,6

0

8419 19 00

Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody (jiné než ply
nové průtokové ohřívače vody a kotle nebo ohřívače vody pro ústřední
vytápění)

2,6

0
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8419 20 00

Sterilizační přístroje pro lékařské, chirurgické nebo laboratorní účely

bez

0

8419 31 00

Sušicí stroje pro sušení zemědělských produktů

1,7

0

8419 32 00

Sušicí stroje pro sušení dřeva, buničiny (papíroviny), papíru, kartónu
nebo lepenky

1,7

0

8419 39 10

Sušicí stroje pro keramické výrobky

1,7

0

8419 39 90

Sušicí stroje (jiné než sušicí stroje pro keramické výrobky, pro sušení
zemědělských produktů, pro sušení dřeva, buničiny (papíroviny), pa
píru, kartónu nebo lepenky, pro nitě, tkaniny a jiné textilní výrobky,
sušicí stroje pro lahve nebo jiné nádoby, vysoušeče vlasů, vysoušeče ru
kou a přístroje pro domácnost)

1,7

0

8419 40 00

Destilační nebo rektifikační přístroje

1,7

0

8419 50 00

Výměníky tepla (jiné než průtokové ohřívače vody, zásobníkové ohří
vače vody, kotle a zařízení bez přepážky)

1,7

0

8419 60 00

Přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů

1,7

0

8419 81 20

Perkolátory a jiná zařízení na výrobu kávy a jiných teplých nápojů
(kromě přístrojů pro domácnost)

2,7

0

8419 81 80

Stroje, strojní zařízení a přístroje pro vaření nebo ohřívání jídel (jiné
než perkolátory a jiná zařízení na výrobu teplých nápojů a přístroje
pro domáctnost)

1,7

0

8419 89 10

Chladicí věže a podobná zařízení na přímé chlazení (bez přepážky) po
mocí recirkulace vody

1,7

0

8419 89 30

Zařízení na nanášení kovů srážením par ve vakuu

2,4

0

8419 89 98

Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytá
pěné pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve
změně teploty, j. n.

2,4

0

8419 90 15

Části a součásti sterilizačních přístrojů pro lékařské, chirurgické nebo
laboratorní účely, j. n.

bez

0

8419 90 85

Části a součásti strojů, strojního zařízení a laboratorních přístrojů, též
elektricky vytápěných, pro zpracování materiálů výrobními postupy,
které spočívají ve změně teploty, a neelektrických průtokových nebo
zásobníkových ohřívačů vody, j. n. (jiné než sterilizačních přístrojů pro
lékařské, chirurgické nebo laboratorní účely, jiné než pro výrobu polo
vodičových ingotů (boules) nebo destiček, polovodičových součástek,
elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových dis
plejů a jiné než pecí a jiných zařízení čísla 8514)

1,7

0

8420 10 10

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, typu používaného v textilním prů
myslu

1,7

0
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8420 10 30

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, typu používaného v papírenském
průmyslu

1,7

0

8420 10 50

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, typu používaného v průmyslu pro
zpracování kaučuku nebo plastů

1,7

0

8420 10 90

Kalandry nebo jiné válcovací stroje (jiné než typu používaného v textil
ním a papírenském průmyslu a průmyslu pro zpracování kaučuku
nebo plastů nebo stroje na válcování kovů nebo skla)

1,7

0

8420 91 10

Válce pro kalandry nebo pro jiné válcovací stroje, z litiny (jiné než
stroje na válcování kovů nebo skla)

1,7

0

8420 91 80

Válce pro kalandry nebo pro jiné válcovací stroje (jiné než z litiny
a jiné než stroje na válcování kovů nebo skla)

2,2

0

8420 99 00

Části a součásti kalandrů nebo jiných válcovacích strojů, j. n. (jiné než
pro stroje na válcování kovů nebo skla a kromě válců)

2,2

0

8421 11 00

Odstředivky mléka

2,2

0

8421 12 00

Ždímačky prádla

2,7

0

8421 19 20

Odstředivky typu používaného v laboratořích

1,5

0

8421 19 70

Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček (jiné než přístroje pro oddě
lování izotopů, odstředivky mléka, ždímačky prádla a odstředivky typu
používaného v laboratořích a ve výrobě polovodičových destiček)

bez

0

8421 21 00

Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění vody

1,7

0

8421 22 00

Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění nápojů (kromě vody)

1,7

0

8421 23 00

Olejové nebo palivové filtry pro spalovací motory

1,7

0

8421 29 00

Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin (jiné než takovéto
stroje a přístroje pro vodu a jiné nápoje, olejové nebo palivové filtry
pro spalovací motory a umělé ledviny)

1,7

0

8421 31 00

Sací vzduchové filtry pro spalovací motory

1,7

0

8421 39 20

Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění vzduchu (jiné než oddělovače
izotopů a sací vzduchové filtry pro spalovací motory)

1,7

0
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8421 39 40

Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění plynů (jiných než vzduchu),
kapalným procesem (kromě separátorů izotopů)

1,7

0

8421 39 60

Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění plynů (jiných než vzduchu),
katalytickým procesem (kromě separátorů izotopů)

1,7

0

8421 39 90

Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů (jiných než vzduchu
a kromě strojů a zařízení používajících kapalný nebo katalytický proces
a separátorů izotopů)

1,7

0

8421 91 00

Části a součásti odstředivek, včetně odstředivých ždímaček, j. n.

1,7

0

8421 99 00

Části a součásti strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění kapalin nebo
plynů, j. n.

1,7

0

8422 11 00

Myčky nádobí pro domácnost

2,7

0

8422 19 00

Myčky nádobí (jiné než pro domácnost)

1,7

0

8422 20 00

Stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů (jiné
než myčky nádobí)

1,7

0

8422 30 00

Stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví,
plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzaví
rání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; stroje a přístroje k
nasycování nápojů oxidem uhličitým

1,7

0

8422 40 00

Balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky, včetně strojů
a přístrojů na balení tepelným smršťováním (jiné než stroje a přístroje
k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic,
pytlů nebo jiných obalů a stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic,
tub a podobných obalů kapslemi)

1,7

0

8422 90 10

Části a součásti myček nádobí, j. n.

1,7

0

8422 90 90

Části a součásti balicích strojů a přístrojů nebo zařízení obalové tech
niky a jiných strojů a přístrojů čísla 8422, j. n. (kromě částí a součástí
myček nádobí)

1,7

0

8423 10 10

Váhy pro domácnost (jiné než osobní váhy a kojenecké váhy)

1,7

0

8423 10 90

Osobní váhy, včetně kojeneckých vah

1,7

0

8423 20 00

Váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících

1,7

0

8423 30 00

Váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stano
veného množství materiálů do pytlů nebo jiných obalů, včetně násyp
ných vah (jiné než váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících)

1,7

0
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8423 81 10

Kontrolní váhy a automatická kontrolní zařízení k určování hmotnosti
pracující na základě porovnávání s předem určenou hmotností, s maxi
málním zatížením ≤ 30 kg

1,7

0

8423 81 30

Stroje a zařízení k určování hmotnosti a označování předem zabale
ného zboží, s maximálním zatížením ≤ 30 kg

1,7

0

8423 81 50

Váhy používané v prodejnách, s maximálním zatížením ≤ 30 kg (jiné
než stroje a zařízení k určování hmotnosti a označování předem zaba
leného zboží)

1,7

0

8423 81 90

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti s maximálním zatížením ≤
30 kg (jiné než o citlivosti ≤ 50 mg); osobní váhy; váhy pro domác
nost; váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících; váhy pro kon
stantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množ
ství, včetně násypných vah; kontrolní váhy a automatická kontrolní za
řízení pro předem určenou hmotnost; k určování hmotnosti a označo
vání zabaleného zboží; pro použití v obchodech)

1,7

0

8423 82 10

Kontrolní váhy a automatická kontrolní zařízení k určování hmotnosti
pracující na základě porovnávání s předem určenou hmotností, s maxi
málním zatížením > 30 kg, avšak ≤ 5 000 kg

1,7

0

8423 82 90

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti s maximálním zatížením pře
vyšujícím > 30 kg, avšak ≤ 5 000 kg (jiné než osobní váhy, váhy pro
průběžné vážení zboží na dopravnících, váhy pro konstantní odvažo
vání a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů do
pytlů nebo jiných obalů, včetně násypných vah, kontrolní váhy a auto
matická kontrolní zařízení k určování hmotnosti pracující na základě
porovnávání s předem určenou hmotností)

1,7

0

8423 89 00

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti s maximálním zatížením
> 5 000 kg

1,7

0

8423 90 00

Závaží pro váhy všech druhů; části a součásti přístrojů a zařízení k
určování hmotnosti, j. n.

1,7

0

8424 10 20

Hasicí přístroje, též s náplní, o hmotnosti ≤ 21 kg (jiné než hasicí
bomby a granáty)

1,7

0

8424 10 80

Hasicí přístroje, též s náplní, o hmotnosti > 21 kg

1,7

0

8424 20 00

Stříkací pistole a podobné přístroje (jiné než elektrické stroje a přístroje
a jiná zařízení pro stříkání roztavených kovů nebo karbidů kovů čí
sla 8515, dmychadla na vrhání písku a podobné tryskací přístroje)

1,7

0

8424 30 01

Mycí vodní zařízení s vestavěným motorem, s tepelným zařízením

1,7

0

8424 30 05

Mycí vodní zařízení s vestavěným motorem, bez tepelného zařízení, s
motorem o výkonu ≤ 7,5 kW

1,7

0

8424 30 09

Mycí vodní zařízení s vestavěným motorem, bez tepelného zařízení, s
motorem o výkonu ≥ 7,5 kW

1,7

0
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8424 30 10

Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací pří
stroje, na stlačený vzduch

1,7

0

8424 30 90

Dmychadla na vhánění páry nebo vrhání písku a podobné tryskací pří
stroje (jiné než na stlačený vzduch a mycí vodní zařízení s vestavěným
motorem a stroje a přístroje na čištění zvláštních obalů)

1,7

0

8424 81 10

Zavlažovací zařízení pro zemědělství nebo zahradnictví, též ruční

1,7

0

8424 81 30

Přenosná zařízení pro zemědělství nebo zahradnictví, též ruční, ke stří
kání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prá
šků

1,7

0

8424 81 91

Rozstřikovače a rozprašovače pro zemědělství nebo zahradnictví, kon
struované k namontování na traktory nebo k tažení traktory

1,7

0

8424 81 99

Mechanické přístroje pro zemědělství a zahradnictví, též ruční, ke stří
kání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prá
šků (jiné než zavlažovací zařízení, přenosná zařízení a rozstřikovače
a rozprašovače konstruované k namontování na traktory nebo k tažení
traktory)

1,7

0

8424 89 00

Mechanické přístroje, též ruční, ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání)
nebo rozprašování kapalin nebo prášků, j. n.

1,7

0

8424 90 00

Části a součásti hasicích přístrojů, stříkacích pistolí a podobných pří
strojů, dmychadel na vhánění páry nebo vrhání písku a podobných try
skacích přístrojů a přístrojů ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání)
nebo rozprašování kapalin nebo prášků, j. n.

1,7

0

8425 11 00

Kladkostroje a zdvihací zařízení, poháněné elektrickým motorem (jiné
než skipové výtahy nebo zdvihací zařízení na zdvihání vozidel)

bez

0

8425 19 20

Ručně ovládaná řetězová zdvihací zařízení

bez

0

8425 19 80

Kladkostroje a zdvihací zařízení (jiné než skipové výtahy nebo zdvihací
zařízení na zdvihání vozidel), nepoháněné elektrickým motorem
(kromě ručně ovládaných řetězových zdvihacích zařízení)

bez

0

8425 31 00

Navijáky a vrátky, poháněné elektrickým motorem

bez

0

8425 39 30

Navijáky a vrátky, poháněné pístovými spalovacími motory

bez

0

8425 39 90

Navijáky a vrátky, nepoháněné elektrickým motorem (jiné než pohá
něné pístovými spalovacími motory)

bez

0

8425 41 00

Fixní zdvihací systémy typů používaných v garážích

bez

0

8425 42 00

Hydraulické zdviháky a zdvihací zařízení (jiné než fixní zdvihací sy
stémy typů používaných v garážích)

bez

0
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8425 49 00

Zdviháky a zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel, nehydraulické

bez

0

8426 11 00

Pojízdné (mostové) jeřáby s pevnou podpěrou

bez

0

8426 12 00

Mobilní zvedací rámy na pneumatikách a zdvižné obkročné vozíky
a portálové nízkozdvižné vozíky

bez

0

8426 19 00

Pojízdné (mostové) jeřáby, přepravní jeřáby, portálové jeřáby, mostové
jeřáby a mobilní zvedací rámy (jiné než pojízdné (mostové) jeřáby s
pevnou podpěrou, mobilní zvedací rámy na pneumatikách, zdvižné ob
kročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky a portálové nebo pod
stavcové otočné sloupové jeřáby)

bez

0

8426 20 00

Věžové jeřáby

bez

0

8426 30 00

Portálové nebo podstavcové otočné sloupové jeřáby

bez

0

8426 41 00

Mobilní jeřáby a jeřábové vozíky, samohybné, na pneumatikách (jiné
než pojízdné jeřáby, mobilní zvedací rámy na pneumatikách a zdvižné
obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky)

bez

0

8426 49 00

Mobilní jeřáby a jeřábové vozíky, samohybné (jiné než na pneumati
kách a zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky)

bez

0

8426 91 10

Hydraulické jeřáby konstruované pro nakládání a vykládání vozidel

bez

0

8426 91 90

Jeřáby konstruované k připevnění na silniční vozidla (jiné než hydrau
lické jeřáby konstruované pro nakládání a vykládání vozidel)

bez

0

8426 99 00

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů (jiné než
pojízdné (mostové) jeřáby, přepravní jeřáby, portálové jeřáby, portálové
nebo podstavcové otočné sloupové jeřáby, mostové jeřáby, mobilní zve
dací rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky,
věžové jeřáby, jeřábové vozíky, mobilní jeřáby a jeřáby konstruované k
připevnění na silniční vozidla)

bez

0

8427 10 10

Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem, s výškou zdvihu ≥
1m

4,5

0

8427 10 90

Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem, s výškou zdvihu
<1m

4,5

0

8427 20 11

Terénní vidlicové stohovací vozíky a jiné stohovací vozíky, samohybné,
s výškou zdvihu ≥ 1 m

4,5

0

8427 20 19

Vozíky, samohybné, s výškou zdvihu ≥ 1 m, nepoháněné elektrickým
motorem (jiné než terénní vidlicové stohovací vozíky a jiné stohovací
vozíky)

4,5

0

8427 20 90

Vozíky, samohybné, s výškou zdvihu < 1 m, nepoháněné elektrickým
motorem

4,5

0
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8427 90 00

Vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, nesamo
hybné

4

0

8428 10 20

Výtahy a skipové výtahy, poháněné elektricky

bez

0

8428 10 80

Výtahy a skipové výtahy, poháněné neelektricky

bez

0

8428 20 30

Pneumatické elevátory a dopravníky, pro použití v zemědělství

bez

0

8428 20 91

Pneumatické elevátory a dopravníky, pro sypké materiály (jiné než pro
použití v zemědělství)

bez

0

8428 20 98

Pneumatické elevátory a dopravníky (jiné než pro použití v zemědělství
a pro sypké materiály)

bez

0

8428 31 00

Elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo mate
riálů, pro použití pod zemí (jiné než pneumatické elevátory a doprav
níky)

bez

0

8428 32 00

Elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo mate
riálů, korečkového typu (jiné než pro použití pod zemí)

bez

0

8428 33 00

Elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo mate
riálů, pásového typu (jiné než pro použití pod zemí)

bez

0

8428 39 20

Válečkové dopravníky

bez

0

8428 39 90

Dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů (jiné
než speciálně konstruované pro použití pod zemí, dopravníky pro ne
přetržité přemísťování s korečky nebo pásy, kladičkové dopravníky
a ostatní válečkové dopravníky, pneumatické dopravníky pro nepřetr
žité přemísťování a automatické manipulační stroje pro dopravu, mani
pulaci a skladování materiálu pro polovodičové součástky)

bez

0

8428 40 00

Eskalátory a pohyblivé chodníky

bez

0

8428 60 00

Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky; trakční zařízení pro
pozemní lanovky

bez

0

8428 90 30

Strojní zařízení pro válcovny; válečkové stoly pro přísun a odebírání
výrobků; výklopníky a manipulátory pro ingoty, koule, tyče a plosky
(bramy)

bez

0

8428 90 71

Nakladače speciálně konstruované pro připevnění k zemědělským trak
torům

bez

0

8428 90 79

Nakladače pro použití v zemědělství (jiné než speciálně konstruované
pro připevnění k zemědělským traktorům)

bez

0

8428 90 91

Mechanické nakladače pro sypké materiály (jiné než pro použití v ze
mědělství a samohybné lopatové nakladače)

bez

0
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8428 90 95

Zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení, j. n.

bez

0

8429 11 00

Samohybné buldozery a angldozery, pásové

bez

0

8429 19 00

Samohybné buldozery a angldozery, kolové

bez

0

8429 20 00

Samohybné stroje na srovnávání a vyrovnávání terénu (grejdry a nivelá
tory)

bez

0

8429 30 00

Samohybné škrabače (skrejpry)

bez

0

8429 40 10

Samohybné silniční válce, vibrační

bez

0

8429 40 30

Samohybné silniční válce (jiné než vibrační)

bez

0

8429 40 90

Samohybná dusadla (kromě silničních válců)

bez

0

8429 51 10

Samohybné čelní lopatové nakladače speciálně konstruované pro pou
žití pod zemí

bez

0

8429 51 91

Samohybné čelní pásové lopatové nakladače (jiné než speciálně kon
struované pro použití pod zemí)

bez

0

8429 51 99

Samohybné čelní lopatové nakladače (jiné než speciálně konstruované
pro použití pod zemí nebo pásové lopatové nakladače)

bez

0

8429 52 10

Samohybná pásová rypadla s nástavbou otočnou o 360°

bez

0

8429 52 90

Samohybné mechanické lopaty s nástavbou otočnou o 360° (jiné než
na pásových rypadlech)

bez

0

8429 59 00

Samohybné mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače (jiné než
samohybné mechanické lopaty s nástavbou otočnou o 360° a čelní lo
patové nakladače)

bez

0

8430 10 00

Beranidla a vytahovače pilot (jiné než namontované na železničních va
gonech, podvozcích motorových vozidel nebo nákladních vozidlech)

bez

0

8430 20 00

Sněhové pluhy a sněhové frézy (jiné než namontované na železničních
vagonech, podvozcích motorových vozidel nebo nákladních vozidlech)

bez

0

8430 31 00

Samohybné brázdicí a zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin
a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol (jiné než hydraulicky ovládané
putující výztuže pro doly)

bez

0

8430 39 00

Brázdicí a zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ra
žení tunelů, chodeb a štol, nesamohybné (jiné než ruční nástroje a ná
řadí a hydraulicky ovládané putující výztuže pro doly)

bez

0
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8430 41 00

Samohybné hloubicí nebo vrtací stroje pro zemní práce, těžbu rud
nebo nerostů (jiné než namontované na železničních nebo tramvajo
vých vagonech, podvozcích motorových vozidel nebo nákladních vozi
dlech a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol)

bez

0

8430 49 00

Hloubicí nebo vrtací stroje pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů,
nesamohybné a nehydraulické (jiné než stroje pro ražení tunelů, cho
deb a štol a ruční nástroje a nářadí)

bez

0

8430 50 00

Samohybné stroje pro zemní práce, j. n.

bez

0

8430 61 00

Pěchovací nebo zhutňovací stroje, nesamohybné (jiné než ruční ná
stroje a nářadí)

bez

0

8430 69 00

Stroje pro zemní práce, nesamohybné, j. n.

bez

0

8431 10 00

Části a součásti kladkostrojů a zdvihacích zařízení (jiných než skipo
vých výtahů), navijáků, vrátků a zdviháků, j. n.

bez

0

8431 20 00

Části a součásti vidlicových stohovacích vozíků a ostatních vozíků vy
bavených zdvihacím nebo manipulačním zařízením, j. n.

4

0

8431 31 00

Části a součásti výtahů, skipových výtahů nebo eskalátorů, j. n.

bez

0

8431 39 10

Části a součásti strojních zařízení pro válcovny podpoložky
8428 90 30, j. n.

bez

0

8431 39 70

Části a součásti zvedacích, manipulačních, nakládacích nebo vykláda
cích zařízení (například dopravníků, visutých lanovek), j. n. (jiné než
části a součásti výtahů, skipových výtahů nebo eskalátorů a strojních
zařízení pro válcovny podpoložky 8428 90 30)

bez

0

8431 41 00

Korečky, lopaty, drapáky a prostředky k uchopení pro stroje a zařízení
čísel 8426, 8429 a 8430

bez

0

8431 42 00

Radlice buldozerů nebo angldozerů, j. n.

bez

0

8431 43 00

Části a součásti vrtacích nebo hloubicích strojů položek 8430 41 nebo
8430 49, j. n.

bez

0

8431 49 20

Části a součásti strojů a zařízení čísel 8426, 8429 a 8430, z litiny
nebo lité oceli, j. n.

bez

0

8431 49 80

Části a součásti strojů a zařízení čísel 8426, 8429 a 8430, j. n.

bez

0

8432 10 10

Odhrnovačky pro použití v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

bez

0

8432 10 90

Pluhy pro použití v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví (kromě od
hrnovaček)

bez

0

8432 21 00

Talířové brány pro použití v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

bez

0
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8432 29 10

Rozrývače (skarifikátory) a kultivátory pro použití v zemědělství, za
hradnictví a lesnictví

bez

0

8432 29 30

Brány pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (kromě talířo
vých bran)

bez

0

8432 29 50

Půdní frézy (rotavátory) pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnic
tví

bez

0

8432 29 90

Prutové brány a plečky pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnic
tví (kromě půdních fréz (rotavátorů))

bez

0

8432 30 11

Přesně nastavitelné secí stroje s centrálním pohonem pro použití v ze
mědělství, zahradnictví a lesnictví

bez

0

8432 30 19

Secí stroje pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (kromě
přesně nastavitelných secích strojů s centrálním pohonem)

bez

0

8432 30 90

Sázecí a přesazovací stroje pro použití v zemědělství, zahradnictví a les
nictví

bez

0

8432 40 10

Rozmetadla minerálních nebo chemických hnojiv pro použití v země
dělství, zahradnictví a lesnictví (kromě rozstřikovačů)

bez

0

8432 40 90

Rozmetadla chlévského hnoje nebo kompostu pro použití v zeměděl
ství, zahradnictví a lesnictví (kromě rozstřikovačů)

bez

0

8432 80 00

Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k pří
pravě nebo obdělávání půdy; válce na úpravu trávníků nebo sportov
ních ploch (jiné než rozstřikovače a rozprašovače, pluhy, brány, rozrý
vače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky, secí a sázecí
stroje, rozmetadla mrvy a umělých hnojiv)

bez

0

8432 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro zemědělství, zahradnictví nebo
lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy nebo válců na úpravu tráv
níků nebo sportovních ploch, j. n.

bez

0

8433 11 10

Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch, s
elektrickým motorem, se sekacím zařízením otáčejícím se v horizon
tální poloze

bez

0

8433 11 51

Samohybné sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportov
ních ploch, nikoliv na elektrický pohon, se sekacím zařízením otáčejí
cím se v horizontální poloze, se sedadlem

bez

0

8433 11 59

Samohybné sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportov
ních ploch, nikoliv na elektrický pohon, se sekacím zařízením otáčejí
cím se v horizontální poloze, bez sedadla

bez

0

8433 11 90

Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch, ni
koliv na elektrický pohon, se sekacím zařízením otáčejícím se v hori
zontální poloze, nesamohybné

bez

0

8433 19 10

Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch, s
elektrickým motorem, se sekacím zařízením otáčejícím se ve vertikální
poloze nebo s žacími lištami

bez

0
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8433 19 51

Samohybné motorové sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo
sportovních ploch, nikoliv na elektrický pohon, se sekacím zařízením
otáčejícím se ve vertikální poloze nebo s žacími lištami, se sedadlem

bez

0

8433 19 59

Samohybné motorové sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo
sportovních ploch, nikoliv na elektrický pohon, se sekacím zařízením
otáčejícím se ve vertikální poloze nebo s žacími lištami, bez sedadla

bez

0

8433 19 70

Motorové sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních
ploch, nikoliv na elektrický pohon, se sekacím zařízením otáčejícím se
ve vertikální poloze nebo s žacími lištami, nesamohybné

bez

0

8433 19 90

Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch,
bez motoru

bez

0

8433 20 10

Motorové žací stroje (kromě sekaček na trávu k úpravě trávníků, parků
nebo sportovních ploch)

bez

0

8433 20 51

Žací stroje, včetně žacích lišt, konstruované pro tažení nebo vezení
traktorem, se sekacím zařízením otáčejícím se v horizontální poloze

bez

0

8433 20 59

Žací stroje, včetně žacích lišt, konstruované pro tažení nebo vezení
traktorem, se sekacím zařízením otáčejícím se ve vertikální poloze
nebo s žacími lištami

bez

0

8433 20 90

Žací stroje (jiné než žací stroje konstruované pro tažení nebo vezení
traktorem, sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních
ploch, motorové žací stroje a kombinované stroje pro sklízení a vý
mlat)

bez

0

8433 30 10

Obraceče, stranové hrabače a rozhazovače, na zpracování sena a píce

bez

0

8433 30 90

Stroje a přístroje na zpracování sena a píce (jiné než obraceče, stranové
hrabače, rozhazovače a žací stroje)

bez

0

8433 40 10

Sběrací lisy na píci nebo slámu

bez

0

8433 40 90

Balicí lisy na píci nebo slámu (kromě sběracích lisů)

bez

0

8433 51 00

Kombinované stroje pro sklízení a výmlat

bez

0

8433 52 00

Stroje a přístroje pro výmlat (jiné než kombinované stroje pro sklízení
a výmlat)

bez

0

8433 53 10

Vyorávače brambor a stroje na sklízení brambor

bez

0

8433 53 30

Stroje na ořezávání cukrové řepy a stroje na sklízení cukrové řepy

bez

0

8433 53 90

Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz (kromě vyorávačů brambor a bram
borových kombajnů, strojů na ořezávání cukrovky a kombajnů na cu
krovku)

bez

0
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8433 59 11

Stroje na sklízení píce, samohybné

bez

0

8433 59 19

Stroje na sklízení píce, nesamohybné

bez

0

8433 59 30

Stroje na sklízení vinných hroznů

bez

0

8433 59 80

Stroje a přístroje pro sklizňové práce pro zemědělské produkty (jiné
než žací stroje, stroje a přístroje na zpracování sena a píce, balicí lisy
na píci nebo slámu, včetně sběracích lisů, kombinované stroje pro sklí
zení a výmlat, ostatní stroje a přístroje pro výmlat, stroje na sklízení
kořenů nebo hlíz, stroje na sklízení píce a stroje na sklízení vinných
hroznů)

bez

0

8433 60 00

Stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských
produktů (jiné než stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn
nebo sušených luštěnin čísla 8437)

bez

0

8433 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro sklizňové práce, strojů a přístrojů
pro výmlat, žacích strojů a strojů na čištění nebo třídění zemědělských
produktů, j. n.

bez

0

8434 10 00

Dojicí stroje

bez

0

8434 20 00

Mlékárenské stroje a zařízení (jiné než chladicí zařízení nebo zařízení
na tepelnou úpravu, odstředivky mléka, čisticí odstředivky, filtrační lisy
a ostatní filtrační zařízení)

bez

0

8434 90 00

Části a součásti dojicích strojů a mlékárenských strojů a zařízení, j. n.

bez

0

8435 10 00

Lisy, drtiče a podobné stroje a přístroje pro výrobu vína, jablečných
moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů (jiné než stroje a pří
stroje pro úpravu těchto nápojů, včetně odstředivek, filtračních lisů,
ostatního filtračního zařízení, a přístroje pro domácnost)

1,7

0

8435 90 00

Části a součásti lisů, drtičů a podobných strojů a přístrojů pro výrobu
vína, jablečných moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů, j. n.

1,7

0

8436 10 00

Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata v zemědělských nebo
podobných podnicích (jiné než stroje a přístroje pro krmivářský prů
mysl, stroje na sklízení píce a autoklávy pro přípravu krmiva)

1,7

0

8436 21 00

Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství

1,7

0

8436 29 00

Stroje a přístroje pro drůbežářství (jiné než stroje na třídění vajec, stroje
na čištění drůbeže čísla 8438 a inkubátory a umělé líhně)

1,7

0

8436 80 10

Lesnické stroje a přístroje, j. n.

1,7

0

8436 80 91

Automatické napáječky

1,7

0
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8436 80 99

Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství
nebo včelařství, j. n. (kromě automatických napáječek)

1,7

0

8436 91 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro drůbežářství nebo inkubátorů
a umělých líhní pro drůbežářství, j. n.

1,7

0

8436 99 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro zemědělství, zahradnictví, lesnic
tví nebo včelařství, j. n.

1,7

0

8437 10 00

Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených lu
štěnin

1,7

0

8437 80 00

Stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilovin
nebo sušených luštěnin (jiné než stroje a přístroje zemědělského typu,
zařízení pro tepelnou úpravu, odstředivé sušičky, vzduchové filtry
a stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených
luštěnin)

1,7

0

8437 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů používaných v mlynářství nebo při
zpracování obilovin nebo sušených luštěnin nebo strojů pro čištění, tří
dění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin, j. n.

1,7

0

8438 10 10

Stroje a přístroje pro pekárny (kromě pecí a zařízení na provalování tě
sta)

1,7

0

8438 10 90

Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu makaronů,
špaget nebo podobných výrobků (jiné než stroje na sušení makaronů
a zařízení na provalování těsta)

1,7

0

8438 20 00

Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu cukrovinek,
kakaa nebo čokolády (jiné než odstředivky a filtrační, ohřívací nebo
chladicí zařízení)

1,7

0

8438 30 00

Stroje a přístroje pro výrobu cukru (jiné než odstředivky a filtrační,
ohřívací nebo chladicí zařízení)

1,7

0

8438 40 00

Stroje a přístroje pro pivovary (jiné než odstředivky a filtrační, ohřívací
nebo chladicí zařízení)

1,7

0

8438 50 00

Stroje a přístroje na průmyslové zpracování masa nebo drůbeže (jiné
než zařízení na vaření a ostatní ohřívací zařízení a chladicí nebo mra
zicí zařízení)

1,7

0

8438 60 00

Stroje a přístroje na průmyslové zpracování ovoce, ořechů nebo zele
niny (jiné než zařízení na vaření a ostatní ohřívací zařízení, chladicí
nebo mrazicí zařízení a stroje na třídění ovoce a zeleniny)

1,7

0

8438 80 10

Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu čaje nebo kávy (jiné než
odstředivky, filtrační zařízení, pražicí pece, lyofilizační zařízení a ostatní
ohřívací zařízení)

1,7

0

8438 80 91

Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu nápojů (jiné
než odstředivky a filtrační, ohřívací nebo chladicí zařízení)

1,7

0
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8438 80 99

Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin
nebo nápojů, j. n.

1,7

0

8438 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro průmyslovou přípravu nebo vý
robu potravin nebo nápojů, j. n.

1,7

0

8439 10 00

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celuló
zového materiálu (jiné než autoklávy, kotle a ostatní ohřívací zařízení)

1,7

0

8439 20 00

Stroje a přístroje pro výrobu papíru, kartónu nebo lepenky (jiné než
sušicí stroje a ostatní ohřívací zařízení, kalandry a stroje a přístroje pro
výrobu buničiny (papíroviny))

1,7

0

8439 30 00

Stroje a přístroje pro konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky
(jiné než kalandry)

1,7

0

8439 91 10

Části a součásti strojů a přístrojů pro výrobu buničiny (papíroviny)
z vláknitého celulózového materiálu, z litiny nebo lité oceli, j. n.

1,7

0

8439 91 90

Části a součásti strojů a přístrojů pro výrobu buničiny (papíroviny)
z vláknitého celulózového materiálu, j. n. (jiné než z litiny nebo lité
oceli)

1,7

0

8439 99 10

Části a součásti strojů a přístrojů pro výrobu nebo konečnou úpravu
papíru, kartónu nebo lepenky, j. n., z litiny nebo lité oceli

1,7

0

8439 99 90

Části a součásti strojů a přístrojů pro výrobu nebo konečnou úpravu
papíru, kartónu nebo lepenky, j. n. (jiné než z litiny nebo lité oceli)

1,7

0

8440 10 10

Skládací stroje pro brožování a vazbu knih

1,7

0

8440 10 20

Snášecí stroje a kompletovací stroje pro brožování a vazbu knih

1,7

0

8440 10 30

Sešívací stroje a drátovky (stroje na šití drátem), včetně strojů na seší
vání knih, pro brožování a vazbu knih

1,7

0

8440 10 40

Stroje na vazbu lepením (jinak než šitím)

1,7

0

8440 10 90

Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih (jiné než stroje a přístroje
čísla 8441, víceúčelové lisy, tiskařské stroje a přístroje čísla 8443 a po
mocná tiskařská zařízení, skládací stroje, snášecí stroje, kompletovací
stroje, sešívací stroje a drátovky a stroje na vazbu lepením (jinak než ši
tím)

1,7

0

8440 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro brožování a vazbu knih, j. n.

1,7

0

8441 10 10

Podélné řezačky kombinované se stroji na odvíjení a převíjení, pro
zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky

1,7

0

8441 10 20

Podélné a příčné řezačky, pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru,
kartónu nebo lepenky (jiné než podélné řezačky kombinované se stroji
na odvíjení a převíjení)

1,7

0
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8441 10 30

Knihařské řezačky na papír, kartón nebo lepenku

1,7

0

8441 10 40

Třínožové řezačky na papír, kartón nebo lepenku

1,7

0

8441 10 80

Řezačky na papír, kartón nebo lepenku (jiné než stroje a přístroje pro
brožování a vazbu knih čísla 8440, podélné řezačky kombinované se
stroji na odvíjení a převíjení, ostatní podélné a příčné řezačky, knihař
ské řezačky a třínožové řezačky)

1,7

0

8441 20 00

Stroje pro výrobu pytlů, sáčků nebo obálek z buničiny (papíroviny), pa
píru, kartónu nebo lepenky (jiné než sešívací stroje a kroužkovací
stroje)

1,7

0

8441 30 00

Stroje pro výrobu krabic, beden, pouzder, tub, válců nebo podobných
obalů (jinak než tvarováním) z buničiny (papíroviny), papíru, kartónu
nebo lepenky (jiné než sušicí zařízení a sešívací stroje)

1,7

0

8441 40 00

Stroje pro výrobu výrobků z buničiny (papíroviny), papíru, kartónu
nebo lepenky tvarováním (jiné než sušicí zařízení)

1,7

0

8441 80 00

Stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu
nebo lepenky, j. n.

1,7

0

8441 90 10

Části a součásti řezaček pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru,
kartónu nebo lepenky, j. n.

1,7

0

8441 90 90

Části a součásti strojů a přístrojů pro zpracování buničiny (papíroviny),
papíru, kartónu nebo lepenky, j. n.

1,7

0

8442 30 10

Fotosázecí stroje (jiné než víceúčelová zařízení pro automatizované
zpracování dat používaná rovněž pro fotosázení)

1,7

0

8442 30 91

Stroje a přístroje pro lití a sázení písma (kombinované), například lino
typů, monotypů, intertypů

bez

0

8442 30 99

Stroje, přístroje a zařízení pro přípravu nebo zhotovování tiskařských
forem, desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; desky, válce
a jiné tiskařské pomůcky (jiné než obráběcí a tvářecí stroje čísel 8456
až 8465 a stroje a přístroje pro lití a sázení písma)

1,7

0

8442 40 00

Části a součásti strojů, přístrojů a zařízení pro přípravu nebo zhotovo
vání tiskařských forem, desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek,
j. n.

1,7

0

8442 50 21

Desky, válce a jiné tiskařské pomůcky, s grafickými znaky, pro tisk z vý
šky

1,7

0

8442 50 23

Desky, válce, litografické kameny a jiné tiskařské pomůcky, s grafickými
znaky, pro tisk z plochy

1,7

0

8442 50 29

Desky, válce a jiné tiskařské pomůcky, s grafickými znaky, pro hlubo
tisk

1,7

0
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8442 50 80

Litografické kameny, desky a válce, bez grafických znaků, avšak upra
vené pro grafické účely, např. hlazené, zrněné nebo leštěné

1,7

0

8443 11 00

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, kotoučové

1,7

0

8443 12 00

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk) (kan
celářského typu), používající archy se stranou ≤ 22 × 36 cm v nepřelo
ženém stavu

1,7

0

8443 13 10

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), pou
žité, pro archy o rozměrech > 22 × 36 cm

1,7

0

8443 13 31

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk),
nové, pro archy o rozměrech ≤ 52 × 74 cm, avšak > 22 × 36 cm

1,7

0

8443 13 35

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk),
nové, pro archy o rozměrech > 52 × 74 cm, avšak ≤ 74 × 107 cm

1,7

0

8443 13 39

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk),
nové, pro archy o rozměrech > 74 × 107 cm

1,7

0

8443 13 90

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje (jiné než stroje a přístroje pro archy
nebo pásy papíru)

1,7

0

8443 14 00

Typografické tiskařské stroje a přístroje, kotoučové (kromě strojů a pří
strojů pro flexografický tisk)

1,7

0

8443 15 00

Typografické tiskařské stroje a přístroje (kromě strojů a přístrojů pro
flexografický tisk a kotoučových strojů a přístrojů)

1,7

0

8443 16 00

Stroje a přístroje pro flexografický tisk

1,7

0

8443 17 00

Hlubotiskové stroje a přístroje

1,7

0

8443 19 20

Tiskařské stroje a přístroje pro potisk textilních materiálů (kromě ofse
tových strojů a přístrojů, strojů a přístrojů pro flexografický tisk, typo
grafických tiskařských strojů a přístrojů a hlubotiskových strojů a pří
strojů)

1,7

0

8443 19 40

Tiskařské stroje a přístroje pro použití při výrobě polovodičů

1,7

0

8443 19 70

Tiskařské stroje a přístroje určené k tisku pomocí desek, válců a jiných
tiskařských pomůcek čísla 8442 (jiné než stroje a přístroje pro potisk
textilních materiálů, pro použití při výrobě polovodičů, tryskové tiskař
ské stroje a tiskárny, rozmnožovací hektografické nebo blánové stroje,
adresovací stroje a ostatní kancelářské tiskařské stroje a přístroje čísel
8469 až 8472 a ofsetové tiskařské stroje a přístroje, stroje a přístroje
pro flexografický tisk, typografické tiskařské stroje a přístroje a hluboti
skové stroje a přístroje)

1,7

0
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8443 31 10

Stroje vykonávající funkce kopírování a přenosu faksimilií, též s funkcí
tisku, a schopné kopírovat ≤ 12 monochromatických stran za minutu,
které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat
nebo do komunikační sítě

bez

0

8443 31 91

Stroje, které kromě funkce kopírování prostřednictvím snímání origi
nálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí umožňují
alespoň jednu z funkcí tisk nebo telefaxový přenos a které je možno
připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komu
nikační sítě (jiné než stroje vykonávající funkce kopírování a přenosu
faksimilií a schopné kopírovat ≤ 12 monochromatických stran za mi
nutu)

6

0

8443 31 99

Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo te
lefaxový přenos a které je možno připojit k zařízení pro automatizo
vané zpracování dat nebo do komunikační sítě (jiné než stroje vykoná
vající funkce kopírování a přenosu faksimilií a schopné kopírovat ≤ 12
monochromatických stran za minutu a stroje vykonávající funkci kopí
rování prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektro
statického tiskového ústrojí)

bez

0

8443 32 10

Tiskárny, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpra
cování dat nebo do komunikační sítě

bez

0

8443 32 30

Telefaxové přístroje (faxy), které je možno připojit k zařízení pro auto
matizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

bez

0

8443 32 91

Stroje vykonávající pouze funkci kopírování prostřednictvím snímání
originálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí, které
je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo
do komunikační sítě

6

0

8443 32 93

Stroje vykonávající pouze funkci kopírování s optickým systémem,
které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat
nebo do komunikační sítě (jiné než stroje vykonávající funkci kopíro
vání prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektrosta
tického tiskového ústrojí)

bez

0

8443 32 99

Stroje vykonávající pouze funkci kopírování s neoptickým systémem,
které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat
nebo do komunikační sítě

2,2

0

8443 39 10

Stroje vykonávající pouze funkci kopírování prostřednictvím snímání
originálu a tisku kopií pomocí elektrostatického tiskového ústrojí (jiné
než ty, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpraco
vání dat nebo do komunikační sítě)

6

0

8443 39 31

Stroje vykonávající pouze funkci kopírování s optickým systémem (jiné
než ty, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpraco
vání dat nebo do komunikační sítě, a stroje vykonávající funkci kopíro
vání prostřednictvím snímání originálu a tisku kopií pomocí elektrosta
tického tiskového ústrojí)

bez

0

8443 39 39

Stroje vykonávající pouze funkci kopírování s neoptickým systémem
(jiné než ty, které je možno připojit k zařízení pro automatizované
zpracování dat nebo do komunikační sítě)

3

0
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8443 39 90

Tiskárny a telefaxové přístroje (faxy) (jiné než ty, které je možno připo
jit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační
sítě)

2,2

0

8443 91 10

Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů pro použití
při výrobě polovodičů, j. n.

1,7

0

8443 91 91

Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k
tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442, z li
tiny nebo lité oceli, j. n. (jiné než tiskařských strojů a přístrojů pro pou
žití při výrobě polovodičů)

1,7

0

8443 91 99

Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k
tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442,
j. n. (jiné než tiskařských strojů a přístrojů pro použití při výrobě polo
vodičů a z litiny nebo lité oceli)

1,7

0

8443 99 10

Elektronické sestavy tiskáren, kopírovacích strojů a telefaxových pří
strojů (faxů) (kromě elektronických sestav tiskařských strojů a přístrojů
určených k tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čí
sla 8442)

bez

0

8443 99 90

Části, součásti a příslušenství tiskáren, kopírovacích strojů a telefaxo
vých přístrojů (faxů), j. n. (kromě elektronických sestav a tiskařských
strojů a přístrojů určených k tisku pomocí desek, válců a jiných tiskař
ských pomůcek čísla 8442)

bez

0

8444 00 10

Stroje k vytlačování nekonečných vláken z chemických textilních mate
riálů

1,7

0

8444 00 90

Stroje k protahování, tvarování nebo stříhání nekonečných vláken z che
mických textilních materiálů

1,7

0

8445 11 00

Mykací stroje pro přípravu textilních vláken

1,7

0

8445 12 00

Česací stroje pro přípravu textilních vláken

1,7

0

8445 13 00

Protahovací nebo předpřádací stroje

1,7

0

8445 19 00

Stroje pro přípravu textilních vláken (jiné než mykací, česací, protaho
vací nebo předpřádací stroje)

1,7

0

8445 20 00

Textilní spřádací nebo dopřádací stroje (jiné než stroje k vytlačování
a protahovací nebo předpřádací stroje)

1,7

0

8445 30 10

Stroje na zdvojování vláken

1,7

0

8445 30 90

Stroje na kroucení vláken

1,7

0

8445 40 00

Soukací stroje, včetně útkových soukacích strojů, nebo navíjecí stroje

1,7

0
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8445 90 00

Stroje na výrobu textilních přízí a stroje pro přípravu textilních přízí
pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447 (jiné než stroje čí
sla 8444 a spřádací nebo dopřádací stroje a stroje na zdvojování nebo
kroucení vláken)

1,7

0

8446 10 00

Tkalcovské stavy pro tkaní textilií o šířce ≤ 30 cm

1,7

0

8446 21 00

Mechanické stavy pro tkaní textilií o šířce > 30 cm, člunkové

1,7

0

8446 29 00

Ruční stavy pro tkaní textilií o šířce > 30 cm, člunkové

1,7

0

8446 30 00

Tkalcovské stavy pro tkaní textilií o šířce > 30 cm, bezčlunkové

1,7

0

8447 11 10

Kruhové pletací stroje, s průměrem válce ≤ 165 mm, pracující jazýčko
vými jehlami

1,7

0

8447 11 90

Kruhové pletací stroje, s průměrem válce ≤ 165 mm (jiné než pracující
jazýčkovými jehlami)

1,7

0

8447 12 10

Kruhové pletací stroje, s průměrem válce > 165 mm, pracující jazýčko
vými jehlami

1,7

0

8447 12 90

Kruhové pletací stroje, s průměrem válce > 165 mm (jiné než pracující
jazýčkovými jehlami)

1,7

0

8447 20 20

Osnovní pletací stroje, včetně rašlových strojů, a stroje na zpevnění
prošitím

1,7

0

8447 20 80

Ploché pletací stroje (jiné než osnovní pletací stroje, včetně rašlových
strojů)

1,7

0

8447 90 00

Stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek,
lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců (jiné než stroje
pro šití řetízkovým stehem nebo obnitkovacím obtahovacím stehem)

1,7

0

8448 11 00

Listovky a žakárové stroje; stroje k redukci, děrování nebo kopírování
štítků (karet) nebo stroje ke spojování štítků (karet) po jejich děrování

1,7

0

8448 19 00

Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444, 8445, 8446
nebo 8447 (jiné než listovky a žakárové stroje, stroje k redukci, děro
vání nebo kopírování štítků (karet) nebo stroje ke spojování štítků (ka
ret) po jejich děrování)

1,7

0

8448 20 00

Části, součásti a příslušenství strojů k vytlačování, protahování, tvaro
vání nebo stříhání chemických textilních materiálů nebo jejich přídav
ných (pomocných) zařízení, j. n.

1,7

0

8448 31 00

Mykací povlaky pro stroje pro přípravu textilních vláken

1,7

0
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8448 32 00

Části, součásti a příslušenství strojů pro přípravu textilních vláken, j. n.
(jiné než mykací povlaky)

1,7

0

8448 33 10

Vřetena a křídla pro stroje čísla 8445

1,7

0

8448 33 90

Dopřádací prstence a běžce (prstencového spřádacího stroje) pro stroje
čísla 8445

1,7

0

8448 39 00

Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8445, j. n.

1,7

0

8448 42 00

Paprsky pro tkalcovské stavy, nitěnky a listy brdové

1,7

0

8448 49 00

Části, součásti a příslušenství tkalcovských stavů a jejich přídavných
(pomocných) zařízení, j. n.

1,7

0

8448 51 10

Platiny používané pro vytváření oček, pro stroje čísla 8447

1,7

0

8448 51 90

Jehly a ostatní výrobky používané pro vytváření oček, pro stroje čísla
8447 (jiné než platiny)

1,7

0

8448 59 00

Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8447, j. n.

1,7

0

8449 00 00

Stroje a přístroje pro výrobu nebo konečnou úpravu plsti nebo netka
ných textilních materiálů jako metrového nebo tvarovaného zboží,
včetně strojů a přístrojů pro výrobu plstěných klobouků; formy na vý
robu klobouků; jejich části a součásti (jiné než stroje a přístroje pro pří
pravu vláken pro plsť a kalandry)

1,7

0

8450 11 11

Plně automatické pračky pro domácnost nebo prádelny, s plněním ze
předu, s obsahem suchého prádla ≤ 6 kg

3

0

8450 11 19

Plně automatické pračky pro domácnost nebo prádelny, s plněním
shora, s obsahem suchého prádla ≤ 6 kg

3

0

8450 11 90

Plně automatické pračky pro domácnost nebo prádelny, s obsahem su
chého prádla > 6 kg, avšak ≤ 10 kg

2,6

0

8450 12 00

Pračky pro domácnost nebo prádelny, s vestavěnou odstředivou sušič
kou (jiné než plně automatické pračky)

2,7

0

8450 19 00

Pračky pro domácnost nebo prádelny, s obsahem suchého prádla ≤
6 kg (jiné než plně automatické pračky a pračky s vestavěnou odstředi
vou sušičkou)

2,7

0

8450 20 00

Pračky pro prádelny, s obsahem suchého prádla > 10 kg

2,2

0

8450 90 00

Části a součásti praček pro domácnost nebo prádelny, j. n.

2,7

0
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8451 10 00

Stroje a přístroje pro chemické čištění zcela zhotovených textilních vý
robků

2,2

0

8451 21 10

Sušičky, s obsahem suchého prádla ≤ 6 kg (kromě odstředivých suši
ček)

2,2

0

8451 21 90

Sušičky, s obsahem suchého prádla > 6 kg, avšak ≤ 10 kg (kromě od
středivých sušiček)

2,2

0

8451 29 00

Sušičky pro textilní příze, textilie nebo zcela zhotovené textilní výrobky
(jiné než sušičky s obsahem suchého prádla ≤ 10 kg a odstředivé su
šičky)

2,2

0

8451 30 10

Žehlicí stroje a přístroje, elektricky vyhřívané, s výkonem ≤ 2 500 W

2,2

0

8451 30 30

Žehlicí stroje a přístroje, elektricky vyhřívané, s výkonem > 2 500 W

2,2

0

8451 30 80

Žehlicí stroje a přístroje (jiné než elektricky vyhřívané a kalandry)

2,2

0

8451 40 00

Stroje a přístroje pro praní, bělení nebo barvení textilních přízí, textilií
nebo zcela zhotovených textilních výrobků (jiné než pračky pro do
mácnost nebo prádelny)

2,2

0

8451 50 00

Stroje a přístroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, střihání
nebo zoubkování či vykrajování textilií

2,2

0

8451 80 10

Stroje a přístroje používané při výrobě linolea nebo jiných podlaho
vých krytin, na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné pod
ložky (jiné než kalandry a víceúčelové lisy)

2,2

0

8451 80 30

Stroje a přístroje pro apretování nebo konečnou úpravu textilních přízí,
textilií nebo ostatních zcela zhotovených textilních výrobků (jiné než
stroje a přístroje pro apretování a konečnou úpravu plsti a kalandry
a víceúčelové lisy)

2,2

0

8451 80 80

Stroje a přístroje pro povrstvení nebo impregnování textilních přízí,
textilií nebo ostatních zcela zhotovených textilních výrobků (jiné než
kalandry a víceúčelové lisy)

2,2

0

8451 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro praní, čištění, ždímání, sušení, že
hlení, bělení, barvení, apretování, konečnou úpravu nebo impregnování
textilních přízí, textilií nebo zcela zhotovených textilních výrobků; části
a součásti strojů a přístrojů používaných při výrobě linolea nebo jiných
podlahových krytin, na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné
podložky; části a součásti strojů pro navíjení, odvíjení, skládání a pliso
vání, střihání nebo zoubkování či vykrajování textilií, j. n.

2,2

0

8452 10 11

Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) pro domácnost, s hlavami
o hmotnosti ≤ 16 kg bez motoru nebo ≤ 17 kg včetně motoru, o hod
notě (bez rámu, stolku nebo nábytku) > 65 € za kus

5,7

0
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8452 10 19

Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) pro domácnost, s hlavami
o hmotnosti ≤ 16 kg bez motoru nebo ≤ 17 kg včetně motoru, o hod
notě (bez rámu, stolku nebo nábytku) ≤ 65 € za kus; hlavy těchto
strojů, o hmotnosti ≤ 16 kg bez motoru nebo ≤ 17 kg včetně motoru

9,7

0

8452 10 90

Šicí stroje a hlavy, pro domácnost (jiné než šicí stroje s prošívacím ste
hem s hlavami o hmotnosti ≤ 16 kg bez motoru nebo ≤ 17 kg včetně
motoru a hlavy o hmotnosti ≤ 16 kg bez motoru nebo ≤ 17 kg včetně
motoru)

3,7

0

8452 21 00

Automatické šicí stroje, průmyslové

3,7

0

8452 29 00

Šicí stroje, průmyslové (jiné než automatické jednotky)

3,7

0

8452 30 10

Jehly do šicích strojů s jedním plochým držákem

2,7

0

8452 30 90

Jehly do šicích strojů (jiné než s jedním plochým držákem)

2,7

0

8452 40 00

Nábytek, podstavce a kryty pro šicí stroje a jejich části a součásti

2,7

0

8452 90 00

Části a součásti šicích strojů, j. n.

2,7

0

8453 10 00

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek
nebo usní (jiné než sušicí stroje, stříkací pistole, stroje pro odštětino
vání prasat, šicí stroje a víceúčelové lisy)

1,7

0

8453 20 00

Stroje a přístroje na výrobu nebo opravy obuvi z kůží, kožek nebo
usní (jiné než šicí stroje)

1,7

0

8453 80 00

Stroje a přístroje na výrobu nebo opravy výrobků z kůží, kožek nebo
usní (jiné než obuvnické a šicí stroje)

1,7

0

8453 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro přípravu, vyčiňování nebo zpra
cování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi
nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, j. n.

1,7

0

8454 10 00

Konvertory pro metalurgii nebo slévárny kovů

1,7

0

8454 20 00

Kokily na ingoty a licí pánve, pro metalurgii nebo slévárny kovů

1,7

0

8454 30 10

Stroje na odlévání pod tlakem pro metalurgii nebo slévárny kovů

1,7

0

8454 30 90

Licí stroje pro metalurgii nebo slévárny kovů (kromě strojů na odlévání
pod tlakem)

1,7

0

8454 90 00

Části a součásti konvertorů, licích pánví, kokil na ingoty a licích strojů
pro metalurgii nebo slévárny kovů, j. n.

1,7

0
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8455 10 00

Válcovací stolice a válcovací tratě na kovové trubky

2,7

0

8455 21 00

Válcovací stolice a válcovací tratě pracující za tepla nebo kombinovaně
za tepla a za studena (jiné než válcovací stolice a válcovací tratě na
trubky)

2,7

0

8455 22 00

Válcovací stolice a válcovací tratě pracující za studena, na kovy (jiné
než válcovací stolice a válcovací tratě na trubky)

2,7

0

8455 30 10

Válce pro válcovací stolice a válcovací tratě, z litiny

2,7

0

8455 30 31

Pracovní válce pro válcování za tepla; opěrné válce pro válcování za te
pla a za studena, z oceli kované v otevřené zápustce, na kovy

2,7

0

8455 30 39

Pracovní válce pro válcování za studena, na kovy, z oceli kované v ote
vřené zápustce

2,7

0

8455 30 90

Válce pro válcovací stolice a válcovací tratě na kovy, z litiny nebo tvá
řené oceli

2,7

0

8455 90 00

Části a součásti válcovacích stolic a válcovacích tratí na kovy, j. n.

2,7

0

8456 10 00

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem mate
riálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků
(jiné než pájecí nebo svařovací stroje, včetně strojů, které lze použít k
řezání, stroje na zkoušení materiálu a stroje pro výrobu polovodičo
vých součástek nebo elektronických integrovaných obvodů)

4,5

0

8456 20 00

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem mate
riálu, pomocí ultrazvuku (jiné než zařízení na čištění pracující pomocí
ultrazvuku a stroje na zkoušení materiálu)

3,5

0

8456 30 11

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem mate
riálu, pracující pomocí elektroeroze, pro dělení materiálu, číslicově ří
zené

3,5

0

8456 30 19

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem mate
riálu, pracující pomocí elektroeroze, číslicově řízené (jiné než pro dě
lení materiálu)

3,5

0

8456 30 90

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem mate
riálu, pracující pomocí elektroeroze, neřízené číslicově

3,5

0

8456 90 00

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem mate
riálu, pomocí elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizují
cího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu (jiné než pájecí a sva
řovací stroje, stroje na zkoušení materiálu a stroje pro výrobu polovo
dičových součástek nebo elektronických integrovaných obvodů)

3,5

0

8457 10 10

Horizontální obráběcí centra pro obrábění kovů

2,7

0

8457 10 90

Obráběcí centra pro obrábění kovů (kromě horizontálních obráběcích
center)

2,7

0
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8457 20 00

Stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) pro obrábění kovů

2,7

0

8457 30 10

Vícepolohové postupové obráběcí stroje pro obrábění kovů, číslicově
řízené

2,7

0

8457 30 90

Vícepolohové postupové obráběcí stroje pro obrábění kovů, neřízené
číslicově

2,7

0

8458 11 20

Horizontální soustružnická obráběcí centra pro obrábění kovů, čísli
cově řízená

2,7

0

8458 11 41

Horizontální jednovřetenové automatické soustruhy pro obrábění
kovů, číslicově řízené

2,7

0

8458 11 49

Horizontální vícevřetenové automatické soustruhy pro obrábění kovů,
číslicově řízené

2,7

0

8458 11 80

Horizontální soustruhy pro obrábění kovů, číslicově řízené (kromě sou
stružnických obráběcích center a automatických soustruhů)

2,7

0

8458 19 20

Horizontální hrotové soustruhy (univerzální nebo nástrojařské), pro
obrábění kovů, neřízené číslicově

2,7

0

8458 19 40

Horizontální automatické soustruhy pro obrábění kovů, neřízené čísli
cově

2,7

0

8458 19 80

Horizontální soustruhy pro obrábění kovů, neřízené číslicově (jiné než
hrotové soustruhy (univerzální nebo nástrojařské))

2,7

0

8458 91 20

Soustružnická obráběcí centra pro obrábění kovů, číslicově řízená
(kromě horizontálních soustružnických obráběcích center)

2,7

0

8458 91 80

Soustruhy pro obrábění kovů, číslicově řízené (kromě horizontálních
soustruhů a soustružnických obráběcích center)

2,7

0

8458 99 00

Soustruhy, včetně soustružnických obráběcích center, pro obrábění
kovů, neřízené číslicově (kromě horizontálních soustruhů)

2,7

0

8459 10 00

Stroje s pohyblivou hlavou pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání
vnitřních nebo vnějších závitů

2,7

0

8459 21 00

Stroje pro vrtání, pro opracování kovů, číslicově řízené (jiné než stroje
s pohyblivou hlavou)

2,7

0

8459 29 00

Stroje pro vrtání, pro opracování kovů, neřízené číslicově (jiné než
stroje s pohyblivou hlavou a ruční stroje)

2,7

0

8459 31 00

Kombinované vyvrtávací-frézovací stroje na kovy, číslicově řízené (jiné
než stroje s pohyblivou hlavou)

1,7

0
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8459 39 00

Kombinované vyvrtávací-frézovací stroje na kovy, neřízené číslicově
(jiné než stroje s pohyblivou hlavou)

1,7

0

8459 40 10

Vyvrtávací stroje na kovy, číslicově řízené (jiné než stroje s pohyblivou
hlavou a kombinované vyvrtávací-frézovací stroje)

1,7

0

8459 40 90

Vyvrtávací stroje na kovy, číslicově neřízené (jiné než stroje s pohybli
vou hlavou a kombinované vyvrtávací-frézovací stroje)

1,7

0

8459 51 00

Konzolové frézky na kovy, číslicově řízené

2,7

0

8459 59 00

Konzolové frézky na kovy, neřízené číslicově

2,7

0

8459 61 10

Nástrojové frézky na kovy, číslicově řízené

2,7

0

8459 61 90

Frézky na kovy, číslicově řízené (jiné než stroje s pohyblivou hlavou,
kombinované vyvrtávací-frézovací stroje, konzolové frézky, nástrojové
frézky a stroje na obrábění ozubených kol)

2,7

0

8459 69 10

Nástrojové frézky na kovy, neřízené číslicově

2,7

0

8459 69 90

Frézky na kovy, neřízené číslicově (jiné než stroje s pohyblivou hlavou,
kombinované vyvrtávací-frézovací stroje, konzolové frézky, nástrojové
frézky a stroje na obrábění ozubených kol)

2,7

0

8459 70 00

Stroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů (jiné než stroje s pohy
blivou hlavou)

2,7

0

8460 11 00

Brusky na plocho, nastavitelné v libovolné ose s přesností nejméně
0,01 mm, pro obrábění kovů, číslicově řízené

2,7

0

8460 19 00

Brusky na plocho, nastavitelné v libovolné ose s přesností nejméně
0,01 mm, pro obrábění kovů, neřízené číslicově

2,7

0

8460 21 11

Hrotové brusky pro vnitřní broušení, pro konečnou úpravu kovů, kar
bidů kovů nebo cermetů, nastavitelné v libovolné ose s přesností ≥
0,01 mm, číslicově řízené (jiné než stroje pro konečnou úpravu ozube
ných kol)

2,7

0

8460 21 15

Bezhrotové brusky, pro konečnou úpravu kovů, karbidů kovů nebo cer
metů, nastavitelné v libovolné ose s přesností ≥ 0,01 mm, číslicově ří
zené (jiné než stroje pro konečnou úpravu ozubených kol)

2,7

0
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8460 21 19

Brusky pro válcové povrchy, pro konečnou úpravu kovů, karbidů kovů
nebo cermetů, nastavitelné v libovolné ose s přesností ≥ 0,01 mm, čí
slicově řízené (jiné než stroje pro konečnou úpravu ozubených kol,
hrotové brusky pro vnitřní broušení a bezhrotové brusky)

2,7

0

8460 21 90

Brusky, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů, nastavitelné
v libovolné ose s přesností nejméně 0,01 mm, číslicově řízené (jiné než
brusky na plocho nebo pro válcové povrchy a stroje na obrábění ozu
bených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozu
bených kol)

2,7

0

8460 29 11

Hrotové brusky pro vnitřní broušení, pro konečnou úpravu kovů, kar
bidů kovů nebo cermetů, nastavitelné v libovolné ose s přesností ≥
0,01 mm, neřízené číslicově (jiné než stroje pro konečnou úpravu ozu
bených kol)

2,7

0

8460 29 19

Brusky pro válcové povrchy, pro konečnou úpravu kovů, karbidů kovů
nebo cermetů, nastavitelné v libovolné ose s přesností ≥ 0,01 mm, ne
řízené číslicově (jiné než stroje pro konečnou úpravu ozubených kol)

2,7

0

8460 29 90

Brusky, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů, nastavitelné
v libovolné ose s přesností nejméně 0,01 mm, neřízené číslicově (jiné
než brusky na plocho nebo pro válcové povrchy a stroje na obrábění
ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu
ozubených kol)

2,7

0

8460 31 00

Stroje používané pro ostření (brusky nástrojů nebo fréz), číslicově ří
zené

1,7

0

8460 39 00

Stroje používané pro ostření (brusky nástrojů nebo fréz), neřízené čísli
cově

1,7

0

8460 40 10

Honovací nebo lapovací stroje, pro konečnou úpravu kovů, karbidů
kovů nebo cermetů, číslicově řízené (jiné než stroje pro konečnou
úpravu ozubených kol)

1,7

0

8460 40 90

Honovací nebo lapovací stroje, pro konečnou úpravu kovů, karbidů
kovů nebo cermetů, neřízené číslicově (jiné než stroje pro konečnou
úpravu ozubených kol)

1,7

0

8460 90 10

Stroje pro odstraňování ostřin (otřepů) nebo leštění kovů, karbidů kovů
nebo cermetů, nastavitelné v libovolné ose s přesností nejméně
0,01 mm (jiné než stroje k obrábění ozubených kol, broušení ozube
ných kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol)

2,7

0

8460 90 90

Stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), broušení nebo leštění kovů,
karbidů kovů nebo cermetů (jiné než brusky a stroje pro leštění, nasta
vitelné v libovolné ose s přesností nejméně 0,01 mm, stroje k obrábění
ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu
ozubených kol a ruční stroje)

1,7

0
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8461 20 00

Stroje pro obrážení nebo drážkování, pro opracování kovů, karbidů
kovů nebo cermetů

1,7

0

8461 30 10

Protahovací stroje, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů,
číslicově řízené

1,7

0

8461 30 90

Protahovací stroje, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů,
neřízené číslicově

1,7

0

8461 40 11

Stroje k obrábění ozubených kol, včetně strojů na broušení ozubených
kol brusivy, pro zhotovování čelních ozubených kol, číslicově řízené,
pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů (jiné než stroje k ho
blování, drážkování a protahování)

2,7

0

8461 40 19

Stroje k obrábění ozubených kol, včetně strojů na broušení ozubených
kol brusivy, pro zhotovování čelních ozubených kol, neřízené číslicově,
pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů (jiné než stroje k ho
blování, drážkování a protahování)

2,7

0

8461 40 31

Stroje k obrábění ozubených kol, včetně strojů na broušení ozubených
kol brusivy, pro zhotovování jiných než čelních ozubených kol, čísli
cově řízené, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů (jiné než
stroje k hoblování, drážkování a protahování)

1,7

0

8461 40 39

Stroje k obrábění ozubených kol, včetně strojů na broušení ozubených
kol brusivy, pro zhotovování jiných než čelních ozubených kol, neří
zené číslicově, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů (jiné
než stroje k hoblování, drážkování a protahování)

1,7

0

8461 40 71

Stroje pro konečnou úpravu ozubených kol, včetně strojů na broušení
ozubených kol brusivy, umožňující nastavení v libovolné ose s přes
ností nejméně 0,01 mm, číslicově řízené, pro opracování kovů, karbidů
kovů a cermetů

2,7

0

8461 40 79

Stroje pro konečnou úpravu ozubených kol, včetně strojů na broušení
ozubených kol brusivy, umožňující nastavení v libovolné ose s přes
ností nejméně 0,01 mm, neřízené číslicově, pro opracování kovů, kar
bidů kovů a cermetů

2,7

0

8461 40 90

Stroje pro konečnou úpravu ozubených kol, pro opracování kovů, kar
bidů kovů a cermetů (jiné než umožňující nastavení v libovolné ose s
přesností nejméně 0,01 mm)

1,7

0

8461 50 11

Kotoučové pily pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů (jiné
než ruční stroje)

1,7

0

8461 50 19

Strojní pily pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů (jiné než
ruční stroje a kotoučové pily)

1,7

0

8461 50 90

Odřezávací stroje pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů
(jiné než ruční stroje a strojní pily)

1,7

0
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8461 90 00

Hoblovací stroje a ostatní obráběcí stroje pro opracování kovů, karbidů
kovů nebo cermetů úběrem materiálu, j. n.

2,7

0

8462 10 10

Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce, včetně lisů, a padací
buchary, pákové buchary a jiné buchary, číslicově řízené

2,7

0

8462 10 90

Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce, včetně lisů, a padací
buchary, pákové buchary a jiné buchary, neřízené číslicově

1,7

0

8462 21 10

Stroje na ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo
rovnání a rozkování, včetně lisů, číslicově řízené, pro opracování plo
chých kovových výrobků

2,7

0

8462 21 80

Stroje na ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo
rovnání a rozkování, včetně lisů, číslicově řízené, pro opracování kovů
(jiné než stroje pro výrobu polovodičových součástek nebo elektronic
kých integrovaných obvodů)

2,7

0

8462 29 10

Stroje na ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo
rovnání a rozkování, včetně lisů, neřízené číslicově, pro opracování plo
chých kovových výrobků

1,7

0

8462 29 91

Stroje na ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo
rovnání a rozkování, včetně lisů, hydraulické, neřízené číslicově, pro
opracování kovů (jiné než stroje pro opracování plochých výrobků)

1,7

0

8462 29 98

Stroje na ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo
rovnání a rozkování, včetně lisů, nehydraulické, neřízené číslicově, pro
opracování kovů (jiné než stroje pro opracování plochých výrobků
a stroje pro výrobu polovodičových součástek nebo elektronických in
tegrovaných obvodů)

1,7

0

8462 31 00

Střihací stroje, včetně lisů, číslicově řízené, pro opracování kovů (kromě
kombinovaných střihacích a probíjecích, děrovacích, nařezávacích, na
střihovacích strojů)

2,7

0

8462 39 10

Střihací stroje, včetně lisů, neřízené číslicově, pro opracování plochých
kovových výrobků (kromě kombinovaných střihacích a probíjecích, dě
rovacích, nařezávacích, nastřihovacích strojů)

1,7

0

8462 39 91

Střihací stroje, včetně lisů, hydraulické, neřízené číslicově, pro opraco
vání kovů (kromě strojů pro opracování plochých kovových výrobků
a kombinovaných střihacích a probíjecích, děrovacích, nařezávacích,
nastřihovacích strojů)

1,7

0

8462 39 99

Střihací stroje, včetně lisů, nehydraulické, neřízené číslicově, pro opra
cování kovů (kromě strojů pro opracování plochých kovových výrobků
a kombinovaných střihacích a probíjecích, děrovacích, nařezávacích,
nastřihovacích strojů)

1,7

0
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8462 41 10

Děrovací, probíjecí, nařezávací, nastřihovací nebo vrubovací stroje,
včetně lisů, a kombinované střihací a probíjecí, děrovací, nařezávací,
nastřihovací stroje, číslicově řízené, pro opracování plochých kovových
výrobků

2,7

0

8462 41 90

Děrovací, probíjecí, nařezávací, nastřihovací nebo vrubovací stroje,
včetně lisů, a kombinované střihací a probíjecí, děrovací, nařezávací,
nastřihovací stroje, číslicově řízené, pro opracování kovů (kromě strojů
pro opracování plochých kovových výrobků)

2,7

0

8462 49 10

Děrovací, probíjecí, nařezávací, nastřihovací nebo vrubovací stroje,
včetně lisů, a kombinované střihací a probíjecí, děrovací, nařezávací,
nastřihovací stroje, neřízené číslicově, pro opracování plochých kovo
vých výrobků

1,7

0

8462 49 90

Děrovací, probíjecí, nařezávací, nastřihovací nebo vrubovací stroje,
včetně lisů, a kombinované střihací a probíjecí, děrovací, nařezávací,
nastřihovací stroje, neřízené číslicově, pro opracování kovů (kromě
strojů pro opracování plochých kovových výrobků)

1,7

0

8462 91 10

Hydraulické lisy na tvarování kovových prášků slinováním nebo lisy na
lisování kovového odpadu do balíků

2,7

0

8462 91 50

Hydraulické lisy, číslicově řízené, pro opracování kovů (jiné než lisy na
kování, ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo
rovnání a rozkování, lisy na tvarování kovových prášků slinováním
a lisy na lisování kovového odpadu do balíků)

2,7

0

8462 91 90

Hydraulické lisy, neřízené číslicově, pro opracování kovů (jiné než lisy
na kování, ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání
nebo rovnání a rozkování a lisy na tvarování kovových prášků slinová
ním nebo lisy na lisování kovového odpadu do balíků)

2,7

0

8462 99 10

Lisy, nehydraulické, na tvarování kovového prášku slinováním nebo na
lisování kovového odpadu do balíků

2,7

0

8462 99 50

Lisy, nehydraulické, číslicově řízené, pro opracování kovů (jiné než lisy
na kování, ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání
nebo rovnání a rozkování, lisy na tvarování kovových prášků slinová
ním a lisy na lisování kovového odpadu do balíků)

2,7

0

8462 99 90

Lisy, nehydraulické, neřízené číslicově, pro opracování kovů (jiné než
lisy na kování, ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání
nebo rovnání a rozkování, lisy na tvarování kovových prášků slinová
ním nebo lisy na lisování kovového odpadu do balíků)

2,7

0

8463 10 10

Tažné stolice na výrobu drátů

2,7

0

8463 10 90

Tažné stolice na výrobu kovových tyčí, trubek, profilů nebo podobného
zboží (kromě tažných stolic na výrobu drátů)

2,7

0

8463 20 00

Válcovačky na závity, pro opracování kovů

2,7

0
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8463 30 00

Obráběcí a tvářecí stroje na zpracování kovových drátů, bez úběru ma
teriálu (jiné než stroje na ohýbání drátů čísla 8461 a ruční stroje)

2,7

0

8463 90 00

Obráběcí a tvářecí stroje pro opracování kovů, slinutých karbidů kovů
nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu (jiné než lisy na kování,
ohýbání, drážkování (plechu) a překládání, vyrovnávání nebo rovnání
a rozkování, střihací stroje, děrovací, probíjecí, nařezávací, nastřihovací
nebo vrubovací stroje, lisy, tažné stolice, válcovačky na závity, stroje na
zpracování kovových drátů a ruční stroje)

2,7

0

8464 10 00

Strojní pily pro opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu
nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla
za studena (jiné než ruční stroje)

2,2

0

8464 20 11

Brousicí nebo lešticí stroje, pro opracování optického skla za studena

2,2

0

8464 20 19

Brousicí nebo lešticí stroje, pro opracování skla za studena (jiného než
optického skla)

2,2

0

8464 20 20

Brousicí nebo lešticí stroje, pro opracování keramiky (kromě ručních
strojů)

2,2

0

8464 20 95

Brousicí nebo lešticí stroje, pro opracování kamene, betonu, osinkoce
mentu nebo podobných nerostných materiálů (jiné než pro opracování
keramiky, pro opracování skla za studena, ruční stroje a stroje pro
opracování polovodičových destiček)

2,2

0

8464 90 20

Obráběcí stroje pro opracování keramiky (jiné než strojní pily, brousicí
stroje, lešticí stroje a ruční stroje)

2,2

0

8464 90 80

Obráběcí stroje pro opracování kamene, betonu, osinkocementu nebo
podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla za
studena (jiné než strojní pily, brousicí stroje, lešticí stroje, ruční stroje,
stroje pro opracování keramiky a stroje pro rytí nebo drážkování polo
vodičových destiček)

2,2

0

8465 10 10

Stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých
plastů nebo podobných tvrdých materiálů, které mohou vykonávat rů
zné typy strojních operací bez nutnosti měnit nástroje při jejich prová
dění, s ručním přenosem obrobku mezi jednotlivými operacemi

2,7

0

8465 10 90

Stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých
plastů nebo podobných tvrdých materiálů, které mohou vykonávat rů
zné typy strojních operací bez nutnosti měnit nástroje při jejich prová
dění, s automatickým přenosem obrobku mezi jednotlivými operacemi

2,7

0

8465 91 10

Pásové pily pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku,
tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů (jiné než ruční
stroje)

2,7

0

8465 91 20

Kotoučové pily pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku,
tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů (jiné než ruční
stroje)

2,7

0
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8465 91 90

Strojní pily pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku,
tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů (jiné než pásové
pily, kotoučové pily a ruční stroje)

2,7

0

8465 92 00

Stroje na hoblování, frézování nebo tvarování (řezáním), pro opraco
vání dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podob
ných tvrdých materiálů (jiné než ruční stroje a stroje položky
8465 10)

2,7

0

8465 93 00

Stroje na broušení, hlazení nebo leštění pro opracování dřeva, korku,
kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých mate
riálů (jiné než ruční stroje)

2,7

0

8465 94 00

Ohýbací nebo spojovací stroje pro opracování dřeva, korku, kostí,
tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů
(jiné než ruční stroje)

2,7

0

8465 95 00

Vrtačky nebo dlabací stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého
kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů (jiné než
ruční stroje a stroje položky 8465 10)

2,7

0

8465 96 00

Stroje na štípání, krájení (dýhy) nebo loupání (dřeva), pro opracování
dřeva

2,7

0

8465 99 10

Soustruhy, pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku,
tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů

2,7

0

8465 99 90

Stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých
plastů nebo podobných tvrdých materiálů (jiné než ruční stroje, stroje
položky 8465 10, strojní pily, stroje na hoblování, frézování nebo tva
rování (řezáním), stroje na broušení, hlazení nebo leštění, ohýbací nebo
spojovací stroje, vrtačky nebo dlabací stroje, stroje na štípání, krájení
(dýhy) nebo loupání (dřeva) a soustruhy)

2,7

0

8466 10 20

Upínací trny, upínací pouzdra a objímky pro použití jako nástrojové
držáky k obráběcím strojům, včetně nástrojových držáků pro všechny
typy ručních nástrojů a nářadí

1,2

0

8466 10 31

Nástrojové držáky pro soustruhy (kromě upínacích trnů, upínacích po
uzder a objímek)

1,2

0

8466 10 38

Nástrojové držáky k obráběcím strojům, včetně nástrojových držáků
pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí (kromě nástrojových držáků
pro soustruhy, upínacích trnů, upínacích pouzder a objímek)

1,2

0

8466 10 80

Samočinné závitořezné hlavy pro obráběcí stroje

1,2

0

8466 20 20

Upínací zařízení pro obráběcí stroje v podobě upínacích zařízení pro
zvláštní použití, včetně souprav (sad) standardních upínacích zařízení
a upevňovacích komponentů

1,2

0

8466 20 91

Upínací zařízení pro soustruhy (kromě upínacích zařízení v podobě
upínacích zařízení pro zvláštní použití, včetně souprav (sad) standard
ních upínacích zařízení a upevňovacích komponentů)

1,2

0
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8466 20 98

Upínací zařízení pro obráběcí stroje (kromě upínacích zařízení pro sou
struhy a v podobě upínacích zařízení pro zvláštní použití, včetně sou
prav (sad) standardních upínacích zařízení a upevňovacích kompo
nentů)

1,2

0

8466 30 00

Dělicí hlavy a jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům,
j. n.

1,2

0

8466 91 20

Části, součásti a příslušenství pro obráběcí stroje pro opracování ka
mene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných
materiálů nebo pro opracování skla za studena, j. n., z litiny nebo lité
oceli

1,2

0

8466 91 95

Části, součásti a příslušenství pro obráběcí stroje pro opracování ka
mene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných
materiálů nebo pro opracování skla za studena, j. n. (jiné než z litiny
nebo lité oceli)

1,2

0

8466 92 20

Části, součásti a příslušenství pro obráběcí stroje pro opracování dřeva,
korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých
materiálů, z litiny nebo lité oceli, j. n.

1,2

0

8466 92 80

Části, součásti a příslušenství pro obráběcí stroje pro opracování dřeva,
korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých
materiálů, j. n. (jiné než z litiny nebo lité oceli)

1,2

0

8466 93 00

Části, součásti a příslušenství pro obráběcí stroje pro opracování kovů
úběrem materiálu, j. n.

1,2

0

8466 94 00

Části, součásti a příslušenství pro obráběcí stroje pro opracování kovů
bez úběru materiálu, j. n.

1,2

0

8467 11 10

Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, rotačního typu, pro opracování
kovů

1,7

0

8467 11 90

Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, rotačního typu (jiné než pro
opracování kovů)

1,7

0

8467 19 00

Pneumatické ruční nástroje a nářadí, jiného než rotačního typu

1,7

0

8467 21 10

Ruční vrtačky všech druhů, s vestavěným elektrickým motorem provo
zuschopné bez vnějšího zdroje napájení

2,7

0

8467 21 91

Elektropneumatické ruční vrtačky všech druhů

2,7

0

8467 21 99

Ruční vrtačky všech druhů, s vestavěným elektrickým motorem s vněj
ším zdrojem napájení (kromě elektropneumatických vrtaček)

2,7

0

8467 22 10

Ruční řetězové pily, s vestavěným elektrickým motorem

2,7

0

8467 22 30

Ruční kotoučové pily, s vestavěným elektrickým motorem

2,7

0
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8467 22 90

Ruční pily, s vestavěným elektrickým motorem (kromě řetězových a ko
toučových pil)

2,7

0

8467 29 10

Elektromechanické ruční nástroje a nářadí, s vestavěným elektrickým
motorem, pro opracování textilních materiálů

2,7

0

8467 29 30

Elektromechanické ruční nástroje a nářadí, s vestavěným elektrickým
motorem provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení (jiné než pro
opracování textilních materiálů, pily a vrtačky)

2,7

0

8467 29 51

Ruční úhlové brusky, s vestavěným elektrickým motorem, s vnějším
zdrojem napájení

2,7

0

8467 29 53

Ruční pásové brusky s pískovým papírem, s vestavěným elektrickým
motorem, s vnějším zdrojem napájení

2,7

0

8467 29 59

Ruční brusky, též s pískovým papírem, s vestavěným elektrickým mo
torem, s vnějším zdrojem napájení (kromě úhlových brusek a pásových
brusek s pískovým papírem)

2,7

0

8467 29 70

Ruční hoblíky, s vestavěným elektrickým motorem, s vnějším zdrojem
napájení

2,7

0

8467 29 80

Ruční střihače živých plotů a trávníků, s vestavěným elektrickým moto
rem s vnějším zdrojem napájení

2,7

0

8467 29 90

Elektromechanické ruční nástroje a nářadí, s vestavěným elektrickým
motorem s vnějším zdrojem napájení (jiné než pro opracování textil
ních materiálů, pily, vrtačky, brusky, též s pískovým papírem, hoblíky,
střihače živých plotů a trávníků)

2,7

0

8467 81 00

Ruční řetězové pily, s vestavěným neelektrickým motorem

1,7

0

8467 89 00

Ruční nástroje a nářadí, hydraulické nebo s vestavěným neelektrickým
motorem (jiné než řetězové pily a pneumatické nástroje a nářadí)

1,7

0

8467 91 00

Části a součásti ručních řetězových pil, s vestavěným elektrickým nebo
neelektrickým motorem, j. n.

1,7

0

8467 92 00

Části a součásti pneumatických ručních nástrojů a nářadí, j. n.

1,7

0

8467 99 00

Části a součásti pneumatických ručních nástrojů a nářadí, hydraulic
kých nebo s vestavěným elektrickým nebo neelektrickým motorem,
j. n.

1,7

0

8468 10 00

Ruční plynové pájecí hořáky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo
nebo svařování

2,2

0

8468 20 00

Plynové stroje, přístroje a zařízení pro pájení na měkko, pájení na
tvrdo, svařování nebo povrchové kalení (jiné než ruční pájecí hořáky)

2,2

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/639

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8468 80 00

Stroje, přístroje a zařízení pro svařování, jiné než plynové (kromě elek
trických strojů, přístrojů a zařízení čísla 8515)

2,2

0

8468 90 00

Části a součásti strojů, přístrojů a zařízení pro pájení na měkko, pájení
na tvrdo, svařování nebo povrchové kalení, neelektrických, j. n.

2,2

0

8469 00 10

Stroje na zpracování textu (jiné než zařízení pro automatizované zpra
cování dat a jejich jednotky čísla 8443 a laserové, tepelné a elektroci
tlivé tiskárny)

bez

0

8469 00 91

Elektrické psací stroje (jiné než jednotky zařízení pro automatizované
zpracování dat čísla 8443 a laserové, tepelné a elektrocitlivé tiskárny)

2,3

0

8469 00 99

Psací stroje, neelektrické

2,5

0

8470 10 00

Elektronické kalkulačky provozuschopné bez vnějšího zdroje elektrické
energie a kapesní přístroje (o rozměrech ≤ 170 mm × 100 mm ×
45 mm) k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funk
cemi

bez

0

8470 21 00

Elektronické počítací stroje vybavené tiskárnou, s připojením na síť
(jiné než zařízení pro zpracování dat čísla 8471)

bez

0

8470 29 00

Elektronické počítací stroje nevybavené tiskárnou, s připojením na síť
(jiné než zařízení pro zpracování dat čísla 8471)

bez

0

8470 30 00

Počítací stroje, neelektronické

bez

0

8470 50 00

Registrační pokladny, vybavené počítacím zařízením

bez

0

8470 90 00

Frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené
počítacím zařízením (jiné než registrační pokladny a prodejní auto
maty)

bez

0

8471 30 00

Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, o hmotnosti ≤
10 kg, sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice
a displeje (jiné než periferní jednotky)

bez

0

8471 41 00

Zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným
krytem nejméně centrální procesorovou jednotku a vstupní a výstupní
jednotku, též kombinovaná (jiná než přenosná zařízení o hmotnosti ≤
10 kg a jiná než zařízení předkládaná ve formě systémů a periferní jed
notky)

bez

0

8471 49 00

Zařízení pro automatizované zpracování dat, předkládaná ve formě sy
stémů (obsahující nejméně centrální procesorovou jednotku a vstupní
a výstupní jednotku) (jiná než přenosná zařízení o hmotnosti ≤ 10 kg
a periferní jednotky)

bez

0

8471 50 00

Procesorové jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat, též
obsahující pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících typů
jednotek: paměťové jednotky, vstupní jednotky, výstupní jednotky (jiné
než zařízení položek 8471 41 nebo 8471 49 a periferní jednotky)

bez

0
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8471 60 60

Klávesnice pro zařízení pro automatizované zpracování dat, též obsa
hující pod společným krytem paměťové jednotky

bez

0

8471 60 70

Vstupní nebo výstupní jednotky zařízení pro automatizované zpraco
vání dat, též obsahující pod společným krytem paměťové jednotky
(kromě klávesnic)

bez

0

8471 70 20

Centrální paměťové jednotky zařízení pro automatizované zpracování
dat

bez

0

8471 70 30

Diskové paměťové jednotky zařízení pro automatizované zpracování
dat, včetně magnetooptických (např. mechaniky CD-ROM) (kromě cen
trálních paměťových jednotek)

bez

0

8471 70 50

Diskové paměťové jednotky s pevným diskem (HDD) zařízení pro auto
matizované zpracování dat, jiné než optické a jiné než magnetooptické
(kromě centrálních paměťových jednotek)

bez

0

8471 70 70

Diskové paměťové jednotky zařízení pro automatizované zpracování
dat, jiné než optické a jiné než magnetooptické (kromě diskových pa
měťových jednotek s pevným diskem (HDD) a centrálních paměťových
jednotek)

bez

0

8471 70 80

Magnetické páskové paměťové jednotky zařízení pro automatizované
zpracování dat (kromě centrálních paměťových jednotek)

bez

0

8471 70 98

Paměťové jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat (kromě
diskových, magnetických páskových a centrálních paměťových jedno
tek)

bez

0

8471 80 00

Jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat (jiné než proce
sorové jednotky, vstupní nebo výstupní jednotky a paměťové jednotky)

bez

0

8471 90 00

Magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované
formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, j. n.

bez

0

8472 10 00

Rozmnožovací stroje (hektografické nebo blánové) (jiné než tiskařské
stroje a fotokopírovací nebo termokopírovací stroje)

2

0

8472 30 00

Stroje na třídění nebo skládání korespondence nebo pro její vkládání
do obálek nebo pásek, stroje na otvírání, zavírání nebo pečetění kore
spondence a stroje na přilepování nebo razítkování poštovních známek

2,2

0

8472 90 10

Stroje na třídění, počítání nebo balení mincí

2,2

0

8472 90 30

Automatické bankovní stroje (bankomaty)

bez

0

8472 90 70

Kancelářské stroje, j. n.

2,2

0

8473 10 11

Elektronické sestavy strojů na zpracování textu čísla 8469, j. n.

bez

0

8473 10 19

Elektronické sestavy psacích strojů čísla 8469, j. n.

3

0

8473 10 90

Části, součásti a příslušenství psacích strojů nebo strojů na zpracování
textu čísla 8469, j. n. (kromě elektronických sestav)

bez

0
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8473 21 10

Elektronické sestavy elektronických kalkulaček položek 8470 10,
8470 21 nebo 8470 29, j. n.

bez

0

8473 21 90

Části, součásti a příslušenství elektronických kalkulaček položek
8470 10, 8470 21 nebo 8470 29, j. n. (kromě elektronických sestav)

bez

0

8473 29 10

Elektronické sestavy účtovacích strojů, registračních pokladen nebo ji
ných strojů, vybavených počítacím zařízením, čísla 8470, j. n.

bez

0

8473 29 90

Části, součásti a příslušenství neelektronických kalkulaček, pro účtovací
stroje, registrační pokladny nebo jiné stroje, vybavené počítacím zaříze
ním, čísla 8470, j. n. (kromě elektronických sestav)

bez

0

8473 30 20

Elektronické sestavy zařízení pro automatizované zpracování dat nebo
pro jiná zařízení čísla 8471, j. n.

bez

0

8473 30 80

Části, součásti a příslušenství zařízení pro automatizované zpracování
dat nebo pro jiná zařízení čísla 8471, j. n. (kromě elektronických se
stav)

bez

0

8473 40 11

Elektronické sestavy automatických bankovních strojů (bankomatů)
podpoložky 8472 90 30, j. n.

bez

0

8473 40 18

Elektronické sestavy ostatních kancelářských strojů čísla 8472, j. n.
(kromě automatických bankovních strojů (bankomatů))

3

0

8473 40 80

Části, součásti a příslušenství ostatních kancelářských strojů čísla 8472,
j. n. (kromě elektronických sestav)

bez

0

8473 50 20

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití se dvěma nebo více
elektronickými psacími stroji, stroji na zpracování textu, počítacími
stroji nebo jinými stroji, zařízeními nebo přístroji čísel 8469 až 8472,
j. n.

bez

0

8473 50 80

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití se dvěma nebo více
psacími stroji, stroji na zpracování textu, počítacími stroji, zařízeními
pro automatizované zpracování dat nebo jinými stroji, zařízeními nebo
přístroji čísel 8469 až 8472, j. n. (kromě elektronických sestav)

bez

0

8474 10 00

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování nebo praní pevných
nerostných hmot, též ve formě prášku nebo kaše (jiné než odstředivky
a filtrační lisy)

bez

0

8474 20 10

Stroje a přístroje na drcení nebo mletí nerostných hmot používaných v
keramickém průmyslu

bez

0

8474 20 90

Stroje a přístroje na drcení nebo mletí pevných nerostných hmot (jiné
než pro nerostné hmoty používané v keramickém průmyslu)

bez

0

8474 31 00

Míchačky betonu nebo malty (jiné než míchačky namontované na žele
zničních vagonech nebo podvozcích nákladních vozidel)

bez

0
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8474 32 00

Míchačky nerostných hmot s živicí

bez

0

8474 39 10

Stroje a přístroje k míchání nebo hnětení nerostných hmot používa
ných v keramickém průmyslu

bez

0

8474 39 90

Stroje a přístroje k míchání nebo hnětení pevných nerostných hmot,
též ve formě prášku nebo pasty (jiné než míchačky betonu nebo malty,
míchačky nerostných hmot s živicí, stroje a přístroje používané v kera
mickém průmyslu a kalandry)

bez

0

8474 80 10

Stroje na aglomerování, lisování nebo tváření keramických hmot

bez

0

8474 80 90

Stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných pa
liv, netvrzeného cementu, sádry nebo jiných práškovitých nebo kašovi
tých nerostných hmot (jiné než pro keramické hmoty a pro odlévání
nebo lisování skla)

bez

0

8474 90 10

Části a součásti strojů a zařízení čísel 8474, z litiny nebo lité oceli

bez

0

8474 90 90

Části a součásti strojů a zařízení čísel 8474 (jiné než z litiny nebo lité
oceli)

bez

0

8475 10 00

Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic,
elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných po
uzdrech

1,7

0

8475 21 00

Stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků

1,7

0

8475 29 00

Stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za
tepla (jiné než stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků
a pece a zahřívací přístroje pro výrobu tvrzeného skla)

1,7

0

8475 90 00

Části a součásti strojů a zařízení pro montáž žárovek nebo elektrono
vých lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek,
ve skleněných pouzdrech, a strojů pro výrobu nebo opracování skla
nebo skleněných výrobků za tepla, j. n.

1,7

0

8476 21 00

Automaty pro prodej nápojů s vestavěným ohřívacím nebo chladicím
zařízením

1,7

0

8476 29 00

Automaty pro prodej nápojů, bez ohřívacího nebo chladicího zařízení

1,7

0

8476 81 00

Prodejní automaty s vestavěným ohřívacím nebo chladicím zařízením
(jiné než automaty pro prodej nápojů)

1,7

0

8476 89 00

Prodejní automaty bez ohřívacího nebo chladicího zařízení; automaty
na rozměňování peněz (jiné než automaty pro prodej nápojů)

1,7

0

8476 90 00

Části a součásti prodejních automatů, včetně automatů na rozměňování
peněz, j. n.

1,7

0
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8477 10 00

Vstřikovací lisy na zpracování kaučuku nebo plastů

1,7

0

8477 20 00

Vytlačovací lisy na zpracování kaučuku nebo plastů

1,7

0

8477 30 00

Stroje na tvarování vyfukováním na zpracování kaučuku nebo plastů

1,7

0

8477 40 00

Stroje na tvarování podtlakem a ostatní stroje na tvarování za tepla na
zpracování kaučuku nebo plastů

1,7

0

8477 51 00

Stroje a přístroje na lisování pneumatik nebo pro obnovování (protek
torování) pneumatik nebo lisování či jiné tvarování duší pneumatik
z kaučuku nebo plastů

1,7

0

8477 59 10

Lisy na lisování nebo jiné tvarování výrobků z kaučuku nebo plastů
(jiné než vstřikovací lisy, vytlačovací lisy, stroje na tvarování za tepla
a stroje na lisování pneumatik nebo pro obnovování (protektorování)
pneumatik)

1,7

0

8477 59 80

Stroje a přístroje na lisování nebo jiné tvarování výrobků z kaučuku
nebo plastů (jiné než vstřikovací lisy, vytlačovací lisy, stroje na tvaro
vání vyfukováním, stroje na tvarování podtlakem a ostatní stroje na
tvarování za tepla; stroje a přístroje na lisování pneumatik nebo pro
obnovování (protektorování) pneumatik nebo lisování či jiné tvarování
duší pneumatik; ostatní lisy; stroje pro výrobu polovodičových součá
stek nebo elektronických integrovaných obvodů)

1,7

0

8477 80 11

Stroje a přístroje pro zpracování reaktivních pryskyřic

1,7

0

8477 80 19

Stroje a přístroje pro zhotovování pěnových výrobků (jiné než pro
zpracování reaktivních pryskyřic)

1,7

0

8477 80 91

Zařízení pro zmenšování velikosti na zpracování kaučuku nebo plastů

1,7

0

8477 80 93

Stroje a přístroje pro míchání, hnětení a malaxéry, pro přípravu kau
čuku nebo plastů

1,7

0

8477 80 95

Stroje a přístroje pro řezání, plátkování a odlupování na zpracování
kaučuku nebo plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů

1,7

0

8477 80 99

Stroje a přístroje na zpracování kaučuku nebo plastů nebo na zhotovo
vání výrobků z těchto materiálů, jinde v této kapitole neuvedené ani
nezahrnuté

1,7

0

8477 90 10

Části a součásti strojů a přístrojů na zpracování kaučuku nebo plastů
nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů podpoložek
8477 10 90 až 8477 80 99, j. n., z litiny nebo lité oceli (kromě částí
a součástí strojů pro výrobu polovodičových součástek nebo elektronic
kých integrovaných obvodů)

1,7

0
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8477 90 80

Části a součásti strojů a přístrojů na zpracování kaučuku nebo plastů
nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů podpoložek
8477 10 90 až 8477 80 99, j. n. (kromě částí a součástí strojů pro vý
robu polovodičových součástek nebo elektronických integrovaných ob
vodů a částí a součástí z litiny nebo lité oceli)

1,7

0

8478 10 00

Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku (jiné než sušicí
stroje a jiná ohřívací zařízení, odstředivky a filtrační lisy)

1,7

0

8478 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro přípravu nebo zpracování tabáku,
j. n.

1,7

0

8479 10 00

Stroje a přístroje pro veřejné práce, stavebnictví nebo podobné práce,
j. n.

bez

0

8479 20 00

Stroje a přístroje pro extrakci nebo přípravu živočišných nebo ztuže
ných rostlinných tuků nebo olejů (jiné než odstředivky, filtry a ohřívací
zařízení)

1,7

0

8479 30 10

Lisy na výrobu třískových desek nebo dřevovláknitých desek ze dřeva
nebo jiných dřevitých materiálů a ostatní stroje a přístroje na zpraco
vání dřeva či korku (jiné než obráběcí stroje čísla 8465)

1,7

0

8479 30 90

Stroje a přístroje na zpracování dřeva či korku (jiné než sušicí stroje,
stříkací pistole a podobné výrobky, obráběcí stroje a lisy na výrobu tří
skových desek nebo dřevovláknitých desek)

1,7

0

8479 40 00

Stroje pro výrobu lan, provazů nebo kabelů (jiné než stroje na kroucení
používané v přádelnách)

1,7

0

8479 50 00

Průmyslové roboty, j. n.

1,7

0

8479 60 00

Zařízení k ochlazování vzduchu odpařováním, j. n.

1,7

0

8479 81 00

Stroje a přístroje pro opracování kovů, včetně navíječek elektrických
vodičů, j. n. (jiné než průmyslové roboty, pece, sušicí stroje, stříkací pi
stole a podobné výrobky, vysokotlaká čisticí zařízení a ostatní zařízení
pro čištění postřikem, válcovací stolice nebo stroje, obráběcí stroje
a stroje pro výrobu lan, provazů nebo kabelů)

1,7

0

8479 82 00

Stroje na mísení, hnětení, drcení, prosévání, třídění, homogenizování,
emulgování nebo míchání, j. n. (kromě průmyslových robotů)

1,7

0

8479 89 30

Pojízdné hydraulicky ovládané výztuhy důlních chodeb

1,7

0

8479 89 60

Centrální mazací systémy

1,7

0

8479 89 91

Stroje pro glazování a zdobení keramických výrobků

1,7

0
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8479 89 97

Stroje, přístroje a mechanická zařízení, j. n.

1,7

0

8479 90 20

Části a součásti strojů a mechanických zařízení s vlastní individuální
funkcí, z litiny nebo lité oceli, j. n.

1,7

0

8479 90 80

Části a součásti strojů a mechanických zařízení s vlastní individuální
funkcí, j. n. (jiné než z litiny nebo lité oceli)

1,7

0

8480 10 00

Formovací rámy pro slévárny kovů

1,7

0

8480 20 00

Formovací základny (jiné než z grafitu nebo jiných forem uhlíku, kera
mických materiálů nebo skla)

1,7

0

8480 30 10

Modely pro formy ze dřeva

1,7

0

8480 30 90

Modely pro formy (jiné než modely pro formy z grafitu nebo jiných fo
rem uhlíku a keramické, skleněné nebo dřevěné modely pro formy)

2,7

0

8480 41 00

Formy na kovy nebo karbidy kovů, vstřikovacího nebo kompresního
typu (jiné než formy z grafitu nebo jiných forem uhlíku a keramické
nebo skleněné formy)

1,7

0

8480 49 00

Formy na kovy nebo karbidy kovů (jiné než formy z grafitu nebo ji
ných forem uhlíku, keramické nebo skleněné formy, linotypové formy
nebo matrice, formy vstřikovacího nebo kompresního typu a kokily na
ingoty)

1,7

0

8480 50 00

Formy na sklo (jiné než formy z grafitu nebo jiných forem uhlíku a ke
ramické formy)

1,7

0

8480 60 10

Formy na nerostné materiály, kompresního typu (jiné než formy z gra
fitu nebo jiných forem uhlíku a keramické nebo skleněné formy)

1,7

0

8480 60 90

Formy na nerostné materiály (jiné než kompresního typu, formy z gra
fitu nebo jiných forem uhlíku a keramické nebo skleněné formy)

1,7

0

8480 71 00

Formy na kaučuk nebo plasty, vstřikovacího nebo kompresního typu

1,7

0

8480 79 00

Formy na kaučuk nebo plasty (jiné než formy vstřikovacího nebo kom
presního typu)

1,7

0

8481 10 05

Redukční ventily kombinované s filtry nebo maznicemi

2,2

0

8481 10 19

Redukční ventily z litiny nebo oceli (nekombinované s filtry nebo ma
znicemi)

2,2

0
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8481 10 99

Redukční ventily (nekombinované s filtry nebo maznicemi) (jiné než
z litiny nebo oceli)

2,2

0

8481 20 10

Ventily k ovládání přenosové síly (výkonu) olejohydraulických převodo
vek

2,2

0

8481 20 90

Ventily k ovládání přenosové síly (výkonu) pneumatických převodovek

2,2

0

8481 30 91

Zpětné ventily pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky,
z litiny nebo oceli

2,2

0

8481 30 99

Zpětné ventily pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky
(jiné než z litiny nebo oceli)

2,2

0

8481 40 10

Pojistné nebo odvzdušňovací ventily z litiny nebo oceli

2,2

0

8481 40 90

Pojistné nebo odvzdušňovací ventily (jiné než z litiny nebo oceli)

2,2

0

8481 80 11

Mixážní ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a pod
obné armatury

2,2

0

8481 80 19

Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nád
rže, vany a podobné armatury (kromě mixážních ventilů)

2,2

0

8481 80 31

Termostatické ventily pro radiátory ústředního topení

2,2

0

8481 80 39

Ventily radiátorů ústředního topení (kromě termostatických ventilů)

2,2

0

8481 80 40

Ventily pro pneumatiky a duše pneumatik

2,2

0

8481 80 51

Regulátory teploty (jiné než termostatické ventily pro radiátory ústřed
ního topení)

2,2

0

8481 80 59

Regulační ventily (jiné než regulátory teploty, redukční ventily, ventily
pro olejohydraulické nebo pneumatické převodovky, zpětné ventily
a pojistné nebo odvzdušňovací ventily, vodovodní kohouty a ventily
pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury
a ventily radiátorů ústředního topení)

2,2

0

8481 80 61

Uzavírací ventily (šoupátka) z litiny pro potrubí, kotle, nádrže, vany
nebo podobné výrobky (jiné než vodovodní kohouty a ventily pro
dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury a ve
ntily radiátorů ústředního topení)

2,2

0

8481 80 63

Uzavírací ventily (šoupátka) z oceli pro potrubí, kotle, nádrže, vany
nebo podobné výrobky (jiné než vodovodní kohouty a ventily pro
dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury a ve
ntily radiátorů ústředního topení)

2,2

0

8481 80 69

Uzavírací ventily (šoupátka) pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo pod
obné výrobky (jiné než z litiny nebo oceli a vodovodní kohouty a ve
ntily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné arma
tury a ventily radiátorů ústředního topení)

2,2

0
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8481 80 71

Kulové (přímé) ventily z litiny (jiné než regulátory teploty, redukční ve
ntily, ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické převodovky,
zpětné ventily a pojistné nebo odvzdušňovací ventily, regulační ventily,
vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nád
rže, vany a podobné armatury a ventily radiátorů ústředního topení)

2,2

0

8481 80 73

Kulové (přímé) ventily z oceli (jiné než regulátory teploty, redukční ve
ntily, ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické převodovky,
zpětné ventily a pojistné nebo odvzdušňovací ventily, regulační ventily,
vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nád
rže, vany a podobné armatury a ventily radiátorů ústředního topení)

2,2

0

8481 80 79

Kulové (přímé) ventily (jiné než ventily z litiny nebo oceli, regulátory
teploty, redukční ventily, ventily pro olejohydraulické nebo pneuma
tické převodovky, zpětné ventily a pojistné nebo odvzdušňovací ventily,
regulační ventily, vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bi
dety, vodní nádrže, vany a podobné armatury a ventily radiátorů
ústředního topení)

2,2

0

8481 80 81

Kuličkové a kuželové ventily pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo
podobné výrobky (jiné než vodovodní kohouty a ventily pro dřezy,
umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury a ventily ra
diátorů ústředního topení)

2,2

0

8481 80 85

Škrticí ventily pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky
(jiné než zpětné ventily)

2,2

0

8481 80 87

Membránové ventily pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné
výrobky

2,2

0

8481 80 99

Zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky (jiné
než redukční ventily, ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické
převodovky, zpětné ventily, pojistné nebo odvzdušňovací ventily, vodo
vodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže,
vany a podobné armatury, ventily radiátorů ústředního topení, ventily
pro pneumatiky a duše pneumatik, regulační ventily, kulové (přímé) ve
ntily, uzavírací ventily (šoupátka), kuličkové a kuželové ventily, škrticí
ventily a membránové ventily)

2,2

0

8481 90 00

Části a součásti a podobné výrobky pro potrubí, kotle, nádrže, vany
nebo podobné výrobky, j. n.

2,2

0

8482 10 10

Kuličková ložiska s maximálním vnějším průměrem ≤ 30 mm

8

0

8482 10 90

Kuličková ložiska s maximálním vnějším průměrem > 30 mm

8

0

8482 20 00

Kuželíková ložiska, včetně sestav kuželových a kuželíkových ložisek

8

0

8482 30 00

Soudečková ložiska

8

0

8482 40 00

Jehlová ložiska

8

0

8482 50 00

Válečková ložiska (jiná než jehlová ložiska)

8

0
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8482 80 00

Valivá ložiska, včetně kombinací kuličkových a válečkových ložisek
(jiná než kuličková ložiska, kuželíková ložiska, včetně sestav kuželo
vých a kuželíkových ložisek, soudečková ložiska, jehlová ložiska a váleč
ková ložiska)

8

0

8482 91 10

Kuželíky pro ložiska

8

0

8482 91 90

Kuličky, jehly a válečky pro valivá ložiska (jiné než kuželíky a ocelové
kuličky čísla 7326)

7,7

0

8482 99 00

Části a součásti valivých ložisek (jiné než kuličky, jehly a válečky), j. n.

8

0

8483 10 21

Kliky a klikové hřídele, z litiny nebo lité oceli

4

0

8483 10 25

Kliky a klikové hřídele, z oceli kované v otevřené zápustce

4

0

8483 10 29

Kliky a klikové hřídele (jiné než z oceli kované v otevřené zápustce
nebo z litiny nebo lité oceli)

4

0

8483 10 50

Kloubové hřídele

4

0

8483 10 95

Hlavní nebo hnací hřídele, předlohové hřídele, vačkové hřídele, výstřed
níkové hřídele a jiné převodové hřídele (jiné než kliky, klikové hřídele
a kloubové hřídele)

4

0

8483 20 10

Ložisková pouzdra s valivými ložisky, pro stroje a přístroje pro použití
v letadlech a kosmických lodích

6

0

8483 20 90

Ložisková pouzdra s valivými ložisky, pro stroje a přístroje (jiná než
pro použití v letadlech a kosmických lodích)

6

0

8483 30 32

Ložisková pouzdra pro stroje, pro valivá ložiska

5,7

0

8483 30 38

Ložisková pouzdra bez valivých ložisek, pro stroje, a ložiskové pánve
(jiné než pro valivá ložiska)

3,4

0

8483 30 80

Ložiskové pánve pro stroje

3,4

0

8483 40 21

Ozubená soukolí a ozubené převody, přímozubé a šikmozubé, pro
stroje (jiné než třecí převody, převodovky a převodové skříně a ostatní
měniče rychlosti)

3,7

0

8483 40 23

Ozubená soukolí a ozubené převody, kuželové a kuželové/přímozubé,
pro stroje (jiné než třecí převody, převodovky a převodové skříně
a ostatní měniče rychlosti)

3,7

0

8483 40 25

Ozubená soukolí a ozubené převody, šnekové, pro stroje (jiné než třecí
převody, převodovky a převodové skříně a ostatní měniče rychlosti)

3,7

0

8483 40 29

Ozubená soukolí a ozubené převody (jiné než třecí převody, přímo
zubá, šikmozubá, kuželová, kuželová/přímozubá ozubená soukolí
a ozubené převody a šneková ozubená soukolí, převodovky a převodové
skříně a ostatní měniče rychlosti)

3,7

0
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8483 40 30

Pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí, pro stroje

3,7

0

8483 40 51

Převodovky a převodové skříně pro stroje

3,7

0

8483 40 59

Měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu, pro stroje (jiné
než převodovky a převodové skříně)

3,7

0

8483 40 90

Ozubená soukolí a ozubené převody, pro stroje (jiné než pohybové
šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí a ozubená soukolí a ozu
bené převody obecně a ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti pře
vodů, předkládané samostatně)

3,7

0

8483 50 20

Setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje, z litiny nebo
lité oceli

2,7

0

8483 50 80

Setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje (jiné než z litiny
nebo lité oceli)

2,7

0

8483 60 20

Spojky a hřídelové spojky, včetně kardanových kloubů, z litiny nebo
lité oceli

2,7

0

8483 60 80

Spojky a hřídelové spojky, včetně kardanových kloubů (jiné než z litiny
nebo lité oceli)

2,7

0

8483 90 20

Části a součásti ložiskových pouzder, j. n.

5,7

0

8483 90 81

Ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů, předkládané
samostatně a části a součásti převodových hřídelí a klik; ložisková po
uzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody, pohy
bové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí, převodovky, převo
dové skříně a ostatní měniče rychlosti, setrvačníky a řemenice, spojky
a hřídelové spojky, z litiny nebo lité oceli, j. n.

2,7

0

8483 90 89

Ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů, předkládané
samostatně a části a součásti převodových hřídelí a klik; ložisková po
uzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody, pohy
bové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí, převodovky, převo
dové skříně a ostatní měniče rychlosti, setrvačníky a řemenice, spojky
a hřídelové spojky, j. n. (jiné než z litiny nebo lité oceli)

2,7

0

8484 10 00

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s ji
ným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu

1,7

0

8484 20 00

Mechanické ucpávky

1,7

0

8484 90 00

Soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého
složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podob
ných obalech

1,7

0

8486 10 00

Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových ingotů (boules)
nebo destiček

bez

0
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8486 20 10

Obráběcí stroje na opracování jakýchkoliv materiálů úběrem materiálu,
pracující pomocí ultrazvuku, pro výrobu polovodičových součástek
nebo elektronických integrovaných obvodů

3,5

0

8486 20 90

Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo
elektronických integrovaných obvodů (kromě obráběcích strojů na
opracování jakýchkoliv materiálů úběrem materiálu, pracujících po
mocí ultrazvuku)

bez

0

8486 30 10

Přístroje pro chemické pokovování podložek zařízení s kapalnými kry
staly (LCD) srážením kovových par

2,4

0

8486 30 30

Přístroje pro suché leptání předloh na podložky zařízení s kapalnými
krystaly (LCD)

3,5

0

8486 30 50

Přístroje pro fyzikální pokovování podložek zařízení s kapalnými kry
staly (LCD) rozprašováním

3,7

0

8486 30 90

Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu plochých panelových displejů
(kromě přístrojů pro chemické pokovování podložek zařízení s kapal
nými krystaly (LCD) srážením kovových par nebo pro suché leptání
předloh na podložky zařízení s kapalnými krystaly (LCD) nebo pro fy
zikální pokovování podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) roz
prašováním)

bez

0

8486 40 00

Stroje, přístroje a zařízení specifikované v poznámce 9 C) ke kapitole
84

bez

0

8486 90 10

Nástrojové držáky, samočinné závitořezné hlavy a upínací zařízení pro
použití výhradně nebo hlavně pro výrobu polovodičových ingotů (bou
les) nebo destiček, polovodičových součástek, elektronických integrova
ných obvodů nebo plochých panelových displejů

1,2

0

8486 90 20

Části a součásti odstředivek na povlékání podložek zařízení s kapal
nými krystaly (LCD) fotografickými emulzemi, j. n.

1,7

0

8486 90 30

Části a součásti tryskacích strojů na čištění a odstraňování nečistot z ko
vových ploch polovodičových součástí před elektrickým pokovováním,
j. n.

1,7

0

8486 90 40

Části a součásti přístrojů pro fyzikální pokovování podložek zařízení s
kapalnými krystaly (LCD) rozprašováním, j. n.

3,7

0

8486 90 50

Části, součásti a příslušenství přístrojů pro suché leptání předloh na
podložky zařízení s kapalnými krystaly (LCD), j. n.

1,2

0

8486 90 60

Části, součásti a příslušenství přístrojů pro chemické pokovování pod
ložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) srážením kovových par, j. n.

1,7

0

8486 90 70

Části, součásti a příslušenství obráběcích strojů pracujících pomocí
ultrazvuku, j. n.

1,2

0
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8486 90 90

Části a součásti strojů, přístrojů a zařízení používaných výhradně nebo
hlavně pro výrobu polovodičových ingotů (boules) nebo destiček, polo
vodičových součástek, elektronických integrovaných obvodů nebo plo
chých panelových displejů a strojů, přístrojů a zařízení specifikovaných
v poznámce 9 C) ke kapitole 84, j. n. (jiné než nástrojové držáky,
samočinné závitořezné hlavy a upínací zařízení, části a součásti odstře
divek na povlékání podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) foto
grafickými emulzemi, pro fyzikální pokovování podložek zařízení s ka
palnými krystaly (LCD) rozprašováním, pro suché leptání předloh na
podložky zařízení s kapalnými krystaly (LCD), tryskacích strojů na či
štění a odstraňování nečistot z kovových ploch polovodičových sou
částí před elektrickým pokovováním a pro obráběcí stroje pracujících
pomocí ultrazvuku)

bez

0

8487 10 10

Lodní vrtule a jejich lopatky, z bronzu

1,7

0

8487 10 90

Lodní vrtule a jejich lopatky (jiné než z bronzu)

1,7

0

8487 90 10

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, z nekujné litiny, j. n.

1,7

0

8487 90 30

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, z kujné litiny, j. n.

1,7

0

8487 90 51

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, z lité oceli, j. n.

1,7

0

8487 90 53

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, ze železa nebo oceli kovaných v otevřené zápustce, j. n.

1,7

0

8487 90 55

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, ze železa nebo oceli kovaných v uzavřené zápustce, j. n.

1,7

0

8487 90 59

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, ze železa nebo oceli, j. n. (jiné než z litiny nebo lité oceli, kova
ných v otevřené nebo v uzavřené zápustce)

1,7

0

8487 90 90

Části a součásti strojů a přístrojů kapitoly 84, neurčené pro zvláštní
účely, j. n.

1,7

0

8501 10 10

Synchronní motory s výkonem ≤ 18 W

4,7

0

8501 10 91

Univerzální motory na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem ≤
37,5 W

2,7

0

8501 10 93

Motory na střídavý proud s výkonem ≤ 37,5 W (jiné než synchronní
motory s výkonem ≤ 18 W)

2,7

0

8501 10 99

Motory na stejnosměrný proud s výkonem ≤ 37,5 W

2,7

0

8501 20 00

Univerzální motory na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem
> 37,5 W

2,7

0

8501 31 00

Motory na stejnosměrný proud s výkonem > 37,5 W, avšak ≤ 750 W
a generátory stejnosměrného proudu s výkonem ≤ 750 W

2,7

0
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8501 32 20

Motory na stejnosměrný proud a generátory stejnosměrného proudu s
výkonem > 750 W, avšak ≤ 7,5 kW

2,7

0

8501 32 80

Motory na stejnosměrný proud a generátory stejnosměrného proudu s
výkonem > 7,5 kW, avšak ≤ 75 kW

2,7

0

8501 33 00

Motory na stejnosměrný proud a generátory stejnosměrného proudu s
výkonem > 75 kW, avšak ≤ 375 kW

2,7

0

8501 34 50

Trakční motory na stejnosměrný proud s výkonem > 375 kW

2,7

0

8501 34 92

Motory na stejnosměrný proud a generátory stejnosměrného proudu s
výkonem > 375 kW, avšak ≤ 750 kW (jiné než trakční motory)

2,7

0

8501 34 98

Motory na stejnosměrný proud a generátory stejnosměrného proudu s
výkonem > 750 kW (jiné než trakční motory)

2,7

0

8501 40 20

Motory na střídavý proud, jednofázové, s výkonem > 37,5 W, avšak ≤
750 W

2,7

0

8501 40 80

Motory na střídavý proud, jednofázové, s výkonem > 750 W

2,7

0

8501 51 00

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 37,5 W, avšak ≤
750 W

2,7

0

8501 52 20

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 750 W, avšak ≤
7,5 kW

2,7

0

8501 52 30

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 7,5 kW, avšak ≤
37 kW

2,7

0

8501 52 90

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 37 kW, avšak ≤
75 kW

2,7

0

8501 53 50

Trakční motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 75 kW

2,7

0

8501 53 81

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 75 kW, avšak ≤
375 kW (jiné než trakční motory)

2,7

0

8501 53 94

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 375 kW, avšak ≤
750 kW (jiné než trakční motory)

2,7

0

8501 53 99

Motory na střídavý proud, vícefázové, s výkonem > 750 kW (jiné než
trakční motory)

2,7

0

8501 61 20

Generátory střídavého proudu (alternátory), s výkonem ≤ 7,5 kVA

2,7

0

8501 61 80

Generátory střídavého proudu (alternátory), s výkonem > 7,5 kVA, av
šak ≤ 75 kVA

2,7

0
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8501 62 00

Generátory střídavého proudu (alternátory), s výkonem > 75 kVA, av
šak ≤ 375 kVA

2,7

0

8501 63 00

Generátory střídavého proudu (alternátory), s výkonem > 375 kVA, av
šak ≤ 750 kVA

2,7

0

8501 64 00

Generátory střídavého proudu (alternátory), s výkonem > 750 kVA

2,7

0

8502 11 20

Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním
spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) s výko
nem ≤ 7,5 kVA

2,7

0

8502 11 80

Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním
spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) s výko
nem > 7,5 kVA, avšak ≤ 75 kVA

2,7

0

8502 12 00

Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním
spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) s výko
nem > 75 kVA, avšak ≤ 375 kVA

2,7

0

8502 13 20

Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním
spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) s výko
nem > 375 kVA, avšak ≤ 750 kVA

2,7

0

8502 13 40

Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním
spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) s výko
nem > 750 kVA, avšak ≤ 2 000 kVA

2,7

0

8502 13 80

Generátorová soustrojí se vznětovými pístovými motory s vnitřním
spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) s výko
nem > 2 000 kVA

2,7

0

8502 20 20

Generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími motory s vnitřním
spalováním s výkonem ≤ 7,5 kVA

2,7

0

8502 20 40

Generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími motory s vnitřním
spalováním s výkonem > 7,5 kVA, avšak ≤ 375 kVA

2,7

0

8502 20 60

Generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími motory s vnitřním
spalováním s výkonem > 375 kVA, avšak ≤ 750 kVA

2,7

0

8502 20 80

Generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími motory s vnitřním
spalováním s výkonem > 750 kVA

2,7

0

8502 31 00

Generátorová soustrojí poháněná energií větru

2,7

0

8502 39 20

Turbogenerátory

2,7

0

8502 39 80

Generátorová soustrojí, nepoháněná energií větru a jiná než se zážeho
vými spalovacími pístovými motory s vnitřním spalováním (kromě tur
bogenerátorů)

2,7

0
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8502 40 00

Elektrické rotační měniče

2,7

0

8503 00 10

Nemagnetické přídržné kroužky pro elektrické motory a elektrická ge
nerátorová soustrojí

2,7

0

8503 00 91

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s elektric
kými motory a generátory, elektrickými generátorovými soustrojími
a rotačními měniči, j. n., z litiny nebo lité oceli

2,7

0

8503 00 99

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s elektric
kými motory a generátory, elektrickými generátorovými soustrojími
a rotačními měniči, j. n. (jiné než nemagnetické přídržné kroužky
a jiné než z litiny nebo lité oceli)

2,7

0

8504 10 20

Induktory, též spojené s kondenzátorem

3,7

0

8504 10 80

Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice (jiné než induktory,
též spojené s kondenzátorem)

3,7

0

8504 21 00

Transformátory s kapalinovým dielektrikem, s výkonem ≤ 650 kVA

3,7

0

8504 22 10

Transformátory s kapalinovým dielektrikem, s výkonem > 650 kVA,
avšak ≤ 1 600 kVA

3,7

0

8504 22 90

Transformátory s kapalinovým dielektrikem, s výkonem > 1 600 kVA,
avšak ≤ 10 000 kVA

3,7

0

8504 23 00

Transformátory s kapalinovým dielektrikem, s výkonem > 10 000 kVA

3,7

0

8504 31 21

Měřicí transformátory pro měření napětí, s výkonem ≤ 1 kVA

3,7

0

8504 31 29

Měřicí transformátory s výkonem ≤ 1 kVA (jiné než pro měření napětí)

3,7

0

8504 31 80

Transformátory s výkonem ≤ 1 kVA (jiné než transformátory s kapali
novým dielektrikem)

3,7

0

8504 32 20

Měřicí transformátory s výkonem > 1 kVA, avšak ≤ 16 kVA

3,7

0

8504 32 80

Transformátory s výkonem > 1 kVA, avšak ≤ 16 kVA (jiné než transfor
mátory s kapalinovým dielektrikem)

3,7

0

8504 33 00

Transformátory s výkonem > 16 kVA, avšak ≤ 500 kVA (jiné než trans
formátory s kapalinovým dielektrikem)

3,7

0

8504 34 00

Transformátory s výkonem > 500 kVA (jiné než transformátory s kapa
linovým dielektrikem)

3,7

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/655

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8504 40 30

Statické měniče používané s telekomunikačními přístroji, zařízeními
pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkami

bez

0

8504 40 40

Polykrystalické polovodičové usměrňovače

3,3

0

8504 40 55

Nabíječe akumulátorů (jiné než používané s telekomunikačními pří
stroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich jednot
kami a polykrystalické polovodičové usměrňovače)

3,3

0

8504 40 81

Usměrňovače (jiné než polykrystalické polovodičové usměrňovače
a jiné než používané s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro au
tomatizované zpracování dat a jejich jednotkami)

3,3

0

8504 40 84

Invertory s výkonem ≤ 7,5 kVA (jiné než používané s telekomunikač
ními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich
jednotkami)

3,3

0

8504 40 88

Invertory s výkonem > 7,5 kVA (jiné než používané s telekomunikač
ními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich
jednotkami)

3,3

0

8504 40 90

Statické měniče (jiné než používané s telekomunikačními přístroji, zaří
zeními pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkami, nabí
ječe akumulátorů, polykrystalické polovodičové usměrňovače a ostatní
usměrňovače a měniče střídavého proudu)

3,3

0

8504 50 20

Induktory používané s telekomunikačními přístroji a napájecími zdroji
k zařízením pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkám
(jiné než pro výbojky nebo výbojkové trubice)

bez

0

8504 50 95

Induktory (jiné než používané s telekomunikačními přístroji a napáje
cími zdroji k zařízením pro automatizované zpracování dat a jejich jed
notkám a jiné než pro výbojky nebo výbojkové trubice)

3,7

0

8504 90 05

Elektronické sestavy induktorů používané s telekomunikačními přístroji
a napájecími zdroji k zařízením pro automatizované zpracování dat
a jejich jednotkám, j. n.

bez

0

8504 90 11

Ferritová jádra pro transformátory a induktory

2,2

0

8504 90 18

Části a součásti transformátorů a induktorů, j. n. (jiné než elektronické
sestavy induktorů používané s telekomunikačními přístroji a napájecími
zdroji k zařízením pro automatizované zpracování dat a jejich jednot
kám a ferritová jádra)

2,2

0

8504 90 91

Elektronické sestavy statických měničů používaných s telekomunikač
ními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich
jednotkami, j. n.

bez

0
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8504 90 99

Části a součásti statických měničů, j. n. (kromě elektronických sestav
používaných s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro automatizo
vané zpracování dat a jejich jednotkami)

2,2

0

8505 11 00

Permanentní magnety z kovu a výrobky určené ke zmagnetizování na
permanentní magnety (jiné než sklíčidla, svěradla a podobná upínací
zařízení)

2,2

0

8505 19 10

Permanentní magnety z aglomerovaných ferritů

2,2

0

8505 19 90

Permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na perma
nentní magnety, z jiných materiálů než z kovu nebo aglomerovaných
ferritů

2,2

0

8505 20 00

Elektromagnetické spojky, převody a brzdy

2,2

0

8505 90 10

Elektromagnety (jiné než magnety pro lékařské účely)

1,8

0

8505 90 30

Sklíčidla, svěradla a podobná upínací zařízení, elektromagnetická nebo
permanentně magnetická

1,8

0

8505 90 50

Elektromagnetické zdvihací hlavy

2,2

0

8505 90 90

Části a součásti permanentních magnetů, elektromagnetů, elektromag
netických spojek, převodů, brzd a zdvihacích hlav, elektromagnetických
nebo permanentně magnetických upínacích zařízení, j. n.

1,8

0

8506 10 11

Články a baterie, na bázi oxidu manganičitého, alkalické, v podobě vál
cových článků (kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 10 15

Články a baterie, na bázi oxidu manganičitého, alkalické, v podobě
knoflíkových článků (kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 10 19

Články a baterie, na bázi oxidu manganičitého, alkalické, (kromě ne
použitelných a jiné než v podobě válcových a knoflíkových článků)

4,7

0

8506 10 91

Články a baterie, na bázi oxidu manganičitého, nealkalické, v podobě
válcových článků (kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 10 95

Články a baterie, na bázi oxidu manganičitého, nealkalické, v podobě
knoflíkových článků (kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 10 99

Články a baterie, na bázi oxidu manganičitého, nealkalické (kromě ne
použitelných a jiné než v podobě válcových a knoflíkových článků)

4,7

0

8506 30 10

Články a baterie, na bázi oxidu rtuťnatého, v podobě válcových článků
(kromě nepoužitelných)

4,7

0
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8506 30 30

Články a baterie, na bázi oxidu rtuťnatého, v podobě knoflíkových
článků (kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 30 90

Články a baterie, na bázi oxidu rtuťnatého (kromě nepoužitelných
a jiné než v podobě válcových a knoflíkových článků)

4,7

0

8506 40 10

Články a baterie, na bázi oxidu stříbrného, v podobě válcových článků
(kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 40 30

Články a baterie, na bázi oxidu stříbrného, v podobě knoflíkových
článků (kromě nepoužitelných)

4,7

0

8506 40 90

Články a baterie, na bázi oxidu stříbrného (kromě nepoužitelných
a jiné než v podobě válcových a knoflíkových článků)

4,7

0

8506 50 10

Lithiové články a baterie, v podobě válcových článků (kromě nepouži
telných)

4,7

0

8506 50 30

Lithiové články a baterie, v podobě knoflíkových článků (kromě nepou
žitelných)

4,7

0

8506 50 90

Lithiové články a baterie (kromě nepoužitelných a jiné než v podobě
válcových a knoflíkových článků)

4,7

0

8506 60 10

Zinkovzdušné články a baterie, v podobě válcových článků (kromě ne
použitelných)

4,7

0

8506 60 30

Zinkovzdušné články a baterie, v podobě knoflíkových článků (kromě
nepoužitelných)

4,7

0

8506 60 90

Zinkovzdušné články a baterie (kromě nepoužitelných a jiné než v pod
obě válcových a knoflíkových článků)

4,7

0

8506 80 05

Suché zinko-uhlíkové baterie o napětí ≥ 5,5 V, avšak ≤ 6,5 V (kromě
nepoužitelných)

bez

0

8506 80 11

Galvanické články a baterie, elektrické, v podobě válcových článků
(kromě nepoužitelných a baterií a článků na bázi oxidu manganičitého,
oxidu rtuťnatého, oxidu stříbrného, lithiových a zinkovzdušných)

4,7

0

8506 80 15

Galvanické články a baterie, elektrické, v podobě knoflíkových článků
(kromě nepoužitelných a baterií a článků na bázi oxidu manganičitého,
oxidu rtuťnatého, oxidu stříbrného, lithiových a zinkovzdušných)

4,7

0

8506 80 90

Galvanické články a baterie, elektrické (kromě nepoužitelných a baterií
a článků v podobě válcových a knoflíkových článků, suchých zinkouhlíkových baterií o napětí ≥ 5,5 V, avšak ≤ 6,5 V a baterií a článků na
bázi oxidu manganičitého, oxidu rtuťnatého, oxidu stříbrného, lithio
vých a zinkovzdušných)

4,7

0
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8506 90 00

Části a součásti galvanických článků a baterií, j. n.

4,7

0

8507 10 41

Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
(startovací baterie), o hmotnosti ≤ 5 kg, na bázi tekutého elektrolytu
(kromě nepoužitelných)

3,7

0

8507 10 49

Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
(startovací baterie), o hmotnosti ≤ 5 kg, na bázi netekutého elektrolytu
(kromě nepoužitelných)

3,7

0

8507 10 92

Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
(startovací baterie), o hmotnosti > 5 kg, na bázi tekutého elektrolytu
(kromě nepoužitelných)

3,7

0

8507 10 98

Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
(startovací baterie), o hmotnosti > 5 kg, na bázi netekutého elektrolytu
(kromě nepoužitelných)

3,7

0

8507 20 41

Olověné trakční akumulátory, na bázi tekutého elektrolytu (kromě ne
použitelných a startovacích baterií)

3,7

0

8507 20 49

Olověné trakční akumulátory, na bázi netekutého elektrolytu (kromě
nepoužitelných a startovacích baterií)

3,7

0

8507 20 92

Olověné akumulátory na bázi tekutého elektrolytu (kromě nepoužitel
ných, startovacích baterií a trakčních akumulátorů)

3,7

0

8507 20 98

Olověné akumulátory na bázi netekutého elektrolytu (kromě nepouži
telných, startovacích baterií a trakčních akumulátorů)

3,7

0

8507 30 20

Hermeticky uzavřené niklo-kadmiové akumulátory (kromě nepoužitel
ných)

2,6

0

8507 30 81

Niklo-kadmiové trakční akumulátory, jiné než hermeticky uzavřené
(kromě nepoužitelných)

2,6

0

8507 30 89

Niklo-kadmiové akumulátory, jiné než hermeticky uzavřené (kromě ne
použitelných a trakčních akumulátorů)

2,6

0

8507 40 00

Niklo-železné akumulátory (kromě nepoužitelných)

2,7

0

8507 80 20

Akumulátory na bázi hydridu niklu (kromě nepoužitelných)

2,7

0

8507 80 30

Lithium-iontové akumulátory (kromě nepoužitelných)

2,7

0

8507 80 80

Elektrické akumulátory (kromě nepoužitelných, olověných, niklo-kad
miových, niklo-železných, na bázi hydridu niklu a lithium-iontových
akumulátorů)

2,7

0
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8507 90 20

Desky pro elektrické akumulátory (kromě desek z vulkanizovaného
kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, nebo z textilií)

2,7

0

8507 90 30

Separátory pro elektrické akumulátory (kromě separátorů z vulkanizo
vaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, nebo z textilií)

2,7

0

8507 90 90

Části a součásti elektrických akumulátorů (kromě desek a separátorů)

2,7

0

8508 11 00

Vysavače, včetně vysavačů pro suché a mokré vysávání, s vestavěným
elektrickým motorem, s výkonem ≤ 1 500 W a které mají obsah sáčku
nebo jiné nádoby na prach ≤ 20 l

2,2

0

8508 19 00

Vysavače, včetně vysavačů pro suché a mokré vysávání, s vestavěným
elektrickým motorem (jiné než s výkonem ≤ 1 500 W a které mají ob
sah sáčku nebo jiné nádoby na prach ≤ 20 l)

1,7

0

8508 60 00

Vysavače, včetně vysavačů pro mokré a suché vysávání (kromě vysa
vačů s vestavěným elektrickým motorem)

1,7

0

8508 70 00

Části a součásti vysavačů, vysavačů pro mokré a suché vysávání, j. n.

1,7

0

8509 40 00

Přístroje k mletí potravin a mixéry a lisy na ovoce nebo zeleninu, pro
domácnost, s vestavěným elektrickým motorem

2,2

0

8509 80 00

Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým
motorem (kromě vysavačů, vysavačů pro suché a mokré vysávání, pří
strojů k mletí potravin a mixérů, lisů na ovoce nebo zeleninu a depilač
ních přístrojů)

2,2

0

8509 90 00

Části a součásti elektromechanických přístrojů pro domácnost, s vesta
věným elektrickým motorem, j. n. (kromě vysavačů, vysavačů pro mo
kré a suché vysávání)

2,2

0

8510 10 00

Holicí strojky, elektrické

2,2

0

8510 20 00

Stříhací strojky na vlasy a srst s vestavěným elektrickým motorem

2,2

0

8510 30 00

Depilační přístroje s vestavěným elektrickým motorem

2,2

0

8510 90 00

Části a součásti elektrických holicích strojků, stříhacích strojků na vlasy
a srst a depilačních přístrojů, s vestavěným elektrickým motorem, j. n.

2,2

0

8511 10 00

Zapalovací svíčky pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s
vnitřním spalováním

3,2

0

8511 20 00

Magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna) a se
trvačníky s magnetem, pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s
vnitřním spalováním

3,2

0
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8511 30 00

Rozdělovače a zapalovací cívky pro zážehové nebo vznětové spalovací
motory s vnitřním spalováním

3,2

0

8511 40 00

Spouštěče a víceúčelové startovací generátory pro zážehové nebo vzně
tové spalovací motory s vnitřním spalováním

3,2

0

8511 50 00

Generátory pro spalovací motory s vnitřním spalováním (jiné než dy
nama s magnetem (magdyna) a víceúčelové startovací generátory)

3,2

0

8511 80 00

Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení, včetně regu
lačních spínačů pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitř
ním spalováním (jiné než generátory, spouštěče, rozdělovače, zapalo
vací cívky, magnetické zapalovače (magneta), setrvačníky s magnetem
a zapalovací svíčky)

3,2

0

8511 90 00

Části a součásti elektrických zapalovacích nebo spouštěcích přístrojů
a zařízení, generátorů atd. čísla 8511, j. n.

3,2

0

8512 10 00

Elektrické světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení pro
jízdní kola (jiné než žárovky, výbojky a obloukovky čísla 8539)

2,7

0

8512 20 00

Elektrické světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení pro
motorová vozidla (jiné než žárovky, výbojky a obloukovky čísla 8539)

2,7

0

8512 30 10

Elektrické zvukové signalizační přístroje a zařízení (poplašná zařízení
na ochranu proti vloupání) pro použití v motorových vozidlech

2,2

0

8512 30 90

Elektrické zvukové signalizační přístroje a zařízení pro jízdní kola

2,7

0

8512 40 00

Elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače, pro motorová vozidla

2,7

0

8512 90 10

Části součásti elektrických zvukových signalizačních přístrojů a zařízení
(poplašných zařízení na ochranu proti vloupání) pro použití v motoro
vých vozidlech, j. n.

2,2

0

8512 90 90

Části a součásti elektrických světelných nebo signalizačních přístrojů
a zařízení, stěračů, odmrazovačů a odmlžovačů používaných v motoro
vých vozidlech, j. n. (jiných než zvukových signalizačních přístrojů a za
řízení (poplašných zařízení na ochranu proti vloupání))

2,7

0

8513 10 00

Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie

5,7

0

8513 90 00

Části a součásti přenosných elektrických svítidel s vlastním zdrojem
elektrické energie, j. n.

5,7

0

8514 10 10

Pece k pečení chleba a pekařských výrobků vyhřívané působením od
porů

2,2

0

8514 10 80

Průmyslové nebo laboratorní pece, vyhřívané působením odporů (jiné
než pro výrobu polovodičových součástek na polovodičové destičky)

2,2

0
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8514 20 10

Pece pracující indukčně

2,2

0

8514 20 80

Pece pracující dielektrickými ztrátami (jiné než pro výrobu polovodičo
vých součástek na polovodičové destičky)

2,2

0

8514 30 19

Pece využívající infračervené záření (kromě suchých pecí, zařízení pro
vytápění místností nebo podlah nebo pro podobné účely a jiné než pro
výrobu polovodičových součástek na polovodičové destičky)

2,2

0

8514 30 99

Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece (jiné než pece vyhřívané
působením odporů s nepřímým ohřevem, indukční pece, dielektrické
pece, pece využívající infračervené záření a pece pro výrobu polovodi
čových součástek na polovodičové destičky)

2,2

0

8514 40 00

Zařízení pro tepelné zpracování materiálů indukčně nebo dielektric
kými ztrátami (jiná než pece)

2,2

0

8514 90 00

Části a součásti elektrických průmyslových nebo laboratorních pecí,
včetně pecí pracujících indukčně nebo dielektrickými ztrátami, a prů
myslového nebo laboratorního zařízení pro tepelné zpracování mate
riálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami, j. n. (jiné než pro výrobu
polovodičových součástek na polovodičové destičky)

2,2

0

8515 11 00

Pájedla a pájecí pistole, elektrické

2,7

0

8515 19 00

Stroje a přístroje pro pájení na tvrdo nebo na měkko (jiné než pájedla
a pájecí pistole)

2,7

0

8515 21 00

Plně nebo částečně automatizované stroje a přístroje pro odporové sva
řování kovů

2,7

0

8515 29 10

Stroje a přístroje pro svařování kovů na tupo, které nejsou plně ani čá
stečně automatizované

2,7

0

8515 29 90

Stroje a přístroje pro odporové svařování kovů, které nejsou plně ani
částečně automatizované (kromě strojů pro svařování na tupo)

2,7

0

8515 31 00

Plně nebo částečně automatizované stroje a přístroje pro obloukové,
včetně plazmového oblouku, svařování kovů

2,7

0

8515 39 13

Stroje a přístroje pro ruční obloukové svařování kovů, pomocí obale
ných elektrod, ve spojení se svařovacím nebo řezacím zařízením a dodá
vané s transformátory

2,7

0

8515 39 18

Stroje a přístroje pro ruční obloukové svařování kovů, pomocí obale
ných elektrod, ve spojení se svařovacím nebo řezacím zařízením, s ge
nerátory nebo rotačními měniči, statickými měniči, usměrňovači nebo
usměrňovacími přístroji

2,7

0

8515 39 90

Stroje a přístroje pro obloukové, včetně plazmového oblouku, svařo
vání kovů, jiné než plně nebo částečně automatizované (kromě strojů
a přístrojů pro ruční svařování pomocí obalených elektrod)

2,7

0
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8515 80 11

Elektrické stroje a přístroje pro svařování kovů (kromě strojů a přístrojů
pro odporové, obloukové, včetně plazmového oblouku, svařování)

2,7

0

8515 80 19

Elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo karbidů kovů za te
pla (jiné než pistole ke stříkání kovů uvedené jinde)

2,7

0

8515 80 91

Elektrické stroje a přístroje pro odporové svařování plastů

2,7

0

8515 80 99

Elektrické stroje a přístroje pro odporové svařování termoplastických
hmot (jiné než stroje a přístroje pro odporové svařování plastů a drá
tové upínače používané k výrobě polovodičových součástek)

2,7

0

8515 90 00

Části a součásti strojů a přístrojů pro pájení nebo svařování nebo pro
stříkání kovů, karbidů kovů nebo cermetů za tepla, j. n. (jiné než drá
tové upínače používané k výrobě polovodičových součástek)

2,7

0

8516 10 11

Elektrické průtokové ohřívače vody

2,7

0

8516 10 19

Elektrické ohřívače vody (jiné než průtokové ohřívače vody a ponorné
ohřívače)

2,7

0

8516 10 90

Elektrické ponorné ohřívače

2,7

0

8516 21 00

Elektrické akumulační radiátory, pro vytápění prostor

2,7

0

8516 29 10

Elektrické radiátory plněné kapalinou, pro vytápění prostor a půdy (ze
miny)

2,7

0

8516 29 50

Elektrické konvektory, pro vytápění prostor a půdy (zeminy)

2,7

0

8516 29 91

Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy), se zabudova
ným ventilátorem (kromě akumulačních radiátorů)

2,7

0

8516 29 99

Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy), bez zabudo
vaného ventilátoru (kromě konvektorů a radiátorů plněných kapalinou)

2,7

0

8516 31 10

Elektrické vysoušecí pokrývky hlavy (helmy)

2,7

0

8516 31 90

Elektrické vysoušeče vlasů (kromě vysoušecích pokrývek hlavy)

2,7

0

8516 32 00

Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (kromě vysoušečů vlasů)

2,7

0

8516 33 00

Elektrické vysoušeče rukou

2,7

0
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8516 40 10

Elektrické napařovací žehličky

2,7

0

8516 40 90

Žehličky, elektrické (kromě napařovacích žehliček)

2,7

0

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

5

0

8516 60 10

Elektrické vařiče obsahující alespoň troubu a plotýnku, pro domácnost

2,7

0

8516 60 51

Elektrické varné desky, varná tělíska a plotýnky k zabudování, pro do
mácnost

2,7

0

8516 60 59

Elektrické varné desky, varná tělíska a plotýnky, pro domácnost (jiné
než k zabudování)

2,7

0

8516 60 70

Elektrické grily a opékače, pro domácnost

2,7

0

8516 60 80

Elektrické trouby a pece k zabudování, pro domácnost

2,7

0

8516 60 90

Elektrické trouby a pece, pro domácnost (jiné než kamna k vytápění
prostor, elektrické vařiče obsahující alespoň troubu a plotýnku, mi
krovlnné trouby a pece a elektrické trouby a pece k zabudování)

2,7

0

8516 71 00

Elektrotepelné přístroje na přípravu kávy nebo čaje, pro domácnost

2,7

0

8516 72 00

Elektrické opékače topinek, pro domácnost

2,7

0

8516 79 20

Elektrické ponorné fritézy, pro domácnost

2,7

0

8516 79 70

Elektrotepelné přístroje, pro domácnost (kromě přístrojů pro péči
o vlasy a vysoušečů rukou, přístrojů pro vytápění prostor a půdy (ze
miny), ohřívačů vody, ponorných ohřívačů, žehliček, mikrovlnných
trub a pecí, trub a pecí, vařičů, varných desek, varných tělísek, grilů,
opékačů, přístrojů na přípravu kávy, přístrojů na přípravu čaje, opékačů
topinek a ponorných fritéz)

2,7

0

8516 80 20

Elektrické topné rezistory (odpory), spojené izolovaným rámem

2,7

0

8516 80 80

Elektrické topné rezistory (odpory) (kromě elektrických topných rezi
storů (odporů) spojených izolovaným rámem z aglomerovaného uhlíku
nebo grafitu)

2,7

0

8516 90 00

Části a součásti elektrických ohřívačů vody, ponorných ohřívačů, pří
strojů pro vytápění prostor a půdy (zeminy), přístrojů pro péči o vlasy
a vysoušečů rukou, elektrotepelných přístrojů pro domácnost a elektric
kých topných rezistorů (odporů), j. n.

2,7

0

8517 11 00

Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mikrotelefony

bez

0

8517 12 00

Telefony pro celulární sítě (mobilní telefony) nebo jiné bezdrátové sítě

bez

0
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8517 18 00

Telefonní přístroje (kromě drátových telefonních přístrojů s bezdráto
vými mikrotelefony a telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové
sítě)

bez

0

8517 61 00

Základní stanice přístrojů na vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů
nebo jiných dat

bez

0

8517 62 00

Přístroje pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů
nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů (jiné než
telefonní přístroje, telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě)

bez

0

8517 69 10

Videotelefony

bez

0

8517 69 20

Vstupní telefonické systémy

bez

0

8517 69 31

Přenosné přijímače pro volání, upozorňování nebo vyhledávání osob

bez

0

8517 69 39

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii (jiné než pře
nosné přijímače pro volání, upozorňování nebo vyhledávání osob)

9,3

0

8517 69 90

Přístroje na vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat,
včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích
[jako jsou lokální nebo dálkové sítě] (jiné než telefonní přístroje, tele
fony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě, základní stanice, zaří
zení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů
nebo jiných dat, videotelefony, vstupní telefonické systémy, přijímací
přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii a vysílací nebo přijímací
přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528)

bez

0

8517 70 11

Antény pro radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje

bez

0

8517 70 15

Teleskopické a prutové antény pro přenosné přístroje nebo pro pří
stroje určené k zabudování do motorových vozidel

5

0

8517 70 19

Antény a parabolické antény všech druhů a části a součásti vhodné pro
použití s nimi, j. n. (jiné než antény pro radiotelegrafické nebo radiote
lefonní přístroje a teleskopické a prutové antény pro přenosné přístroje
nebo pro přístroje určené k zabudování do motorových vozidel)

3,6

0

8517 70 90

Části a součásti telefonních přístrojů, telefonů pro celulární sítě nebo
jiné bezdrátové sítě a ostatních přístrojů na vysílání nebo přijímání
hlasu, obrazů nebo jiných dat, j. n. (jiné než antény a parabolické an
tény všech druhů a části a součásti vhodné pro použití s nimi)

bez

0

8518 10 30

Mikrofony s frekvencí v rozsahu od 300 Hz do 3,4 kHz, o průměru ≤
10 mm a o výšce ≤ 3 mm, pro použití v telekomunikacích

bez

0

8518 10 95

Mikrofony a jejich stojany (jiné než mikrofony s frekvencí v rozsahu od
300 Hz do 3,4 kHz, o průměru ≤ 10 mm a o výšce ≤ 3 mm, pro pou
žití v telekomunikacích, a bezdrátové mikrofony se zabudovaným vysí
lačem)

2,5

0
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8518 21 00

Jednoduché reproduktory, vestavěné

4,5

0

8518 22 00

Složené reproduktory, vestavěné

4,5

0

8518 29 30

Reproduktory, nevestavěné, s frekvencí v rozsahu od 300 Hz do
3,4 kHz, o průměru ≤ 50 mm, pro použití v telekomunikacích

bez

0

8518 29 95

Reproduktory, nevestavěné, (jiné než s frekvencí v rozsahu od 300 Hz
do 3,4 kHz, o průměru ≤ 50 mm, pro použití v telekomunikacích)

3

0

8518 30 20

Drátové mikrotelefony, též kombinované s mikrofonem, a soupravy
(sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů

bez

0

8518 30 95

Sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy
(sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů (jiné
než drátové mikrotelefony, telefonní přístroje, pomůcky pro nedoslý
chavé a helmy s vestavěnými sluchátky, též kombinované s mikrofo
nem)

2

0

8518 40 30

Elektrické nízkofrekvenční telefonní a měřicí zesilovače

3

0

8518 40 81

Elektrické nízkofrekvenční zesilovače, pouze s jediným kanálem (kromě
telefonních nebo měřicích zesilovačů)

4,5

0

8518 40 89

Elektrické nízkofrekvenční zesilovače, s více než jedním kanálem
(kromě telefonních nebo měřicích zesilovačů)

4,5

0

8518 50 00

Elektrické zesilovače zvuku

2

0

8518 90 00

Části a součásti mikrofonů, reproduktorů, sluchátek, elektrických ní
zkofrekvenčních zesilovačů nebo elektrických zesilovačů zvuku, j. n.

2

0

8519 20 10

Gramofony spouštěné mincí nebo známkou

6

0

8519 20 91

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku, spouštěné pomocí mincí,
bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení,
s laserovým snímacím systémem (kromě gramofonů spouštěných mincí
nebo známkou)

9,5

0

8519 20 99

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku, spouštěné pomocí mincí,
bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení,
bez laserového snímacího systému (kromě gramofonů spouštěných
mincí nebo známkou)

4,5

0

8519 30 00

Gramofonová chassis

2

0

8519 50 00

Přístroje odpovídající na telefonáty (telefonní záznamníky)

bez

0

L 356/666

CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8519 81 11

Přístroje na přepis záznamu (pouze pro přehrávání), včetně kazetových
přehrávačů, používající magnetická, optická nebo polovodičová média,
bez zařízení pro záznam zvuku

5

0

8519 81 15

Kapesní kazetové přehrávače (pouze pro přehrávání) [rozměry ≤
170 mm × 100 mm × 45 mm], používající magnetická, optická nebo
polovodičová média, bez zařízení pro záznam zvuku (kromě přístrojů
na přepis záznamu)

bez

0

8519 81 21

Kazetové přehrávače (pouze pro přehrávání) používající magnetická,
optická nebo polovodičová média, s analogovým a digitálním snímacím
systémem, bez zařízení pro záznam zvuku (kromě přístrojů na přepis
záznamu a kapesních kazetových přehrávačů)

9

0

8519 81 25

Kazetové přehrávače (pouze pro přehrávání) používající magnetická,
optická nebo polovodičová média, bez zařízení pro záznam zvuku
(kromě přehrávačů s analogovým a digitálním snímacím systémem, pří
strojů na přepis záznamu a kapesních kazetových přehrávačů)

2

0

8519 81 31

Přístroje pro reprodukci zvuku s laserovým snímacím systémem (pře
hrávače kompaktních disků), používané v motorových vozidlech, pro
kompaktní disky o průměru ≤ 6,5 cm, bez zařízení pro záznam zvuku

9

0

8519 81 35

Přístroje pro reprodukci zvuku s laserovým snímacím systémem (pře
hrávače kompaktních disků), bez zařízení pro záznam zvuku (jiné než
používané v motorových vozidlech pro kompaktní disky o průměru ≤
6,5 cm)

9,5

0

8519 81 45

Přístroje pro reprodukci zvuku, používající magnetická, optická nebo
polovodičová média, bez laserového snímacího systému, bez zařízení
pro záznam zvuku (jiné než spouštěné pomocí mincí, bankovek, ban
komatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení, gramofonová
chassis, přístroje na přepis záznamu, přístroje odpovídající na telefo
náty (telefonní záznamníky), kazetové přehrávače a přehrávače kom
paktních disků)

4,5

0

8519 81 51

Diktafony používající magnetická, optická nebo polovodičová média, se
zvukovým reprodukčním zařízením, provozuschopné jen s vnějším
zdrojem napájení (kromě přístrojů na přepis záznamu [pouze pro pře
hrávání])

4

0

8519 81 55

Magnetofony, s vestavěným zesilovačem a s jedním nebo několika za
budovanými reproduktory, provozuschopné bez vnějšího zdroje napá
jení (kromě diktafonů)

bez

0

8519 81 61

Magnetofony, s vestavěným zesilovačem a s jedním nebo několika za
budovanými reproduktory, provozuschopné jen s vnějším zdrojem na
pájení

2

0

8519 81 65

Kapesní magnetofony (rozměry ≤ 170 mm × 100 mm × 45 mm) se
zvukovým reprodukčním zařízením (jiné než s vestavěným zesilovačem
a s jedním nebo několika zabudovanými reproduktory)

bez

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/667

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8519 81 75

Magnetofony se zvukovým reprodukčním zařízením (jiné než s vestavě
ným zesilovačem a s jedním nebo několika zabudovanými reproduk
tory a kapesní magnetofony)

2

0

8519 81 81

Magnetofony používající magnetické pásky na cívkách, umožňující zá
znam nebo reprodukci zvuku buď při jediné rychlosti 19 cm za se
kundu nebo při několika rychlostech, pokud jsou tyto rychlosti pouze
19 cm za sekundu a nižší

2

0

8519 81 85

Magnetofony se zvukovým reprodukčním zařízením (jiné než spou
štěné pomocí mincí, bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo ji
ného způsobu placení, přístroje odpovídající na telefonáty (telefonní zá
znamníky), diktafony, kazetové přehrávače a přístroje používající mag
netické pásky na cívkách, umožňující záznam nebo reprodukci zvuku
buď při jediné rychlosti 19 cm za sekundu, nebo při několika rychlo
stech, pokud jsou tyto rychlosti pouze 19 cm za sekundu a nižší)

7

0

8519 81 95

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku, používající magnetická,
optická nebo polovodičová média (jiné než spouštěné pomocí mincí,
bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení,
gramofonová chassis, přístroje odpovídající na telefonáty (telefonní zá
znamníky), diktafony a magnetofony)

2

0

8519 89 11

Gramofony (jiné než používající magnetická, optická nebo polovodi
čová média, spouštěné pomocí mincí, bankovek, bankomatových karet,
žetonů nebo jiného způsobu placení)

2

0

8519 89 15

Přístroje na přepis záznamu (pouze přehrávače), bez zařízení pro zá
znam zvuku (jiné než používající magnetická, optická nebo polovodi
čová média)

5

0

8519 89 19

Přístroje pro reprodukci zvuku, bez zařízení pro záznam zvuku (jiné
než používající magnetická, optická nebo polovodičová média, spou
štěné pomocí mincí, bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo ji
ného způsobu placení, gramofonová chassis, přístroje odpovídající na
telefonáty (telefonní záznamníky), gramofony a přístroje na přepis zá
znamu)

4,5

0

8519 89 90

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku (jiné než používající mag
netická, optická nebo polovodičová média, spouštěné pomocí mincí,
bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení,
gramofonová chassis, přístroje odpovídající na telefonáty (telefonní zá
znamníky) a přístroje pro reprodukci zvuku bez zařízení pro záznam
zvuku)

2

0

8521 10 20

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavě
ným videotunerem, používající magnetickou pásku o šířce ≤ 1,3 cm
a umožňující záznam nebo reprodukci při rychlosti posunu pásky ≤
50 mm/s (jiné než videokamery se záznamem obrazu i zvuku kamkor
déry))

14

0

8521 10 95

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci používající mag
netické pásky, též s vestavěným videotunerem (jiné než videokamery se
záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) a jiné než používající magne
tickou pásku o šířce ≤ 1,3 cm a umožňující záznam nebo reprodukci
při rychlosti posunu pásky ≤ 50 mm/s)

8

0
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8521 90 00

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavě
ným videotunerem (jiné než přístroje používající magnetické pásky a vi
deokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry))

13,9

0

8522 10 00

Přenosky

4

0

8522 90 30

Hroty; diamanty, safíry a jiné drahokamy nebo polodrahokamy (pří
rodní, syntetické nebo rekonstituované) pro hroty, pro přístroje pro re
produkci zvuku

bez

0

8522 90 41

Elektronické sestavy přístrojů odpovídajících na telefonáty (telefonních
záznamníků), j. n.

bez

0

8522 90 49

Elektronické sestavy pro přístroje pro reprodukci a záznam zvuku
a pro přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, j. n. (jiné
než přístrojů odpovídajících na telefonáty (telefonních záznamníků))

4

0

8522 90 70

Jednoduché kazetové sestavy o celkové tloušťce ≤ 53 mm, používané
při výrobě přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku

bez

0

8522 90 80

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně
s přístroji pro reprodukci a záznam zvuku a s videopřístroji pro zá
znam a reprodukci obrazu a zvuku, j. n.

4

0

8523 21 00

Karty se zabudovaným magnetickým proužkem pro záznam zvuku
nebo jiného fenoménu

3,5

0

8523 29 15

Magnetické pásky a magnetické disky, nenahrané, pro záznam zvuku
nebo jiného fenoménu

bez

0

8523 29 31

Magnetické pásky a magnetické disky, nahrané, pro reprodukci feno
ménu (jiné než pro reprodukci zvuku nebo obrazu, pro reprodukci in
strukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné binární
formě, které mohou být ovládány uživatelem nebo mu umožňují inte
raktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpracování dat, a výrobky
kapitoly 37)

bez

0

8523 29 33

Magnetické pásky a magnetické disky, nahrané, pro reprodukci in
strukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné binární
formě, které mohou být ovládány uživatelem nebo mu umožňují inte
raktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpracování dat

bez

0

8523 29 39

Magnetické pásky a magnetické disky, nahrané, pro reprodukci zvuku
nebo obrazu (jiné než pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu
zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, které mohou být
ovládány uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení
pro automatizované zpracování dat, a výrobky kapitoly 37)

3,5

0

8523 29 90

Magnetická média pro reprodukci zvuku nebo obrazu (jiná než karty
se zabudovaným magnetickým proužkem, magnetické pásky, magne
tické disky a výrobky kapitoly 37)

3,5

0
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8523 40 11

Optické disky pro laserové snímací systémy, nenahrané, s kapacitou zá
znamu ≤ 900 megabajtů, nemazatelné (CD-R)

bez

0

8523 40 13

Optické disky pro laserové snímací systémy, nenahrané, s kapacitou zá
znamu > 900 megabajtů, avšak ≤ 18 gigabajtů, nemazatelné (digitální
víceúčelové disky) (DVD-/+R)

bez

0

8523 40 19

Optická média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu (např. CDRW, DVD-/+RW, DVD-RAM, minidisky) (jiná než nemazatelné disky
pro laserové snímací systémy s kapacitou záznamu ≤ 18 gigabajtů (CDR, DVD-/+R) a výrobky kapitoly 37)

bez

0

8523 40 25

Optické disky pro laserové snímací systémy, nahrané, pro reprodukci
fenoménu (jiné než pro reprodukci zvuku nebo obrazu, pro reprodukci
instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné bi
nární formě, které mohou být ovládány uživatelem nebo mu umožňují
interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpracování dat, a vý
robky kapitoly 37)

bez

0

8523 40 31

Optické disky pro laserové snímací systémy, nahrané, pouze pro repro
dukci zvuku, o průměru ≤ 6,5 cm

3,5

0

8523 40 39

Optické disky pro laserové snímací systémy, nahrané, pouze pro repro
dukci zvuku, o průměru > 6,5 cm

3,5

0

8523 40 45

Optické disky pro laserové snímací systémy, nahrané, pro reprodukci
instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné bi
nární formě, které mohou být ovládány uživatelem nebo mu umožňují
interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpracování dat

bez

0

8523 40 51

Digitální víceúčelové disky (DVD), nahrané

3,5

0

8523 40 59

Optické disky pro laserové snímací systémy, nahrané, pro reprodukci
zvuku a obrazu nebo pouze obrazu (jiné než digitální víceúčelové disky
(DVD) a disky pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zazname
naných ve strojově čitelné binární formě, které mohou být ovládány
uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro auto
matizované zpracování dat)

3,5

0

8523 40 91

Optická média, nahraná, pro reprodukci fenoménu (jiná než disky pro
laserové snímací systémy, optická média pro reprodukci zvuku nebo
obrazu, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných
ve strojově čitelné binární formě, která mohou být ovládána uživatelem
nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované
zpracování dat, a výrobky kapitoly 37)

bez

0

8523 40 93

Optická média, nahraná, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu
zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mohou být
ovládána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení
pro automatizované zpracování dat (jiná než disky pro laserové snímací
systémy)

bez

0
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8523 40 99

Optická média, nahraná, pro reprodukci zvuku nebo obrazu (jiná než
disky pro laserové snímací systémy, optická média pro reprodukci in
strukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné binární
formě, která mohou být ovládána uživatelem nebo mu umožňují inte
raktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpracování dat, a výrobky
kapitoly 37)

3,5

0

8523 51 10

Polovodičová, energeticky nezávislá paměťová zařízení k záznamu dat
z vnějšího zdroje (rychle mazatelné paměťové karty (flash memory
card) nebo rychle mazatelné elektronické paměťové karty (flash electro
nic storage card)), nenahraná

bez

0

8523 51 91

Polovodičová, energeticky nezávislá paměťová zařízení k záznamu dat
z vnějšího zdroje (rychle mazatelné paměťové karty (flash memory
card) nebo rychle mazatelné elektronické paměťové karty (flash electro
nic storage card), nahraná, pro reprodukci fenoménu (jiná než pro re
produkci zvuku nebo obrazu, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a ob
razu zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mohou
být ovládána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zaří
zení pro automatizované zpracování dat, a výrobky kapitoly 37)

bez

0

8523 51 93

Polovodičová, energeticky nezávislá paměťová zařízení k záznamu dat
z vnějšího zdroje (rychle mazatelné paměťové karty (flash memory
card) nebo rychle mazatelné elektronické paměťové karty (flash electro
nic storage card), nahraná, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a ob
razu zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mohou
být ovládána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zaří
zení pro automatizované zpracování dat

bez

0

8523 51 99

Polovodičová, energeticky nezávislá paměťová zařízení k záznamu dat
z vnějšího zdroje (rychle mazatelné paměťové karty (flash memory
card) nebo rychle mazatelné elektronické paměťové karty (flash electro
nic storage card), nahraná, pro reprodukci zvuku nebo obrazu (jiná než
pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve stro
jově čitelné binární formě, která mohou být ovládána uživatelem nebo
mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpra
cování dat, a výrobky kapitoly 37)

3,5

0

8523 52 10

Karty se dvěma nebo více elektronickými integrovanými obvody („či
pové karty“)

3,7

0

8523 52 90

Karty a visačky s pouze jedním elektronickým integrovaným obvodem
(„čipové karty“)

bez

0

8523 59 10

Polovodičová média, nenahraná, pro záznam zvuku nebo jiného feno
ménu (jiná než energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení
a „čipové karty“)

bez

0

8523 59 91

Polovodičová média, nahraná, pro reprodukci fenoménu (jiná než pro
reprodukci zvuku nebo obrazu, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku
a obrazu zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mo
hou být ovládána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí
zařízení pro automatizované zpracování dat, energeticky nezávislá po
lovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a výrobky kapitoly 37)

bez

0
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8523 59 93

Polovodičová média, nahraná, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a ob
razu zaznamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mohou
být ovládána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zaří
zení pro automatizované zpracování dat (jiná než energeticky nezávislá
polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a výrobky kapitoly 37)

bez

0

8523 59 99

Polovodičová média, nahraná, pro reprodukci zvuku nebo obrazu (jiná
než pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve
strojově čitelné binární formě, která mohou být ovládána uživatelem
nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované
zpracování dat, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení,
„čipové karty“ a výrobky kapitoly 37)

3,5

0

8523 80 10

Gramofonové desky a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného feno
ménu, nenahrané, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu di
sků (kromě magnetických, optických a polovodičových médií a výrobků
kapitoly 37)

bez

0

8523 80 91

Nahraná média, pro reprodukci fenoménu (jiná než pro reprodukci
zvuku nebo obrazu, pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu za
znamenaných ve strojově čitelné binární formě, která mohou být ovlá
dána uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro
automatizované zpracování dat, magnetická, optická a polovodičová
média a výrobky kapitoly 37)

bez

0

8523 80 93

Nahraná média pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zazname
naných ve strojově čitelné binární formě, která mohou být ovládána
uživatelem nebo mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro auto
matizované zpracování dat (jiná než magnetická, optická a polovodičová
média a výrobky kapitoly 37)

bez

0

8523 80 99

Gramofonové desky a jiná média, nahrané, pro reprodukci zvuku nebo
obrazu, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků (jiné než
pro reprodukci instrukcí, dat, zvuku a obrazu zaznamenaných ve stro
jově čitelné binární formě, které mohou být ovládány uživatelem nebo
mu umožňují interaktivitu pomocí zařízení pro automatizované zpra
cování dat, magnetická, optická a polovodičová média a výrobky kapi
toly 37)

3,5

0

8525 50 00

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, neobsahující
přijímací zařízení

3,6

0

8525 60 00

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, obsahující při
jímací zařízení

bez

0

8525 80 11

Televizní kamery, se třemi nebo více snímacími elektronkami

3

0

8525 80 19

Televizní kamery (jiné než se třemi nebo více snímacími elektronkami
a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry))

4,9

0
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8525 80 30

Digitální fotoaparáty

bez

0

8525 80 91

Videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) pouze pro
záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou

4,9

0

8525 80 99

Videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) pro záznam
televizních programů a zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou

12,5

0

8526 10 00

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

3,7

0

8526 91 20

Radionavigační přijímače (jiné než radiolokační a radiosondážní pří
stroje (radary))

3,7

0

8526 91 80

Radionavigační přístroje (jiné než přijímače a radiolokační a radiosondá
žní přístroje (radary))

3,7

0

8526 92 00

Radiové přístroje pro dálkové řízení

3,7

0

8527 12 10

Kapesní radiokazetové přehrávače (o rozměrech ≤ 170 mm × 100 mm
× 45 mm), s analogovým a digitálním snímacím systémem, s vestavě
ným zesilovačem, bez vestavěných reproduktorů, provozuschopné bez
vnějšího zdroje napájení

14

0

8527 12 90

Kapesní radiokazetové přehrávače (o rozměrech ≤ 170 mm × 100 mm
× 45 mm), s vestavěným zesilovačem, bez vestavěných reproduktorů,
provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení (jiné než s analogovým
a digitálním snímacím systémem)

10

0

8527 13 10

Rozhlasové přijímače provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení,
kombinované s přístrojem pro reprodukci zvuku s laserovým snímacím
systémem (jiné než kapesní radiokazetové přehrávače)

12

0

8527 13 91

Kazetové rozhlasové přijímače provozuschopné bez vnějšího zdroje na
pájení, kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku,
s analogovým a digitálním snímacím systémem (jiné než kapesní radio
kazetové přehrávače)

14

0

8527 13 99

Rozhlasové přijímače provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení,
kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku (jiné
než kapesní radiokazetové přehrávače, s laserovým snímacím systémem
a kazetové mechaniky s analogovým a digitálním snímacím systémem)

10

0

8527 19 00

Rozhlasové přijímače provozuschopné bez vnějšího zdroje napájení,
nekombinované s přístrojem pro reprodukci zvuku

bez

0

8527 21 20

Rozhlasové přijímače schopné přijímat a dekódovat digitální signály ra
diového datového systému, druhů používaných v motorových vozi
dlech, provozuschopné pouze s vnějším zdrojem napájení, kombino
vané s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku s laserovým sní
macím systémem

14

0
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8527 21 52

Kazetové rozhlasové přijímače schopné přijímat a dekódovat digitální
signály radiového datového systému, druhů používaných v motorových
vozidlech, provozuschopné pouze s vnějším zdrojem napájení, kombi
nované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku s analogovým
a digitálním snímacím systémem

14

0

8527 21 59

Rozhlasové přijímače schopné přijímat a dekódovat digitální signály ra
diového datového systému, druhů používaných v motorových vozi
dlech, provozuschopné pouze s vnějším zdrojem napájení, kombino
vané s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku (jiné než s lase
rovým snímacím systémem a kazetové mechaniky s analogovým a digi
tálním snímacím systémem)

10

0

8527 21 70

Rozhlasové přijímače druhů používaných v motorových vozidlech, pro
vozuschopné pouze s vnějším zdrojem napájení, kombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku s laserovým snímacím sy
stémem (jiné než přijímače schopné přijímat a dekódovat digitální sig
nály radiového datového systému)

14

0

8527 21 92

Kazetové rozhlasové přijímače druhů používaných v motorových vozi
dlech, provozuschopné pouze s vnějším zdrojem napájení, kombino
vané s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku s analogovým
a digitálním snímacím systémem (jiné než přijímače schopné přijímat
a dekódovat digitální signály radiového datového systému)

14

0

8527 21 98

Rozhlasové přijímače druhů používaných v motorových vozidlech, pro
vozuschopné pouze s vnějším zdrojem napájení, kombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku (jiné než s přístrojem pro
reprodukci zvuku s laserovým snímacím systémem, přijímače schopné
přijímat a dekódovat digitální signály radiového datového systému a ka
zetové mechaniky s analogovým a digitálním snímacím systémem)

10

0

8527 29 00

Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení,
druhů používaných v motorových vozidlech, nekombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku

12

0

8527 91 11

Kazetové rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, s jedním
nebo více reproduktory umístěnými pod jedním uzavřením, kombino
vané s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku s analogovým
a digitálním snímacím systémem

14

0

8527 91 19

Rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, s jedním nebo více re
produktory umístěnými pod jedním uzavřením, kombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku (jiné než kazetové mecha
niky s analogovým a digitálním snímacím systémem)

10

0

8527 91 35

Rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, bez vestavěného re
produktoru, kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci
zvuku s laserovým snímacím systémem (jiné než druhů používaných v
motorových vozidlech)

12

0
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8527 91 91

Kazetové rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, bez vestavě
ných reproduktorů, kombinované s přístrojem pro záznam nebo repro
dukci zvuku s analogovým a digitálním snímacím systémem (jiné než
druhů používaných v motorových vozidlech)

14

0

8527 91 99

Rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, bez vestavěných re
produktorů, kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci
zvuku (jiné než laserovým snímacím systémem, kazetové mechaniky s
analogovým a digitálním snímacím systémem a jiné než druhů použí
vaných v motorových vozidlech)

10

0

8527 92 10

Rádia s budíkem, s napájením pouze ze sítě, nekombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku

bez

0

8527 92 90

Rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, nekombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku, ale kombinované s hodi
nami (jiné než druhů používaných v motorových vozidlech a rádia s
budíkem)

9

0

8527 99 00

Rozhlasové přijímače, s napájením pouze ze sítě, nekombinované s pří
strojem pro záznam nebo reprodukci zvuku a nekombinované s hodi
nami (jiné než druhů používaných v motorových vozidlech)

9

0

8528 41 00

Monitory s obrazovkou (CRT) typu používaného výhradně nebo hlavně
v zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471

bez

0

8528 49 10

Monitory s obrazovkou (CRT), černobílé nebo jiné monochromní, bez
vestavěného televizního přijímacího přístroje (jiné než typu používa
ného výhradně nebo hlavně v zařízení pro automatizované zpracování
dat čísla 8471)

14

0

8528 49 35

Monitory s obrazovkou (CRT), barevné, s obrazovkou (CRT) s plochou
zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5, bez vestavěného televizního
přijímacího přístroje (jiné než typu používaného výhradně nebo hlavně
v zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471)

14

0

8528 49 91

Monitory s obrazovkou (CRT), barevné, s obrazovkou (CRT) s plochou
zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5, se zobrazovacími parametry ≤
625 řádků, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje (jiné než
typu používaného výhradně nebo hlavně v zařízení pro automatizo
vané zpracování dat čísla 8471)

14

0

8528 49 99

Monitory s obrazovkou (CRT), barevné, s obrazovkou (CRT) s plochou
zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5, se zobrazovacími parametry
> 625 řádků, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje (jiné
než typu používaného výhradně nebo hlavně v zařízení pro automati
zované zpracování dat čísla 8471)

14

0

8528 51 00

Monitory typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automa
tizovaného zpracování dat čísla 8471 (jiné než s obrazovkou (CRT))

bez

0
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8528 59 10

Monitory, černobílé nebo jiné monochromní, bez vestavěného televiz
ního přijímacího přístroje (jiné než s obrazovkou (CRT) a typu použí
vaného výhradně nebo hlavně v zařízení pro automatizované zpraco
vání dat čísla 8471)

14

0

8528 59 90

Monitory, barevné, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje
(jiné než s obrazovkou (CRT) a typu používaného výhradně nebo
hlavně v zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471)

14

0

8528 61 00

Projektory typu používaného výhradně nebo hlavně v zařízení pro au
tomatizované zpracování dat čísla 8471

bez

0

8528 69 10

Projektory, pracující pomocí plochého panelového displeje (např. zaří
zení z kapalných krystalů), schopné zobrazovat digitální informace ge
nerované zařízením pro automatizované zpracování dat

bez

0

8528 69 91

Projektory, černobílé nebo jiné monochromní, bez vestavěného televiz
ního přijímacího přístroje (jiné než typu používaného výhradně nebo
hlavně v zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a jiné
než pracující pomocí plochého panelového displeje (např. zařízení z ka
palných krystalů), schopné zobrazovat digitální informace generované
zařízením pro automatizované zpracování dat)

2

0

8528 69 99

Projektory, barevné, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje
(jiné než typu používaného výhradně nebo hlavně v zařízení pro auto
matizované zpracování dat čísla 8471 a jiné než pracující pomocí plo
chého panelového displeje (např. zařízení z kapalných krystalů)
schopné zobrazovat digitální informace generované zařízením pro au
tomatizované zpracování dat)

14

0

8528 71 11

Elektronické sestavy videotunerů určené k zabudování do zařízení pro
automatizované zpracování dat

bez

0

8528 71 13

Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným mode
mem pro získání přístupu na internet a které mají funkci interaktivní
výměny informací, schopné přijímat televizní signál („set-top boxy s
komunikační funkcí“)

bez

0

8528 71 19

Videotunery (jiné než elektronické sestavy určené k zabudování do za
řízení pro automatizované zpracování dat a přístroje se zařízením na
bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu
na internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné
přijímat televizní signál („set-top boxy s komunikační funkcí“)

14

0

8528 71 90

Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači
nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, ne
konstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky (kromě vi
deotunerů)

14

0

8528 72 10

Televizní projekční zařízení, barevná, konstruovaná k zabudování video
displeje nebo obrazovky

14

0
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8528 72 20

Televizní přijímací přístroje, barevné, s vestavěným videorekordérem
nebo videopřehrávačem

14

0

8528 72 31

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, s plo
chou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříčkou ≤ 42 cm
(jiné než s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu
a monitory)

14

0

8528 72 33

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, s plo
chou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříčkou > 42 cm
až 52 cm (jiné než s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci
obrazu a monitory)

14

0

8528 72 35

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, s plo
chou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříčkou > 52 cm
až 72 cm (jiné než s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci
obrazu a monitory)

14

0

8528 72 39

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, plochou
zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříčkou > 72 cm (jiné
než s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu a mo
nitory)

14

0

8528 72 51

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, plochou
zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5, se zobrazovacími parametry ≤
625 řádků a s úhlopříčkou ≤ 75 cm (jiné než s vestavěnými přístroji
pro záznam nebo reprodukci obrazu a monitory)

14

0

8528 72 59

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, s plo
chou zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5, se zobrazovacími para
metry ≤ 625 řádků a s úhlopříčkou > 75 cm (jiné než s vestavěnými
přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu a monitory)

14

0

8528 72 75

Televizní přijímací přístroje, barevné, s integrální obrazovkou, s plo
chou zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5, se zobrazovacími para
metry > 625 řádků (jiné než s vestavěnými přístroji pro záznam nebo
reprodukci obrazu a monitory)

14

0

8528 72 91

Televizní přijímací přístroje, barevné, s obrazovkou, s plochou zobra
zení s poměrem šířka/výška < 1,5 (jiné než s integrální obrazovkou
nebo s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu a mo
nitory)

14

0

8528 72 99

Televizní přijímací přístroje, barevné, s obrazovkou, s plochou zobra
zení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5 (jiné než s integrální obrazovkou
nebo s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci obrazu a mo
nitory)

14

0

8528 73 00

Televizní přijímací přístroje, černobílé nebo jiné monochromní, též s
vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, konstruované k zabudování video dis
pleje nebo obrazovky

2

0
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8529 10 11

Teleskopické a prutové antény pro přenosné přístroje nebo pro pří
stroje určené k zabudování do motorových vozidel

5

0

8529 10 31

Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, pro příjem
ze satelitu

3,6

0

8529 10 39

Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače (jiné než pro
příjem ze satelitu)

3,6

0

8529 10 65

Vnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, včetně vestav
ných typů antén (jiné než teleskopické a prutové antény pro přenosné
přístroje nebo pro přístroje určené k zabudování do motorových vozi
del)

4

0

8529 10 69

Antény (jiné než vnitřní a venkovní antény pro rozhlasové nebo televi
zní přijímače a teleskopické a prutové antény pro přenosné přístroje
nebo pro přístroje určené k zabudování do motorových vozidel)

3,6

0

8529 10 80

Anténní filtry a separátory

3,6

0

8529 10 95

Parabolické antény a části a součásti vhodné pro použití s nimi, j. n.
(jiné než anténní filtry a separátory)

3,6

0

8529 90 20

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s vysílacími
přístroji s vestavěnými přijímacími přístroji pro rozhlasové nebo televi
zní vysílání, digitálními kamerami, monitory a projektory typu použí
vaného výhradně nebo hlavně v zařízení pro automatizované zpraco
vání dat, videokamerami se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry),
radiolokačními a radiosondážními přístroji (radary), radionavigačními
přístroji a radiovými přístroji pro dálkové řízení, j. n. (jiné než antény
a parabolické antény a elektronické sestavy)

bez

0

8529 90 41

Skříně a pouzdra ze dřeva, pro rozhlasové nebo televizní vysílací a přijí
mací přístroje, televizní kamery, digitální kamery, videokamery se zá
znamem obrazu i zvuku (kamkordéry), radiolokační a radiosondážní
přístroje (radary), radionavigační přístroje nebo radiové přístroje pro
dálkové řízení, monitory a projektory, j. n.

2

0

8529 90 49

Skříně a pouzdra, jiné než ze dřeva, pro rozhlasové nebo televizní vysí
lací a přijímací přístroje, televizní kamery, digitální kamery, videoka
mery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry), radiolokační a radio
sondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje nebo radiové pří
stroje pro dálkové řízení, monitory a projektory, j. n.

3

0

8529 90 65

Elektronické sestavy vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s roz
hlasovými nebo televizními vysílacími a přijímacími přístroji, televizní
mi kamerami, digitálními kamerami, videokamerami se záznamem ob
razu i zvuku (kamkordéry), radiolokačními a radiosondážními přístroji
(radary), radionavigačními přístroji nebo radiovými přístroji pro dál
kové řízení, monitory a projektory, j. n.

3

0

8529 90 92

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s televizními
kamerami, rozhlasovými nebo televizními přijímacími přístroji a moni
tory a projektory, j. n. (jiné než antény, skříně a pouzdra, elektronické
sestavy a části a součásti pro monitory a projektory typu používaného
výhradně nebo hlavně v zařízení pro automatizované zpracování dat)

5

0
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8529 90 97

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s vysílacími
přístroji bez vestavěných rozhlasových nebo televizních přijímacích pří
strojů, videokamerami se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry), ra
diolokačními a radiosondážními přístroji (radary), radionavigačními
přístroji a radiovými přístroji pro dálkové řízení, j. n. (kromě sestav
a podsestav, částí a součástí pro digitální kamery, pro antény a parabo
lické antény a elektronických sestav)

3

0

8530 10 00

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení
železniční nebo tramvajové dopravy (jiné než mechanické nebo elektro
mechanické přístroje a zařízení čísla 8608)

1,7

0

8530 80 00

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení
dopravy (jiné než přístroje a zařízení pro železniční nebo tramvajovou
dopravu a mechanické nebo elektromechanické přístroje a zařízení čí
sla 8608)

1,7

0

8530 90 00

Části a součásti elektrických přístrojů a zařízení signalizačních, bezpeč
nostních nebo pro řízení dopravy, j. n.

1,7

0

8531 10 30

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné
přístroje, používané k zabezpečení budov

2,2

0

8531 10 95

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné
přístroje (jiné než používané k zabezpečení motorových vozidel nebo
budov)

2,2

0

8531 20 20

Návěstní panely s diodami vyzařujícími světlo (LED) (jiné než pro mo
torová vozidla, jízdní kola nebo signalizaci v dopravě)

bez

0

8531 20 40

Návěstní panely se zařízeními z kapalných krystalů (LCD) s aktivní ma
ticí (jiné než pro motorová vozidla, jízdní kola nebo signalizaci v do
pravě)

bez

0

8531 20 95

Návěstní panely se zařízeními z kapalných krystalů (LCD) (jiné než se
zařízeními z kapalných krystalů (LCD) s aktivní maticí a jiné než pro
motorová vozidla, jízdní kola nebo signalizaci v dopravě)

bez

0

8531 80 20

Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje, se zařízeními s
plochým panelovým displejem (jiné než návěstní panely se zabudova
nými zařízeními z kapalných krystalů nebo diodami vyzařujícími
světlo, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a pod
obné přístroje a přístroje pro jízdní kola, motorová vozidla a pro signa
lizaci v dopravě)

bez

0

8531 80 95

Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (jiné než se za
řízeními s plochým panelovým displejem, návěstní panely se zabudova
nými zařízeními z kapalných krystalů nebo diodami vyzařujícími
světlo, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a pod
obné přístroje a přístroje pro jízdní kola, motorová vozidla a pro signa
lizaci v dopravě)

2,2

0

8531 90 20

Části a součásti displejových panelů s kapalnými krystaly (LCD) nebo
diodami vyzařujícími světlo a akustických nebo vizuálních signalizač
ních přístrojů se zařízeními s plochým panelovým displejem, j. n. (jiné
než multičipových integrovaných obvodů)

bez

0
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8531 90 85

Části a součásti elektrických akustických nebo vizuálních signalizačních
přístrojů, j. n. (jiné než návěstních panelů se zařízeními s kapalnými
krystaly nebo diodami vyzařujícími světlo, akustických nebo vizuálních
signalizačních přístrojů se zařízeními s plochým panelovým displejem
a multičipových integrovaných obvodů)

2,2

0

8532 10 00

Pevné kondenzátory konstruované pro použití v obvodech o 50/60 Hz
a které mají jalový výkon ≥ 0,5 kVAr (silové kondenzátory)

bez

0

8532 21 00

Pevné elektrické kondenzátory, tantalové (jiné než silové kondenzátory)

bez

0

8532 22 00

Pevné elektrické kondenzátory, aluminiové s elektrolytem (jiné než si
lové kondenzátory)

bez

0

8532 23 00

Pevné elektrické kondenzátory, s keramickým dielektrikem, jednovrstvé
(jiné než silové kondenzátory)

bez

0

8532 24 00

Pevné elektrické kondenzátory, s keramickým dielektrikem, vícevrstvé
(jiné než silové kondenzátory)

bez

0

8532 25 00

Pevné elektrické kondenzátory, s papírovým dielektrikem nebo dielek
trikem z plastů (jiné než silové kondenzátory)

bez

0

8532 29 00

Pevné elektrické kondenzátory (jiné než tantalové, aluminiové s elektro
lytem, s keramickým nebo papírovým dielektrikem nebo dielektrikem
z plastů a silové kondenzátory)

bez

0

8532 30 00

Otočné nebo dolaďovací (přednastavené) elektrické kondenzátory

bez

0

8532 90 00

Části a součásti elektrických (přednastavených) kondenzátorů, pevných,
otočných nebo dolaďovacích, j. n.

bez

0

8533 10 00

Pevné uhlíkové rezistory, složené nebo vrstvené (jiné než topné rezi
story (odpory))

bez

0

8533 21 00

Pevné elektrické rezistory pro výkon ≤ 20 W (jiné než topné rezistory
(odpory))

bez

0

8533 29 00

Pevné elektrické rezistory pro výkon > 20 W (jiné než topné rezistory
(odpory))

bez

0

8533 31 00

Drátové (navíjené) proměnné elektrické rezistory, včetně reostatů a po
tenciometrů, pro výkon ≤ 20 W (jiné než topné rezistory (odpory))

bez

0

8533 39 00

Drátové (navíjené) proměnné elektrické rezistory, včetně reostatů a po
tenciometrů, pro výkon > 20 W (jiné než topné rezistory (odpory))

bez

0

8533 40 10

Elektrické proměnné rezistory, včetně reostatů a potenciometrů, pro
výkon ≤ 20 W (jiné než drátové (navíjené) proměnné rezistory a topné
rezistory (odpory))

bez

0
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8533 40 90

Elektrické proměnné rezistory, včetně reostatů a potenciometrů, pro
výkon > 20 W (jiné než drátové (navíjené) proměnné rezistory a topné
rezistory (odpory))

bez

0

8533 90 00

Části a součásti elektrických rezistorů, včetně reostatů a potenciometrů,
j. n.

bez

0

8534 00 11

Vícevrstvé tištěné obvody sestávající pouze z vodičových prvků a kon
taktů

bez

0

8534 00 19

Tištěné obvody sestávající pouze z vodičových prvků a kontaktů (jiné
než vícevrstvé tištěné obvody)

bez

0

8534 00 90

Tištěné obvody sestávající z vodičových prvků, kontaktů a dalších pa
sivních prvků (jiné než s pasivními a aktivními prvky)

bez

0

8535 10 00

Pojistky pro napětí > 1 000 V

2,7

0

8535 21 00

Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí > 1 000 V, av
šak < 72,5 kV

2,7

0

8535 29 00

Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí ≥ 72,5 kV

2,7

0

8535 30 10

Odpojovače a vypínače zátěže, pro napětí > 1 000 V, avšak < 72,5 kV

2,7

0

8535 30 90

Odpojovače a vypínače zátěže pro napětí ≥ 72,5 kV

2,7

0

8535 40 00

Bleskojistky, omezovače napětí a omezovače proudu, pro napětí
> 1 000 V

2,7

0

8535 90 00

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob
vodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování pro napětí
> 1 000 V (jiné než pojistky, automatické vypínače elektrických ob
vodů, odpojovače a vypínače zátěže, bleskojistky, omezovače napětí
a omezovače proudu a ovládací pulty, skříně, panely atd. čísla 8537)

2,7

0

8536 10 10

Pojistky pro proud ≤ 10 A, pro napětí ≤ 1 000 V

2,3

0

8536 10 50

Pojistky pro proud > 10 A, avšak ≤ 63 A, pro napětí ≤ 1 000 V

2,3

0

8536 10 90

Pojistky pro proud > 63 A, pro napětí ≤ 1 000 V

2,3

0

8536 20 10

Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000 V, pro
proud ≤ 63 A

2,3

0

8536 20 90

Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000 V, pro
proud > 63 A

2,3

0

8536 30 10

Zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000 V, pro
proud ≤ 16 A (jiné než pojistky a automatické vypínače elektrických
obvodů)

2,3

0
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8536 30 30

Zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000 V, pro
proud > 16 A, avšak ≤ 125 A (jiné než pojistky a automatické vypí
nače elektrických obvodů)

2,3

0

8536 30 90

Zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 000 V, pro
proud > 125 A (jiné než pojistky a automatické vypínače elektrických
obvodů)

2,3

0

8536 41 10

Relé pro napětí ≤ 60 V, pro proud ≤ 2 A

2,3

0

8536 41 90

Relé pro napětí ≤ 60 V, pro proud > 2 A

2,3

0

8536 49 00

Relé pro napětí > 60 V, avšak ≤ 1 000 V

2,3

0

8536 50 03

Elektronické AC vypínače a spínače sestávající z opticky spojených
vstupních a výstupních obvodů (izolované tyristorové AC vypínače
a spínače) (jiné než relé a automatické vypínače elektrických obvodů)

bez

0

8536 50 05

Elektronické vypínače a spínače, včetně tepelně jištěných elektronických
vypínačů a spínačů, sestávající z tranzistoru a logického čipu (chip-onchip technologie) (jiné než relé a automatické vypínače elektrických ob
vodů)

bez

0

8536 50 07

Elektromechanické mžikové vypínače a spínače pro proud ≤ 11 A (jiné
než relé a automatické vypínače elektrických obvodů)

bez

0

8536 50 11

Stiskací vypínače a spínače pro napětí ≤ 60 V

2,3

0

8536 50 15

Otočné vypínače a spínače pro napětí ≤ 60 V

2,3

0

8536 50 19

Vypínače a spínače pro napětí ≤ 60 V (jiné než relé, stiskací vypínače
a spínače a otočné vypínače a spínače)

2,3

0

8536 50 80

Vypínače a spínače pro napětí > 60 V a ≤ 1 000 V (jiné než relé, auto
matické vypínače elektrických obvodů, elektronické AC vypínače a spí
nače sestávající z opticky spojených vstupních a výstupních obvodů
(izolované tyristorové AC vypínače a spínače), elektronické vypínače
a spínače, včetně tepelně jištěných elektronických vypínačů a spínačů,
sestávající z tranzistoru a logického čipu (chip-on-chip technologie)
a elektromechanické mžikové vypínače a spínače pro proud ≤ 11 A)

2,3

0

8536 61 10

Objímky žárovek se šroubovou paticí, elektrické

2,3

0

8536 61 90

Objímky žárovek pro napětí ≤ 1 000 V (jiné než objímky žárovek se
šroubovou paticí)

2,3

0

8536 69 10

Zástrčky a zásuvky pro napětí ≤ 1 000 V, pro koaxiální kabely

bez

0

8536 69 30

Zástrčky a zásuvky pro napětí ≤ 1 000 V, pro tištěné obvody

bez

0
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8536 69 90

Vidlice a zásuvky pro napětí ≤ 1 000 V (jiné než pro koaxiální kabely
a tištěné obvody)

2,3

0

8536 70 00

Konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro
kabely z optických vláken

3

0

8536 90 01

Prefabrikované prvky pro elektrické obvody, pro napětí ≤ 1 000 V

2,3

0

8536 90 10

Propojky a kontakty pro dráty a kabely, pro napětí ≤ 1 000 V (jiné než
zástrčky, zásuvky a prefabrikované prvky)

bez

0

8536 90 20

Sondy polovodičových destiček

bez

0

8536 90 85

Elektrická zařízení k zapojování, spojování a připojování, pro napětí ≤
1 000 V (jiné než pojistky, vypínače elektrických obvodů a jiná zaří
zení k ochraně elektrických obvodů, relé a ostatní vypínače a spínače,
objímky žárovek, zástrčky a zásuvky, prefabrikované prvky pro elek
trické obvody a jiné propojky a kontakty pro dráty a kabely a pro
sondy polovodičových destiček)

2,3

0

8537 10 10

Číslicové ovládací panely se zabudovaným zařízením pro automatizo
vané zpracování dat

2,1

0

8537 10 91

Programovatelné paměťové řídicí prvky (jiné než číslicové ovládací pan
ely se zabudovaným zařízením pro automatizované zpracování dat)

2,1

0

8537 10 99

Tabule, skříně a podobné kombinace zařízení pro elektrické ovládání
nebo rozvod elektrického proudu, pro napětí ≤ 1 000 V (jiné než spo
jovací přístroje pro drátovou telefonii nebo drátovou telegrafii, číslicové
ovládací panely se zabudovaným zařízením pro automatizované zpra
cování dat a programovatelné paměťové řídicí prvky)

2,1

0

8537 20 91

Tabule, skříně a podobné kombinace zařízení pro elektrické ovládání
nebo rozvod elektrického proudu, pro napětí > 1 000 V, avšak ≤ 72,5
kV

2,1

0

8537 20 99

Tabule, skříně a podobné kombinace zařízení pro elektrické ovládání
nebo rozvod elektrického proudu, pro napětí > 72,5 kV

2,1

0

8538 10 00

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny pro výrobky
čísla 8537, nevybavené přístroji

2,2

0

8538 90 11

Elektronické sestavy pro sondy polovodičových destiček podpoložky
8536 90 20

3,2

0

8538 90 19

Části a součásti pro sondy polovodičových destiček podpoložky
8536 90 20, j. n. (kromě elektronických sestav)

1,7

0
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8538 90 91

Elektronické sestavy pro elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k
ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a při
pojování čísla 8535 nebo 8536 a pro ovládací panely, skříně a podobné
kombinace zařízení čísla 8537 (jiné než pro sondy polovodičových de
stiček podpoložky 8536 90 20)

3,2

0

8538 90 99

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zaříze
ními čísel 8535, 8536 nebo 8537, j. n. (kromě elektronických sestav
a tabulí, panelů, ovládacích stolů, pultů, skříní a jiných základen pro
výrobky čísla 8537, nevybavených přístroji, a pro sondy polovodičo
vých destiček podpoložky 8536 90 20)

1,7

0

8539 10 00

Žárovky pro světlomety, tzv.„zapečetěné světlomety“

2,7

0

8539 21 30

Halogenové žárovky s wolframovým vláknem pro motocykly nebo jiná
motorová vozidla (jiné než žárovky pro světlomety, tzv. „zapečetěné
světlomety“)

2,7

0

8539 21 92

Halogenové žárovky s wolframovým vláknem pro napětí > 100 V

2,7

0

8539 21 98

Halogenové žárovky s wolframovým vláknem pro napětí ≤ 100 V (jiné
než pro motocykly nebo jiná motorová vozidla)

2,7

0

8539 22 10

Žárovky do reflektorů s výkonem ≤ 200 W a pro napětí > 100 V (jiné
než halogenové žárovky s wolframovým vláknem)

2,7

0

8539 22 90

Žárovky s výkonem ≤ 200 W a pro napětí > 100 V (jiné než haloge
nové žárovky s wolframovým vláknem, žárovky do reflektorů a ultrafia
lové nebo infračervené žárovky)

2,7

0

8539 29 30

Žárovky pro motocykly nebo jiná motorová vozidla (jiné než haloge
nové žárovky s wolframovým vláknem)

2,7

0

8539 29 92

Žárovky pro napětí > 100 V (jiné než halogenové žárovky s wolframo
vým vláknem, žárovky s výkonem ≤ 200 W a ultrafialové nebo infra
červené žárovky)

2,7

0

8539 29 98

Žárovky pro napětí ≤ 100 V (jiné než halogenové žárovky s wolframo
vým vláknem a žárovky pro motocykly nebo jiná motorová vozidla)

2,7

0

8539 31 10

Výbojky, fluorescenční, s horkou katodou, s oboustrannou paticí

2,7

0

8539 31 90

Výbojky, fluorescenční, s horkou katodou (jiné než s oboustrannou pa
ticí)

2,7

0

8539 32 10

Rtuťové výbojky

2,7

0

8539 32 50

Sodíkové výbojky

2,7

0
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8539 32 90

Metalhalogenidové výbojky

2,7

0

8539 39 00

Výbojky (jiné než fluorescenční výbojky s horkou katodou, rtuťové
nebo sodíkové výbojky, metalhalogenidové výbojky a ultrafialové vý
bojky)

2,7

0

8539 41 00

Obloukovky

2,7

0

8539 49 10

Ultrafialové žárovky a výbojky

2,7

0

8539 49 30

Infračervené žárovky a výbojky

2,7

0

8539 90 10

Patice pro žárovky nebo výbojky a jiné žárovky a výbojky čísla 8539,
j. n.

2,7

0

8539 90 90

Části a součásti elektrických žárovek nebo výbojek, žárovek pro světlo
mety, tzv. „zapečetěné světlomety“, ultrafialových nebo infračervených
žárovek a výbojek a obloukovek, j. n. (kromě patic žárovek a výbojek)

2,7

0

8540 11 11

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, ba
revné, s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříč
kou ≤ 42 cm

14

0

8540 11 13

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, ba
revné, s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříč
kou > 42 cm až 52 cm

14

0

8540 11 15

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, ba
revné, s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříč
kou > 52 cm až 72 cm

14

0

8540 11 19

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, ba
revné, s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška < 1,5 a s úhlopříč
kou > 72 cm

14

0

8540 11 91

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, ba
revné, s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5 a s úhlopříč
kou ≤ 75 cm

14

0

8540 11 99

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, ba
revné, s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška ≥ 1,5 a s úhlopříč
kou > 75 cm

14

0

8540 12 00

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, čer
nobílé nebo jiné monochromní, s plochou zobrazení s poměrem šířka/
výška < 1,5 a s úhlopříčkou > 72 cm

7,5

0
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8540 20 10

Snímací elektronky televizních kamer

2,7

0

8540 20 80

Elektronové měniče a zesilovače obrazu a ostatní fotokatodové elek
tronky (jiné než snímací elektronky televizních kamer a televizní obra
zovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory)

2,7

0

8540 40 00

Obrazovky s data/grafickým zobrazením, barevné, s luminoformním
bodem < 0,4 mm (jiné než fotokatodové elektronky a obrazovky
(CRT))

2,6

0

8540 50 00

Obrazovky s data/grafickým zobrazením, černobílé nebo jiné monoch
romní (jiné než fotokatodové elektronky a obrazovky (CRT))

2,6

0

8540 60 00

Obrazovky (CRT) (jiné než televizní obrazovky (CRT) a obrazovky pro
videomonitory, snímací elektronky televizních kamer, elektronové mě
niče a zesilovače obrazu, ostatní fotokatodové elektronky, černobílé
nebo jiné monochromní obrazovky s data/grafickým zobrazením a ba
revné obrazovky s data/grafickým zobrazením s luminoformním bo
dem < 0,4 mm)

2,6

0

8540 71 00

Magnetrony

2,7

0

8540 72 00

Klystrony

2,7

0

8540 79 00

Mikrovlnné elektronky, například permaktrony a karcinotrony (jiné než
magnetrony, klystrony a elektronky s řídicí mřížkou)

2,7

0

8540 81 00

Přijímací nebo zesilovací elektronky a trubice (jiné než mikrovlnné
elektronky, fotokatodové elektronky a obrazovky (CRT))

2,7

0

8540 89 00

Elektronické elektronky a trubice (jiné než přijímací nebo zesilovací
elektronky a trubice, mikrovlnné elektronky, fotokatodové elektronky,
obrazovky (CRT), černobílé nebo jiné monochromní obrazovky s data/
grafickým zobrazením a barevné obrazovky s data/grafickým zobraze
ním s luminoformním bodem < 0,4 mm)

2,7

0

8540 91 00

Části a součásti obrazovek (CRT), j. n.

2,7

0

8540 99 00

Části a součásti elektronek a trubic se studenou katodou, se žhavenou
katodou nebo fotokatodou, j. n. (kromě částí a součástí obrazovek
(CRT))

2,7

0

8541 10 00

Diody (jiné než fotosenzitivní nebo diody vyzařující světlo (LED))

bez

0

8541 21 00

Tranzistory se ztrátovým výkonem < 1 W (jiné než fotosenzitivní tran
zistory)

bez

0

8541 29 00

Tranzistory se ztrátovým výkonem ≥ 1 W (jiné než fotosenzitivní tran
zistory)

bez

0

8541 30 00

Tyristory, diaky a triaky (jiné než fotosenzitivní polovodičová zařízení)

bez

0
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8541 40 10

Diody vyzařující světlo (LED), včetně laserových diod

bez

0

8541 40 90

Fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků

bez

0

8541 50 00

Polovodičová zařízení, j. n.

bez

0

8541 60 00

Zamontované piezoelektrické krystaly

bez

0

8541 90 00

Části a součásti diod, tranzistorů a podobných polovodičových zaří
zení; fotosenzitivních polovodičových zařízení, diod vyzařujících světlo
(LED) a zamontovaných piezoelektrických krystalů, j. n.

bez

0

8542 31 10

Elektronické integrované obvody jako procesory a řídící jednotky, též
kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodino
vými a časovými obvody nebo s jinými obvody v podobě multičipo
vých integrovaných obvodů sestávajících ze dvou nebo více navzájem
propojených monolitických integrovaných obvodů, specifikované v po
známce 8 b) 3. ke kapitole 85

bez

0

8542 31 90

Elektronické integrované obvody jako procesory a řídící jednotky, též
kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodino
vými a časovými obvody nebo s jinými obvody (jiné než v podobě
multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 10

Elektronické integrované obvody jako paměti v podobě multičipových
integrovaných obvodů sestávajících ze dvou nebo více navzájem propo
jených monolitických integrovaných obvodů, specifikované v po
známce 8 b) 3. ke kapitole 85

bez

0

8542 32 31

Elektronické integrované obvody jako dynamické paměti s přímým pří
stupem (D-RAM) s kapacitou paměti ≤ 512 Mbitů (jiné než v podobě
multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 39

Elektronické integrované obvody jako dynamické paměti s přímým pří
stupem (D-RAM) s kapacitou paměti > 512 Mbitů (jiné než v podobě
multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 45

Elektronické integrované obvody jako statické paměti s přímým přístu
pem (S-RAM), včetně rychlé vyrovnávací paměti s přímým přístupem
(cache-RAM) (jiné než v podobě multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 55

Elektronické integrované obvody jako permanentní programovatelné
paměti, vymazatelné ultrafialovými paprsky (EPROM) (jiné než v pod
obě multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 61

Elektronické integrované obvody jako permanentní programovatelné
paměti, vymazatelné elektricky (Flash E2PROM), s kapacitou paměti ≤
512 Mbitů (jiné než v podobě multičipových integrovaných obvodů)

bez

0
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8542 32 69

Elektronické integrované obvody jako permanentní programovatelné
paměti, vymazatelné elektricky (Flash E2PROM), s kapacitou paměti
> 512 Mbitů (jiné než v podobě multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 75

Elektronické integrované obvody jako permanentní programovatelné
paměti, vymazatelné elektricky (E2PROM) (jiné než Flash E2PROM a v
podobě multičipových integrovaných obvodů)

bez

0

8542 32 90

Paměti v multikombinovaných formách, jako jsou např. zásobníkové
D-RAM a moduly (jiné než v podobě multičipových integrovaných ob
vodů a paměti D-RAM, S-RAM, cache-RAM, EPROM a Flash E2PROM)

bez

0

8542 33 00

Elektronické integrované obvody jako zesilovače

bez

0

8542 39 10

Elektronické integrované obvody v podobě multičipových integrova
ných obvodů sestávajících ze dvou nebo více navzájem propojených
monolitických integrovaných obvodů, specifikované v poznámce 8 b)
3. ke kapitole 85 (jiné, než jako jsou procesory, řídicí jednotky, paměti
a zesilovače)

bez

0

8542 39 90

Elektronické integrované obvody (jiné než v podobě multičipových in
tegrovaných obvodů a jiné, než jako jsou procesory, řídicí jednotky, pa
měti a zesilovače)

bez

0

8542 90 00

Části a součásti elektronických integrovaných obvodů, j. n.

bez

0

8543 10 00

Elektrické urychlovače částic pro elektrony, protony atd. (jiné než ion
tové implantátory pro dotování polovodičových materiálů)

4

0

8543 20 00

Generátory signálů (měřicí vysílače), elektrické

3,7

0

8543 30 00

Stroje a přístroje pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo elektro
forézu

3,7

0

8543 70 10

Elektronická zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi

bez

0

8543 70 30

Anténní zesilovače

3,7

0

8543 70 51

Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení, s fluores
cenčními trubicemi využívajícími ultrafialové A paprsky, s maximální
délkou trubice ≤ 100 cm

3,7

0

8543 70 55

Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení, s fluores
cenčními trubicemi využívajícími ultrafialové A paprsky, s maximální
délkou trubice > 100 cm

3,7

0

8543 70 59

Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení (jiná než s
fluorescenčními trubicemi využívajícími ultrafialové A paprsky)

3,7

0

8543 70 60

Elektricky napájené ohrady (ploty)

3,7

0
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8543 70 90

Elektrické stroje a přístroje, s individuálními funkcemi, jinde v kapitole
85 neuvedené

3,7

0

8543 90 00

Části a součásti elektrických strojů a přístrojů, s individuálními funk
cemi, jinde v kapitole 85 neuvedené

3,7

0

8544 11 10

Dráty pro vinutí pro elektrické účely, z mědi, lakované nebo smalto
vané

3,7

0

8544 11 90

Dráty pro vinutí pro elektrické účely, z mědi, izolované (jiné než lako
vané nebo smaltované)

3,7

0

8544 19 10

Dráty pro vinutí pro elektrické účely, z jiného materiálu než z mědi, la
kované nebo smaltované

3,7

0

8544 19 90

Dráty pro vinutí pro elektrické účely, z jiného materiálu než z mědi,
izolované (jiné než lakované nebo smaltované)

3,7

0

8544 20 00

Koaxiální kabely a jiné koaxiální elektrické vodiče, izolované

3,7

0

8544 30 00

Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané ve
vozidlech, letadlech nebo lodích

3,7

0

8544 42 10

Elektrické vodiče používané pro telekomunikace, pro napětí ≤ 1 000 V,
izolované, vybavené přípojkami, j. n.

bez

0

8544 42 90

Elektrické vodiče, pro napětí ≤ 1 000 V, izolované, vybavené přípoj
kami, j. n. (jiné než používané pro telekomunikace)

3,3

0

8544 49 20

Elektrické vodiče, pro napětí ≤ 80 V, izolované, nevybavené přípoj
kami, používané pro telekomunikace, j. n.

bez

0

8544 49 91

Elektrické dráty a kabely, jejichž průměr drátu v jednotlivých vodičích
> 0,51 mm, pro napětí ≤ 1 000 V, izolované, nevybavené přípojkami,
j. n.

3,7

0

8544 49 93

Elektrické vodiče, pro napětí ≤ 80 V, izolované, nevybavené přípoj
kami, j. n. (jiné než dráty pro vinutí, koaxiální vodiče, soupravy drátů
používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích a dráty a kabely, jejichž
průměr drátu v jednotlivých vodičích > 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 95

Elektrické vodiče, pro napětí > 80 V, avšak < 1 000 V, izolované, nevy
bavené přípojkami, j. n. (jiné než dráty pro vinutí, koaxiální vodiče,
soupravy drátů používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích a dráty
a kabely, jejichž průměr drátu v jednotlivých vodičích > 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 99

Elektrické vodiče, pro napětí 1 000 V, izolované, nevybavené přípoj
kami, j. n. (jiné než dráty pro vinutí, koaxiální vodiče, soupravy drátů
používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích a dráty a kabely, jejichž
průměr drátu v jednotlivých vodičích > 0,51 mm)

3,7

0

8544 60 10

Elektrické vodiče, pro napětí > 1 000 V, izolované, s měděnými vodiči,
j. n.

3,7

0
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8544 60 90

Elektrické vodiče, pro napětí > 1 000 V, izolované, s jinými vodiči než
měděnými, j. n.

3,7

0

8544 70 00

Kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken,
též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami

bez

0

8545 11 00

Elektrody z grafitu nebo z jiného uhlíku, pro elektrické pece

2,7

0

8545 19 10

Elektrody z grafitu nebo z jiného uhlíku, pro elektrolytické instalace

2,7

0

8545 19 90

Elektrody z grafitu nebo z jiného uhlíku, pro elektrické účely (jiné než
elektrody pro elektrolytické instalace nebo pece)

2,7

0

8545 20 00

Uhlíkové kartáčky pro elektrické účely

2,7

0

8545 90 10

Topné rezistory (odpory), z grafitu nebo z jiného uhlíku

1,7

0

8545 90 90

Výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, pro elektrické účely (jiné než
elektrody, uhlíkové kartáčky a topné rezistory (odpory))

2,7

0

8546 10 00

Elektrické izolátory ze skla (jiné než izolační části a součásti)

3,7

0

8546 20 10

Elektrické izolátory z keramiky, bez žádných kovových částí (jiné než
izolační části a součásti)

4,7

0

8546 20 91

Elektrické izolátory z keramiky, s kovovými částmi, pro vrchní přeno
sové nebo trakční vedení

4,7

0

8546 20 99

Elektrické izolátory z keramiky, s kovovými částmi (jiné než pro vrchní
přenosové nebo trakční vedení a jiné než izolační části a součásti)

4,7

0

8546 90 10

Elektrické izolátory z plastů (jiné než izolační části a součásti)

3,7

0

8546 90 90

Elektrické izolátory (jiné než izolátory ze skla, z keramiky nebo plastů
a izolační části a součásti)

3,7

0

8547 10 10

Izolační části a součásti pro elektrické účely, z keramiky, obsahující ≥
80 % hmotnostních nebo více oxidů kovů

4,7

0

8547 10 90

Izolační části a součásti pro elektrické účely, z keramiky, obsahující
< 80 % hmotnostních nebo více oxidů kovů

4,7

0

8547 20 00

Izolační části a součásti pro elektrické účely, z plastů

3,7

0
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8547 90 00

Izolační části a součásti pro elektrické účely, z jiných materiálů než
z keramiky nebo plastů; elektrické instalační trubky a jejich spojky
z obecných kovů s vnitřní izolací

3,7

0

8548 10 10

Nepoužitelné galvanické články a nepoužitelné baterie, elektrické

4,7

0

8548 10 21

Nepoužitelné olověné elektrické akumulátory

2,6

0

8548 10 29

Nepoužitelné elektrické akumulátory (kromě olověných akumulátorů)

2,6

0

8548 10 91

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulá
torů, obsahující olovo

bez

0

8548 10 99

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulá
torů (jiné než obsahující olovo)

bez

0

8548 90 20

Paměti v multikombinovaných formách, jako jsou např. zásobníkové
D-RAM a moduly

bez

0

8548 90 90

Elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v kapitole 85 neu
vedené

2,7

0

8601 10 00

Lokomotivy a malé posunovací lokomotivy závislé na vnějším zdroji
proudu

1,7

0

8601 20 00

Akumulátorové lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

1,7

0

8602 10 00

Dieselelektrické lokomotivy

1,7

0

8602 90 00

Lokomotivy a malé posunovací lokomotivy (jiné než závislé na vnějším
zdroji proudu, akumulátorové a dieselelektrické lokomotivy)

1,7

0

8603 10 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním
pohonem, závislé na vnějším zdroji proudu (jiné než čísla 8604)

1,7

0

8603 90 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním
pohonem (jiné než závislé na vnějším zdroji proudu a jiné než čí
sla 8604)

1,7

0

8604 00 00

Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí nebo traťovou
službu, též s vlastním pohonem, například dílenské vozy, jeřábové
vozy, vozy vybavené podbíječkami štěrkového lože, vyrovnávačky ko
lejí, zkušební vozy a drezíny

1,7

0

8605 00 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, zavazadlové vozy, poštovní
vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely (jiné
než železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy s vlastním
pohonem, vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí
nebo traťovou službu a nákladní vozy a vagony)

1,7

0

8606 10 00

Železniční nebo tramvajové cisternové a podobné vagony (jiné než s
vlastním pohonem)

1,7

0
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8606 30 00

Železniční nebo tramvajové samovýsypné nákladní vozy a vagony (jiné
než cisternové a podobné vagony a izolované nebo chladírenské ná
kladní vozy a vagony)

1,7

0

8606 91 10

Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, kryté a uzavřené,
speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
(Euratom) (jiné než cisternové a podobné vagony a izolované, chladí
renské nebo samovýsypné nákladní vozy a vagony)

1,7

0

8606 91 80

Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, kryté a uzavřené
(jiné než speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních
materiálů, cisternové a podobné vagony a samovýsypné nákladní vozy
a vagony)

1,7

0

8606 92 00

Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, otevřené, s nesní
matelnými bočnicemi o výšce > 60 cm (jiné než samovýsypné vagony)

1,7

0

8606 99 00

Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony (jiné než vozy a va
gony speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních mate
riálů, cisternové a podobné vagony, izolované, chladírenské nebo samo
výsypné nákladní vozy a vagony a otevřené nákladní vozy a vagony, s
nesnímatelnými bočnicemi o výšce > 60 cm)

1,7

0

8607 11 00

Hnací podvozky a Bisselovy podvozky pro železniční nebo tramvajové
lokomotivy nebo kolejová vozidla

1,7

0

8607 12 00

Podvozky a Bisselovy podvozky pro železniční nebo tramvajové loko
motivy nebo kolejová vozidla (jiné než hnací podvozky)

1,7

0

8607 19 01

Nápravy, též smontované; kola a jejich části a součásti, z litiny nebo lité
oceli, železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozi
del

2,7

0

8607 19 11

Nápravy, též smontované, kola a jejich části a součásti, z oceli kované v
uzavřené zápustce, pro železniční nebo tramvajové lokomotivy nebo
kolejová vozidla

2,7

0

8607 19 18

Nápravy, též smontované; kola a jejich části a součásti (kromě
8607 19 01 a 8607 19 11), železničních nebo tramvajových lokomo
tiv nebo kolejových vozidel

2,7

0

8607 19 91

Části a součásti podvozků, Bisselových podvozků a podobných vý
robků, železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vo
zidel, z litiny nebo lité oceli, j. n.

1,7

0

8607 19 99

Části a součásti podvozků, Bisselových podvozků a podobných vý
robků, železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vo
zidel (jiné než z litiny nebo lité oceli)

1,7

0

8607 21 10

Pneumatické brzdy a jejich části a součásti, železničních nebo tramvajo
vých lokomotiv nebo kolejových vozidel, z litiny nebo lité oceli

1,7

0

8607 21 90

Pneumatické brzdy a jejich části a součásti, železničních nebo tramvajo
vých lokomotiv nebo kolejových vozidel (jiné než z litiny nebo lité
oceli)

1,7

0
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8607 29 10

Brzdy a jejich části a součásti, z litiny nebo lité oceli (kromě pneumatic
kých brzd), železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejo
vých vozidel

1,7

0

8607 29 90

Brzdy a jejich části a součásti (kromě pneumatických brzd a jiné než
z litiny nebo lité oceli), železničních nebo tramvajových lokomotiv
nebo kolejových vozidel, j. n.

1,7

0

8607 30 01

Háky a jiné spřáhlové systémy, nárazníky a jejich části a součásti, z litiny
nebo lité oceli, železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejo
vých vozidel, j. n.

1,7

0

8607 30 99

Háky a jiné spřáhlové systémy, nárazníky a jejich části a součásti, pro
železniční nebo tramvajové lokomotivy nebo kolejová vozidla, j. n.

1,7

0

8607 91 10

Skříně ložisek nápravy a jejich části a součásti, pro lokomotivy a malé
posunovací lokomotivy, j. n.

3,7

0

8607 91 91

Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv, z litiny
nebo lité oceli, j. n.

1,7

0

8607 91 99

Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv, j. n.

1,7

0

8607 99 10

Skříně ložisek nápravy a jejich části a součásti, železničních nebo tram
vajových lokomotiv nebo kolejových vozidel čísel 8603, 8604, 8605
nebo 8606, j. n.

3,7

0

8607 99 30

Karoserie a jejich části a součásti, pro kolejová vozidla čísel 8603,
8604, 8605 nebo 8606, j. n.

1,7

0

8607 99 50

Podvozky (chassis) a jejich části a součásti, železničních nebo tramvajo
vých lokomotiv nebo kolejových vozidel čísel 8603, 8604, 8605 nebo
8606, j. n.

1,7

0

8607 99 90

Části a součásti kolejových vozidel čísel 8603, 8604, 8605 nebo 8606,
j. n.

1,7

0

8608 00 10

Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a mecha
nické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení že
lezniční nebo tramvajové dopravy (jiné než dřevěné, betonové nebo
ocelové pražce, dílce vodicích tratí a jiný svrškový upevňovací materiál,
ještě nesmontovaný, a konstrukční materiál pro stavbu tratí)

1,7

0

8608 00 30

Mechanické, včetně elektromechanických, přístroje a zařízení signali
zační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

1,7

0

8608 00 90

Části a součásti železničního nebo tramvajového kolejového svrškového
upevňovacího materiálu a upevňovacích zařízení a mechanických,
včetně elektromechanických, přístrojů a zařízení signalizačních, bezpeč
nostních nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a do
pravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro
vybavení přístavů nebo letišť

1,7

0

8609 00 10

Kontejnery s antiradiačním olověným pláštěm pro přepravu radioaktiv
ních materiálů (Euratom)

bez

0

8609 00 90

Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním
nebo více druhy dopravy (jiné než s antiradiačním olověným pláštěm
pro přepravu radioaktivních materiálů)

bez

0
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8701 10 00

Jednonápravové zemědělské malotraktory a podobné traktory pro prů
mysl (jiné než tahače pro návěsové jízdní soupravy)

3

0

8701 20 10

Silniční návěsové tahače, nové

16

0

8701 20 90

Silniční návěsové tahače, použité

16

0

8701 30 10

Sněžné rolby

bez

0

8701 30 90

Pásové traktory a tahače (jiné než jednonápravové a sněžné rolby)

bez

0

8701 90 11

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, nové, s motorem s výkonem ≤ 18 kW (jiné než jednonápravové
malotraktory)

bez

0

8701 90 20

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, nové, s motorem s výkonem > 18 kW, avšak ≤ 37 kW (jiné než
jednonápravové malotraktory)

bez

0

8701 90 25

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, nové, s motorem s výkonem > 37 kW, avšak ≤ 59 kW (jiné než
jednonápravové malotraktory)

bez

0

8701 90 31

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, nové, s motorem s výkonem > 59 kW, avšak ≤ 75 kW (jiné než
tahače pro návěsové jízdní soupravy)

bez

0

8701 90 35

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, nové, s motorem s výkonem > 75 kW, avšak ≤ 90 kW (jiné než
tahače pro návěsové jízdní soupravy)

bez

0

8701 90 39

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, nové, s motorem s výkonem > 90 kW (jiné než tahače pro návě
sové jízdní soupravy)

bez

0

8701 90 50

Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, opatřené
koly, použité (jiné než tahače pro návěsové jízdní soupravy a jednoná
pravové malotraktory)

bez

0

8701 90 90

Traktory a tahače, včetně tahačů pro návěsové jízdní soupravy (jiné než
traktory a tahače čísla 8709, jednonápravové malotraktory, silniční ná
věsové tahače, pásové traktory a tahače a zemědělské a lesnické trak
tory a tahače)

7

0

8702 10 11

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým mo
torem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců
> 2 500 cm3, nová

16

0

8702 10 19

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým mo
torem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců
> 2 500 cm3, použitá

16

0

8702 10 91

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým mo
torem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců ≤
2 500 cm3, nová

10

0
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8702 10 99

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým mo
torem nebo motorem se žárovou hlavou), s obsahem válců ≤
2 500 cm3, použitá

10

0

8702 90 11

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s
obsahem válců > 2 800 cm3, nová

16

0

8702 90 19

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s
obsahem válců > 2 800 cm3, použitá

16

0

8702 90 31

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s
obsahem válců ≤ 2 800 cm3, nová

10

0

8702 90 39

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, se
zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s
obsahem válců ≤ 2 800 cm3, použitá

10

0

8702 90 90

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče, s ji
ným než pístovým motorem s vnitřním spalováním

10

0

8703 10 11

Vozidla speciálně konstruovaná pro jízdu na sněhu, s pístovým moto
rem s vnitřním spalováním

5

0

8703 10 18

Vozidla pro přepravu osob na sněhu, s jiným než pístovým motorem
s vnitřním spalováním; speciální vozidla pro přepravu osob na golfo
vých hřištích a podobná vozidla

10

0

8703 21 10

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 1 000 cm3, nové (jiné než
vozidla pro přepravu osob na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vo
zidla položky 8703 10)

10

0

8703 21 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 1 000 cm3, použité (jiné než
vozidla pro přepravu osob na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vo
zidla položky 8703 10)

10

0

8703 22 10

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců > 1 000 cm3, avšak ≤
1 500 cm3, nové (jiné než čísla 8702 a vozidla pro přepravu osob na
sněhu a podobná vozidla položky 8703 10)

10

0

8703 22 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců > 1 000 cm3, avšak ≤
1 500 cm3, použité (jiné než vozidla pro přepravu osob na sněhu
a jiná speciálně konstruovaná vozidla položky 8703 10)

10

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/695

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8703 23 11

Motorové karavany s vratným zážehovým spalovacím pístovým moto
rem s vnitřním spalováním, s obsahem válců > 1 500 cm3, avšak ≤
3 000 cm3, nové

10

0

8703 23 19

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových
automobilů a závodních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím
pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců
> 1 500 cm3, avšak ≤ 3 000 cm3, nové (jiné než 8703 10 10
a 8703 23 11)

10

0

8703 23 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců > 1 500 cm3, avšak ≤
3 000 cm3, použité (jiné než vozidla pro přepravu osob na sněhu
a jiná speciálně konstruovaná vozidla položky 8703 10)

10

0

8703 24 10

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců > 3 000 cm3, nové (jiné než
vozidla pro přepravu osob na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vo
zidla položky 8703 10)

10

0

8703 24 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s vratným zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním s obsahem válců > 3 000 cm3, použité (jiné než
vozidla pro přepravu osob na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vo
zidla položky 8703 10)

10

0

8703 31 10

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalová
ním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců ≤ 1 500 cm3, nové (jiné než vozidla pro přepravu osob na
sněhu a jiná speciálně konstruovaná vozidla položky 8703 10)

10

0

8703 31 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalová
ním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců ≤ 1 500 cm3, použité (jiné než vozidla pro přepravu osob
na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vozidla položky 8703 10)

10

0

8703 32 11

Motorové karavany se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalo
váním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců > 1 500 cm3, avšak ≤ 2 500 cm3, nové

10

0

8703 32 19

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalová
ním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců > 1 500 cm3, avšak ≤ 2 500 cm3, nové (jiné než motorové
karavany a vozidla speciálně konstruovaná pro jízdu na sněhu a jiná
vozidla pro zvláštní účely položky 8703 10)

10

0
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8703 32 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalová
ním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců > 1 500 cm3, avšak ≤ 2 500 cm3, použité (jiné než vozidla
pro přepravu osob na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vozidla po
ložky 8703 10)

10

0

8703 33 11

Motorové karavany se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalo
váním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců > 2 500 cm3, nové

10

0

8703 33 19

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalová
ním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců > 2 500 cm3, nové (jiné než motorové karavany a vozidla
speciálně konstruovaná pro jízdu na sněhu a jiná vozidla pro zvláštní
účely položky 8703 10)

10

0

8703 33 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalová
ním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsa
hem válců > 2 500 cm3, použité (jiné než vozidla pro přepravu osob
na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vozidla položky 8703 10)

10

0

8703 90 10

Osobní automobily a jiná vozidla konstruovaná především pro pře
pravu osob, s elektrickými motory (jiné než motorová vozidla čísla
8702, vozidla pro přepravu osob na sněhu a jiná speciálně konstruo
vaná vozidla položky 8703 10)

10

0

8703 90 90

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závod
ních automobilů, s jinými motory než s vratným zážehovým spalova
cím pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem
nebo motorem se žárovou hlavou) (jiné než vozidla pro přepravu osob
na sněhu a jiná speciálně konstruovaná vozidla položky 8703 10)

10

0

8704 10 10

Terénní vyklápěcí vozy (dampry), se vznětovým pístovým motorem s
vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou
hlavou) nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním
spalováním

bez

0

8704 10 90

Terénní vyklápěcí vozy (dampry) s jinými motory než pístovým moto
rem s vnitřním spalováním

bez

0

8704 21 10

Motorová vozidla pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Eura
tom), se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselo
vým motorem nebo motorem se žárovou hlavou), o celkové hmotnosti
vozidla ≤ 5 t

3,5

0

8704 21 31

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla ≤ 5 t, s obsahem válců
> 2 500 cm3, nová (jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky
8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová
vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních ma
teriálů)

22

0
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8704 21 39

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla ≤ 5 t, s obsahem válců
> 2 500 cm3, použitá (jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) po
ložky 8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a moto
rová vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktiv
ních materiálů)

22

0

8704 21 91

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla ≤ 5 t, s obsahem válců ≤
2 500 cm3, nová (jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky
8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová
vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních ma
teriálů)

10

0

8704 21 99

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla ≤ 5 t, s obsahem válců ≤
2 500 cm3, použitá (jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky
8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová
vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních ma
teriálů)

10

0

8704 22 10

Motorová vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalo
váním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) o cel
kové hmotnosti vozidla > 5 t, avšak ≤ 20 t pro přepravu vysoce ra
dioaktivních materiálů (Euratom)

3,5

0

8704 22 91

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla > 5 t, avšak ≤ 20 t, nová
(jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky 8704 10, motorová
vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová vozidla speciálně kon
struovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů)

22

0

8704 22 99

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla > 5 t, avšak ≤ 20 t, použitá
(jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky 8704 10, motorová
vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová vozidla speciálně kon
struovaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů)

22

0

8704 23 10

Motorová vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalo
váním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) o cel
kové hmotnosti vozidla > 20 t pro přepravu vysoce radioaktivních ma
teriálů (Euratom)

3,5

0

8704 23 91

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla > 20 t, nová (jiná než te
rénní vyklápěcí vozy (dampry) položky 8704 10, motorová vozidla
pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová vozidla speciálně konstruo
vaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů)

22

0
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8704 23 99

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým moto
rem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žá
rovou hlavou) o celkové hmotnosti vozidla > 20 t, použitá (jiná než te
rénní vyklápěcí vozy (dampry) položky 8704 10, motorová vozidla
pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová vozidla speciálně konstruo
vaná pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů)

22

0

8704 31 10

Motorová vozidla, se zážehovým spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla ≤ 5 t pro přepravu
vysoce radioaktivních materiálů (Euratom)

3,5

0

8704 31 31

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se zážehovým spalovacím pí
stovým motorem s vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla
≤ 5 t, s obsahem válců > 2 800 cm3, nová (jiná než terénní vyklápěcí
vozy (dampry) položky 8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely
čísla 8705 a motorová vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu
vysoce radioaktivních materiálů)

22

0

8704 31 39

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se zážehovým spalovacím pí
stovým motorem s vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla
≤ 5 t, s obsahem válců > 2 800 cm3, použitá (jiná než terénní vyklá
pěcí vozy (dampry) položky 8704 10, motorová vozidla pro zvláštní
účely čísla 8705 a motorová vozidla speciálně konstruovaná pro pře
pravu vysoce radioaktivních materiálů)

22

0

8704 31 91

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se zážehovým spalovacím pí
stovým motorem s vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla
≤ 5 t, s obsahem válců ≤ 2 800 cm3, nová (jiná než terénní vyklápěcí
vozy (dampry) položky 8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely
čísla 8705 a motorová vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu
vysoce radioaktivních materiálů)

10

0

8704 31 99

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se zážehovým spalovacím pí
stovým motorem s vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla
≤ 5 t, s obsahem válců ≤ 2 800 cm3, použitá (jiná než terénní vyklá
pěcí vozy (dampry) položky 8704 10, motorová vozidla pro zvláštní
účely čísla 8705 a motorová vozidla speciálně konstruovaná pro pře
pravu vysoce radioaktivních materiálů)

10

0

8704 32 10

Motorová vozidla, se zážehovým spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla > 5 t pro přepravu
vysoce radioaktivních materiálů (Euratom)

3,5

0

8704 32 91

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se zážehovým spalovacím pí
stovým motorem s vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla
> 5 t, nová (jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky
8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová
vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních ma
teriálů)

22

0
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8704 32 99

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se zážehovým spalovacím pí
stovým motorem s vnitřním spalováním, o celkové hmotnosti vozidla
> 5 t, použitá (jiná než terénní vyklápěcí vozy (dampry) položky
8704 10, motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705 a motorová
vozidla speciálně konstruovaná pro přepravu vysoce radioaktivních ma
teriálů)

22

0

8704 90 00

Motorová vozidla pro přepravu nákladu, s jinými motory než s písto
vým motorem s vnitřním spalováním (jiná než terénní vyklápěcí vozy
(dampry) položky 8704 10 a motorová vozidla pro zvláštní účely čí
sla 8705)

10

0

8705 10 00

Jeřábové automobily (jiné než vyprošťovací automobily)

3,7

0

8705 20 00

Pojízdné vrtné soupravy

3,7

0

8705 30 00

Požární automobily (jiné než vozidla pro přepravu osob)

3,7

0

8705 40 00

Nákladní automobily s míchačkou na beton

3,7

0

8705 90 10

Vyprošťovací automobily

3,7

0

8705 90 30

Vozy pro čerpání betonu

3,7

0

8705 90 90

Motorová vozidla pro zvláštní účely (jiná než vozidla konstruovaná
především pro dopravu osob nebo nákladu a jiná než nákladní auto
mobily s míchačkou na beton, požární automobily, pojízdné vrtné sou
pravy, jeřábové automobily, vozy pro čerpání betonu a vyprošťovací
automobily)

3,7

0

8706 00 11

Podvozky (chassis) se vznětovým pístovým spalovacím motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 2 500 cm3 nebo se zážeho
vým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem
válců > 2 800 cm3, pro motorová vozidla pro dopravu deseti nebo
více osob a motorová vozidla pro přepravu nákladu

19

0

8706 00 19

Podvozky (chassis) se vznětovým pístovým spalovacím motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 2 500 cm3 nebo se zážeho
vým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem
válců > 2 800 cm3, pro osobní automobily a jiná motorová vozidla
konstruovaná především pro přepravu osob; podvozky (chassis) s mo
torem pro traktory a tahače čísla 8701

6

0

8706 00 91

Podvozky (chassis) se vznětovým pístovým spalovacím motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se zážeho
vým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem
válců ≤ 2 800 cm3, pro osobní automobily a jiná motorová vozidla
konstruovaná především pro přepravu osob

4,5

0

8706 00 99

Podvozky (chassis) se vznětovým pístovým spalovacím motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se zážeho
vým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem
válců ≤ 2 800 cm3, pro motorová vozidla pro dopravu deseti nebo
více osob a motorová vozidla pro přepravu nákladu; podvozky (chassis)
pro motorová vozidla pro zvláštní účely čísla 8705

10

0
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8707 10 10

Karoserie pro průmyslovou montáž osobních automobilů a jiných mo
torových vozidel konstruovaných především pro přepravu osob

4,5

0

8707 10 90

Karoserie pro osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná
především pro přepravu osob (jiné než pro průmyslovou montáž pod
položky 8707 10 10)

4,5

0

8707 90 10

Karoserie pro průmyslovou montáž jednonápravových malotraktorů
položky 8701 10, vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým písto
vým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo mo
torem s žárovou hlavou) s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se záže
hovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsa
hem válců ≤ 2 800 cm3 a motorových vozidel pro zvláštní účely čísla
8705

4,5

0

8707 90 90

Karoserie pro traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti
nebo více osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová
vozidla pro zvláštní účely (jiné než pro průmyslovou montáž některých
motorových vozidel podpoložky 8707 90 10)

4,5

0

8708 10 10

Nárazníky a jejich části a součásti, pro průmyslovou montáž osobních
automobilů a jiných motorových vozidel konstruovaných především
pro přepravu osob, motorových vozidel pro přepravu nákladu se vzně
tovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem
nebo motorem s žárovou hlavou) s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo
se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s
obsahem válců ≤ 2 800 cm3 a motorových vozidel pro zvláštní účely
čísla 8705, j. n.

3

0

8708 10 90

Nárazníky a jejich části a součásti traktorů a tahačů, motorových vozi
del pro dopravu deseti nebo více osob, osobních automobilů a jiných
motorových vozidel konstruovaných především pro přepravu osob,
motorových vozidel pro přepravu nákladu a motorových vozidel pro
zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých moto
rových vozidel podpoložky 8708 10 10)

4,5

0

8708 21 10

Bezpečnostní pásy pro průmyslovou montáž: osobních automobilů a ji
ných motorových vozidel konstruovaných především pro přepravu
osob, motorových vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým písto
vým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo mo
torem s žárovou hlavou) s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se záže
hovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsa
hem válců ≤ 2 800 cm3 a motorových vozidel pro zvláštní účely čísla
8705

3

0

8708 21 90

Bezpečnostní pásy pro motorová vozidla (jiné než pro průmyslovou
montáž některých motorových vozidel podpoložky 8708 21 10)

4,5

0

8708 29 10

Části, součásti a příslušenství pro průmyslovou montáž karoserií: jed
nonápravových malotraktorů, osobních automobilů a jiných motoro
vých vozidel konstruovaných především pro přepravu osob, motoro
vých vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým pístovým motorem s
vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou
hlavou) s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se zážehovým spalovacím
pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤
2 800 cm3; motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705 (kromě
nárazníků a bezpečnostních pásů)

3

0
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8708 29 90

Části, součásti a příslušenství pro průmyslovou montáž karoserií: trak
torů a tahačů, motorových vozidel pro dopravu deseti nebo více osob,
osobních automobilů a jiných motorových vozidel konstruovaných
především pro přepravu osob, motorových vozidel pro přepravu ná
kladu, motorových vozidel pro zvláštní účely (kromě nárazníků a jejich
částí a součástí, bezpečnostních pásů a částí, součástí a příslušenství
pro průmyslovou montáž motorových vozidel podpoložky
8708 29 10)

4,5

0

8708 30 10

Brzdy a servobrzdy a jejich části a součásti pro průmyslovou montáž
jednonápravových malotraktorů, osobních automobilů a jiných moto
rových vozidel konstruovaných především pro přepravu osob, motoro
vých vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým pístovým motorem s
vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou
hlavou) s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se zážehovým spalovacím
pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců ≤
2 800 cm3, motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 30 91

Části a součásti pro kotoučové brzdy, pro traktory a tahače, motorová
vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná
motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, moto
rová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní
účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých motorových
vozidel podpoložky 8708 30 10)

4,5

0

8708 30 99

Brzdy a servobrzdy a jejich části a součásti pro traktory a tahače, moto
rová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily
a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob,
motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro
zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých moto
rových vozidel podpoložky 8708 30 10 a pro kotoučové brzdy)

4,5

0

8708 40 20

Převodovky a převodové skříně a jejich části a součásti, pro průmyslo
vou montáž: jednonápravových malotraktorů, osobních automobilů a ji
ných motorových vozidel konstruovaných především pro přepravu
osob, motorových vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým písto
vým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo mo
torem s žárovou hlavou) s obsahem válců ≤ 2 500 cm3 nebo se záže
hovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsa
hem válců ≤ 2 800 cm3, motorových vozidel pro zvláštní účely čísla
8705, j. n.

3

0

8708 40 50

Převodovky a převodové skříně pro traktory a tahače, motorová vozidla
pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla
pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely (jiné než
pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708 40 20)

4,5

0

8708 40 91

Části a součásti pro převodovky a převodové skříně z oceli kované v
uzavřené zápustce pro traktory a tahače, motorová vozidla pro do
pravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozi
dla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro
přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než
pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708 40 20)

4,5

0

8708 40 99

Části a součásti převodovek a převodových skříní pro traktory a tahače,
motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automo
bily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu
osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro
zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých moto
rových vozidel podpoložky 8708 40 20 a jiné než z oceli kované v
uzavřené zápustce)

3,5

0
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8708 50 20

Hnací nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými převodovými ústro
jími, a běhounové nápravy, a jejich části a součásti, pro průmyslovou
montáž: jednonápravových malotraktorů, osobních automobilů a vozi
del konstruovaných především pro přepravu osob, vozidel pro pře
pravu nákladu se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním
(dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) ≤ 2 500 cm3
nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalová
ním ≤ 2 800 cm3, motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705,
j. n.

3

0

8708 50 35

Hnací nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými převodovými ústro
jími, a běhounové nápravy pro traktory a tahače, motorová vozidla pro
dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vo
zidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla
pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely (jiné než
pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708 50 20)

4,5

0

8708 50 55

Části a součásti pro hnací nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými
převodovými ústrojími, a pro běhounové nápravy, z oceli kované v
uzavřené zápustce, pro traktory a tahače, motorová vozidla pro do
pravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozi
dla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro
přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než
pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708 50 20)

4,5

0

8708 50 91

Části a součásti pro běhounové nápravy pro traktory a tahače, moto
rová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily
a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob,
motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro
zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých moto
rových vozidel podpoložky 8708 50 20 a z oceli kované v uzavřené
zápustce)

4,5

0

8708 50 99

Části a součásti pro hnací nápravy s diferenciálem, též opatřené jinými
převodovými ústrojími, pro traktory a tahače, motorová vozidla pro
dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vo
zidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla
pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné
než pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpo
ložky 8708 50 20, pro běhounové nápravy a z oceli kované v uza
vřené zápustce)

3,5

0

8708 70 10

Kola, jejich části, součásti a příslušenství, pro průmyslovou montáž:
jednonápravových malotraktorů, osobních automobilů a vozidel kon
struovaných především pro přepravu osob, vozidel pro přepravu ná
kladu se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselo
vým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) ≤ 2 500 cm3 nebo se
zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním ≤
2 800 cm3, a motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 70 50

Hliníková kola, jejich hliníkové části, součásti a příslušenství, pro trak
tory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, o
sobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro
přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vo
zidla pro zvláštní účely (jiné než pro průmyslovou montáž některých
motorových vozidel podpoložky 8708 70 10)

4,5

0
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8708 70 91

Hvězdicové středy kol odlévané v jediném kuse, ze železa nebo oceli,
pro traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více
osob, osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná přede
vším pro přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a mo
torová vozidla pro zvláštní účely (jiné než pro průmyslovou montáž
některých motorových vozidel podpoložky 8708 70 10)

3

0

8708 70 99

Kola, jejich části, součásti a příslušenství, pro traktory a tahače, moto
rová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily
a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob,
motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro
zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých moto
rových vozidel podpoložky 8708 70 10, jiné než z hliníku a hvězdi
cové středy kol odlévané v jediném kuse, ze železa nebo oceli)

4,5

0

8708 80 20

Závěsné systémy a jejich části a součásti, včetně tlumičů pérování, pro
průmyslovou montáž: osobních automobilů a jiných vozidel konstruo
vaných především pro přepravu osob, vozidel pro přepravu nákladu se
vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým mo
torem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců ≤
2 500 cm3 nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitř
ním spalováním s obsahem válců ≤ 2 800 cm3 a motorových vozidel
pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 80 35

Tlumiče pérování pro traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu
deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozidla kon
struovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro pře
pravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely (jiné než pro prů
myslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708 80 20)

4,5

0

8708 80 55

Příčné stabilizační tyče a torzní tyče, pro traktory a tahače, motorová
vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná
motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, moto
rová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní
účely (jiné než pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel
podpoložky 8708 80 20)

3,5

0

8708 80 91

Závěsné systémy a jejich části a součásti, z oceli kované v uzavřené zá
pustce, pro traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti
nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruo
vaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu ná
kladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmys
lovou montáž některých motorových vozidel podpoložky 8708 80 20,
tlumiče pérování, příčné stabilizační tyče a torzní tyče)

4,5

0

8708 80 99

Závěsné systémy a jejich části a součásti, pro traktory a tahače, moto
rová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily
a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob,
motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro
zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých moto
rových vozidel podpoložky 8708 80 20, tlumiče pérování, příčné sta
bilizační tyče, torzní tyče a jiné než z oceli kované v uzavřené zá
pustce)

3,5

0
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8708 91 20

Chladiče a jejich části a součásti, pro průmyslovou montáž: jednoná
pravových malotraktorů, osobních automobilů a vozidel konstruova
ných především pro přepravu osob, vozidel pro přepravu nákladu se
vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým mo
torem nebo motorem se žárovou hlavou) s obsahem válců ≤
2 500 cm3 nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitř
ním spalováním s obsahem válců ≤ 2 800 cm3, motorových vozidel
pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 91 35

Chladiče pro traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti
nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruo
vaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu ná
kladu a motorová vozidla pro zvláštní účely (jiné než pro průmyslovou
montáž některých motorových vozidel podpoložky 8708 91 20)

4,5

0

8708 91 91

Části a součásti pro chladiče, z oceli kované v uzavřené zápustce, pro
traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob,
osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová
vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž ně
kterých motorových vozidel podpoložky 8708 91 20)

4,5

0

8708 91 99

Části a součásti pro chladiče, pro traktory a tahače, motorová vozidla
pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla
pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné
než pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpo
ložky 8708 91 20 a z oceli kované v uzavřené zápustce)

3,5

0

8708 92 20

Tlumiče výfuku a výfuková potrubí a jejich části a součásti, pro prů
myslovou montáž: jednonápravových malotraktorů, osobních automo
bilů a vozidel konstruovaných především pro přepravu osob, vozidel
pro přepravu nákladu se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spa
lováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) ≤
2 500 cm3 nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitř
ním spalováním ≤ 2 800 cm3, motorových vozidel pro zvláštní účely
čísla 8705, j. n.

3

0

8708 92 35

Tlumiče výfuku a výfuková potrubí, pro traktory a tahače, motorová
vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná
motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, moto
rová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní
účely (jiné než pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel
podpoložky 8708 92 20)

4,5

0

8708 92 91

Části a součásti pro tlumiče výfuku a výfuková potrubí, z oceli kované
v uzavřené zápustce, pro traktory a tahače, motorová vozidla pro do
pravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozi
dla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro
přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než
pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708 92 20)

4,5

0
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8708 92 99

Části a součásti pro tlumiče výfuku a výfuková potrubí, pro traktory
a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní
automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro pře
pravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozi
dla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž někte
rých motorových vozidel podpoložky 8708 92 20 a z oceli kované v
uzavřené zápustce)

3,5

0

8708 93 10

Spojky a jejich části a součásti, pro průmyslovou montáž: jednonápra
vových malotraktorů, osobních automobilů a vozidel konstruovaných
především pro přepravu osob, vozidel pro přepravu nákladu se vzněto
vým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem
nebo motorem se žárovou hlavou) ≤ 2 500 cm3 nebo se zážehovým
spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním ≤ 2 800 cm3,
motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 93 90

Spojky a jejich části a součásti, pro traktory a tahače, motorová vozidla
pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla
pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné
než pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpo
ložky 8708 93 10)

4,5

0

8708 94 20

Volanty, sloupky a skříně řízení, a jejich části a součásti, pro průmyslo
vou montáž: osobních automobilů a vozidel konstruovaných přede
vším pro přepravu osob, vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým
pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo
motorem se žárovou hlavou) ≤ 2 500 cm3 nebo se zážehovým spalova
cím pístovým motorem s vnitřním spalováním ≤ 2 800 cm3, motoro
vých vozidel pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 94 35

Volanty, sloupky a skříně řízení, pro traktory a tahače, motorová vozi
dla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná moto
rová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vo
zidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely (jiné
než pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpo
ložky 8708 94 20)

4,5

0

8708 94 91

Části a součásti pro volanty, sloupky a skříně řízení, z oceli kované v
uzavřené zápustce, pro traktory a tahače, motorová vozidla pro do
pravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová vozi
dla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla pro
přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než
pro průmyslovou montáž některých motorových vozidel podpoložky
8708940)

4,5

0

8708 94 99

Části a součásti pro volanty, sloupky a skříně řízení, pro traktory a ta
hače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní au
tomobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro pře
pravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozi
dla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž někte
rých motorových vozidel podpoložky 8708 94 20 a z oceli kované v
uzavřené zápustce)

3,5

0
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8708 95 10

Záchranné airbagy s nafukovacím systémem a jejich části a součásti,
pro průmyslovou montáž: jednonápravových malotraktorů, osobních
automobilů a vozidel konstruovaných především pro přepravu osob,
vozidel pro přepravu nákladu se vznětovým pístovým motorem s vnitř
ním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hla
vou) ≤ 2 500 cm3 nebo se zážehovým spalovacím pístovým motorem
s vnitřním spalováním ≤ 2 800 cm3, motorových vozidel pro zvláštní
účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 95 91

Záchranné airbagy s nafukovacím systémem a jejich části a součásti,
z oceli kované v uzavřené zápustce, pro traktory a tahače, motorová
vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná
motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, moto
rová vozidla pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní
účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou montáž některých motorových
vozidel podpoložky 8708 95 10)

4,5

0

8708 95 99

Záchranné airbagy s nafukovacím systémem a jejich části a součásti,
pro traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více
osob, osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná přede
vším pro přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a mo
torová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné než pro průmyslovou mon
táž některých motorových vozidel podpoložky 8708 95 10 a z oceli
kované v uzavřené zápustce)

3,5

0

8708 99 10

Části, součásti a příslušenství, pro průmyslovou montáž: jednonápravo
vých malotraktorů, osobních automobilů a vozidel konstruovaných
především pro přepravu osob, vozidel pro přepravu nákladu se vzněto
vým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem
nebo motorem se žárovou hlavou) ≤ 2 500 cm3 nebo se zážehovým
spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním ≤ 2 800 cm3,
motorových vozidel pro zvláštní účely čísla 8705, j. n.

3

0

8708 99 93

Části, součásti a příslušenství z oceli kované v uzavřené zápustce, pro
traktory a tahače, motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob,
osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob, motorová vozidla pro přepravu nákladu a motorová
vozidla pro zvláštní účely, j. n.

4,5

0

8708 99 97

Části, součásti a příslušenství, pro traktory a tahače, motorová vozidla
pro dopravu deseti nebo více osob, osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, motorová vozidla
pro přepravu nákladu a motorová vozidla pro zvláštní účely, j. n. (jiné
než z oceli kované v uzavřené zápustce)

3,5

0

8709 11 10

Elektrické vozíky, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zaříze
ním, pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom)

2

0

8709 11 90

Elektrické vozíky, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zaříze
ním, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na leti
štích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti, včetně malých tahačů
používaných na železničních nástupištích (jiné než vozíky speciálně
konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů)

4

0
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8709 19 10

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulač
ním zařízením, pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom)
(jiné než elektrické vozíky)

2

0

8709 19 90

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulač
ním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech
nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti, včetně malých
tahačů používaných na železničních nástupištích (jiné než vozíky spe
ciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
a elektrické vozíky)

4

0

8709 90 00

Části a součásti vozíků s vlastním pohonem, nevybavených zdvihacím
nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skla
dech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdále
nosti, včetně malých tahačů používaných na železničních nástupištích,
j. n.

3,5

0

8710 00 00

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbra
němi, a části a součásti těchto vozidel, j. n.

1,7

0

8711 10 00

Motocykly, včetně mopedů, a jízdní kola vybavená pomocným moto
rem, s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s
obsahem válců ≤ 50 cm3

8

0

8711 20 10

Skútry s obsahem válců > 50 cm3, avšak ≤ 250 cm3

8

0

8711 20 91

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 50 cm3, avšak ≤ 80 cm3
(kromě skútrů)

8

0

8711 20 93

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 80 cm3 do 125 cm3 (kromě
skútrů)

8

0

8711 20 98

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 125 cm3 do 250 cm3 (kromě
skútrů)

8

0

8711 30 10

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 250 cm3 do 380 cm3

6

0

8711 30 90

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 380 cm3 do 500 cm3

6

0

8711 40 00

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 500 cm3, avšak ≤ 800 cm3

6

0

8711 50 00

Motocykly, včetně mopedů, s vratným spalovacím pístovým motorem s
vnitřním spalováním s obsahem válců > 800 cm3

6

0
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8711 90 00

Postranní vozíky pro motocykly

6

0

8712 00 10

Jízdní kola bez kuličkových ložisek

15

0

8712 00 30

Jízdní kola, bez motoru, s kuličkovými ložisky

14

0

8712 00 80

Kola, včetně dodávkových tříkolek, bez motoru, s kuličkovými ložisky
(kromě jízdních kol)

15

0

8713 10 00

Vozíky pro invalidy, bez mechanického pohonného zařízení

bez

0

8713 90 00

Vozíky pro invalidy, s motorem nebo jiným mechanickým pohonným
zařízením (jiné než speciálně konstruovaná motorová vozidla a jízdní
kola)

bez

0

8714 11 00

Sedla pro motocykly, včetně mopedů

3,7

0

8714 19 00

Části, součásti a příslušenství motocyklů, včetně mopedů, j. n.

3,7

0

8714 20 00

Části, součásti a příslušenství vozíků pro invalidy, j. n.

bez

0

8714 91 10

Rámy pro jízdní kola, bez motoru

4,7

0

8714 91 30

Přední vidlice pro jízdní kola

4,7

0

8714 91 90

Části a součásti předních vidlic, pro jízdní kola

4,7

0

8714 92 10

Ráfky pro jízdní kola

4,7

0

8714 92 90

Paprsky kol pro jízdní kola

4,7

0

8714 93 10

Hlavy bez řetězových kol volnoběžek nebo brzdného zařízení, pro
jízdní kola

4,7

0

8714 93 90

Řetězová kola volnoběžek, pro jízdní kola

4,7

0

8714 94 10

Volnoběžné brzdové hlavy (náboje) a brzdové hlavy, pro jízdní kola

4,7

0

8714 94 30

Brzdy (jiné než volnoběžné brzdové hlavy (náboje) a brzdové hlavy),
pro jízdní kola

4,7

0

8714 94 90

Části a součásti brzd, včetně volnoběžných brzdových hlav (nábojů)
a brzdových hlav, pro jízdní kola, j. n.

4,7

0

8714 95 00

Sedla pro jízdní kola

4,7

0

8714 96 10

Pedály pro jízdní kola

4,7

0
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8714 96 30

Pedálová ústrojí pro jízdní kola

4,7

0

8714 96 90

Části a součásti pedálů a pedálových ústrojí pro jízdní kola, j. n.

4,7

0

8714 99 10

Řídítka pro jízdní kola

4,7

0

8714 99 30

Nosiče zavazadel pro jízdní kola

4,7

0

8714 99 50

Přehazovačky (vyrovnávací převody) pro jízdní kola

4,7

0

8714 99 90

Části, součásti a příslušenství pro jízdní kola a jejich části a součásti,
j. n.

4,7

0

8715 00 10

Dětské kočárky

2,7

0

8715 00 90

Části a součásti dětských kočárků, j. n.

2,7

0

8716 10 10

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan, stanové

2,7

0

8716 10 91

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan, jiné než sta
nové, o hmotnosti ≤ 750 kg

2,7

0

8716 10 94

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan, o hmotnosti
> 750 kg, avšak ≤ 1 600 kg

2,7

0

8716 10 96

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan, o hmotnosti
> 1 600 kg, avšak ≤ 3 500 kg

2,7

0

8716 10 99

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan, jiné než sklá
pěcí, o hmotnosti > 3 500 kg

2,7

0

8716 20 00

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské
účely

2,7

0

8716 31 00

Cisternové přívěsy a návěsy, nekonstruované pro jízdu na kolejích

2,7

0

8716 39 10

Přívěsy a návěsy, nekonstruované pro jízdu na kolejích, pro přepravu
vysoce radioaktivních materiálů [Euratom]

2,7

0

8716 39 30

Návěsy pro přepravu nákladu, nové (kromě samonakládacích nebo
samovýklopných návěsů pro zemědělské účely, cisternových návěsů
a návěsů nekonstruovaných pro jízdu na kolejích pro přepravu vysoce
radioaktivních materiálů (Euratom))

2,7

0
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8716 39 51

Přívěsy pro přepravu nákladu, jednonápravové, nové (kromě samona
kládacích nebo samovýklopných přívěsů pro zemědělské účely, cister
nových přívěsů a přívěsů nekonstruovaných pro jízdu na kolejích pro
přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom))

2,7

0

8716 39 59

Přívěsy pro přepravu nákladu, vícenápravové, nové (kromě samonaklá
dacích nebo samovýklopných přívěsů pro zemědělské účely, cisterno
vých přívěsů a přívěsů nekonstruovaných pro jízdu na kolejích pro pře
pravu vysoce radioaktivních materiálů (Euratom))

2,7

0

8716 39 80

Přívěsy a návěsy pro přepravu nákladu, použité (kromě samonakláda
cích nebo samovýklopných přívěsů a návěsů pro zemědělské účely, ci
sternových přívěsů a návěsů a přívěsů a návěsů nekonstruovaných pro
jízdu na kolejích pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů (Eura
tom))

2,7

0

8716 40 00

Přívěsy a návěsy, nekonstruované pro jízdu na kolejích (kromě přívěsů
a návěsů pro přepravu nákladu a obytných nebo kempinkových přívěsů
a návěsů typu karavan)

2,7

0

8716 80 00

Vozíky tlačené nebo tažené ručně a ostatní vozidla bez mechanického
pohonu (kromě přívěsů a návěsů)

1,7

0

8716 90 10

Podvozky (chassis) přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanic
kého pohonu, j. n.

1,7

0

8716 90 30

Karoserie přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického po
honu, j. n.

1,7

0

8716 90 50

Nápravy přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického po
honu, j. n.

1,7

0

8716 90 90

Části a součásti přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického
pohonu, j. n. (kromě podvozků (chassis), karoserií a náprav)

1,7

0

8801 00 10

Kluzáky, bez motoru a jež nelze vybavit motorem, a rogala; balony
a vzducholodě (kromě balonů pro oslavy)

3,7

0

8801 00 90

Draky a ostatní bezmotorové prostředky pro létání (letouny) (kromě
kluzáků, rogal, balonů a dětských draků)

2,7

0

8802 11 00

Vrtulníky o vlastní hmotnosti ≤ 2 000 kg

7,5

0

8802 12 00

Vrtulníky o vlastní hmotnosti > 2 000 kg

2,7

0

8802 20 00

Letouny a ostatní motorová letadla, o vlastní hmotnosti ≤ 2 000 kg
(kromě vrtulníků a vzducholodí)

7,7

0
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8802 30 00

Letouny a ostatní motorová letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg,
avšak ≤ 15 000 kg (kromě vrtulníků a vzducholodí)

2,7

0

8802 40 00

Letouny a ostatní motorová letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg
(kromě vrtulníků a vzducholodí)

2,7

0

8802 60 10

Kosmické lodě (včetně družic)

4,2

0

8802 60 90

Balistické a kosmické nosné rakety

4,2

0

8803 10 00

Vrtule a rotory a jejich části a součásti, pro letadla, j. n.

2,7

0

8803 20 00

Podvozky a jejich části a součásti, pro letadla, j. n.

2,7

0

8803 30 00

Části a součásti letounů nebo vrtulníků, j. n. (jiné než pro kluzáky)

2,7

0

8803 90 10

Části a součásti draků

1,7

0

8803 90 20

Části a součásti kosmických lodí, včetně družic, j. n.

1,7

0

8803 90 30

Části a součásti balistických a kosmických nosných raket, j. n.

1,7

0

8803 90 90

Části a součásti letadel, j. n. (jiné než kosmických lodí, včetně družic,
a balistickcých a kosmických nosných raket)

2,7

0

8804 00 00

Padáky, včetně řiditelných padáků a paraglidingů, a rotující padáky; je
jich části, součásti a příslušenství, j. n.

2,7

0

8805 10 10

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti,
j. n. (kromě motorových navijáků pro vzlety kluzáků)

2,7

0

8805 10 90

Přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné
přístroje a zařízení pro letadla a jejich části a součásti, j. n.

1,7

0

8805 21 00

Letecké bojové simulátory a jejich části a součásti

1,7

0

8805 29 00

Pozemní přístroje pro letecký výcvik a jejich části a součásti, j. n.
(kromě leteckých bojových simulátorů a jejich částí a součástí)

1,7

0

8901 10 10

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená
především pro přepravu osob pro námořní plavbu a trajektové lodě
všech druhů pro námořní plavbu

bez

0

8901 10 90

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená
především pro přepravu osob a trajektové lodě všech druhů (kromě
plavidel pro námořní plavbu)

1,7

0
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8901 20 10

Cisternové lodě pro námořní plavbu

bez

0

8901 20 90

Cisternové lodě (kromě cisternových lodí pro námořní plavbu)

1,7

0

8901 30 10

Chladírenská plavidla pro námořní plavbu (kromě cisternových lodí)

bez

0

8901 30 90

Chladírenská plavidla (kromě plavidel pro námořní plavbu a cisterno
vých lodí)

1,7

0

8901 90 10

Plavidla pro přepravu nákladu pro námořní plavbu a plavidla pro pře
pravu jak osob, tak i nákladu pro námořní plavbu (kromě chladíren
ských plavidel, cisternových lodí, trajektových lodí a plavidel určených
především pro přepravu osob)

bez

0

8901 90 91

Plavidla pro přepravu nákladu a plavidla pro přepravu jak osob, tak
i nákladu, bez mechanického pohonu (kromě plavidel pro námořní
plavbu, chladírenských plavidel, cisternových lodí, trajektových lodí
a plavidel určených především pro přepravu osob)

1,7

0

8901 90 99

Plavidla pro přepravu nákladu a plavidla pro přepravu jak osob, tak
i nákladu, s mechanickým pohonem (kromě plavidel pro námořní
plavbu, chladírenských plavidel, cisternových lodí, trajektových lodí
a plavidel určených především pro přepravu osob)

1,7

0

8902 00 12

Rybářská plavidla, plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo
konzervování produktů rybolovu, pro námořní plavbu, s hrubou pro
storností (tonáží) > 250

bez

0

8902 00 18

Rybářská plavidla, plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo
konzervování produktů rybolovu, pro námořní plavbu, s hrubou pro
storností (tonáží) ≤ 250

bez

0

8902 00 90

Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo
konzervování produktů rybolovu (kromě plavidel pro námořní plavbu
a rybářských člunů pro sport)

1,7

0

8903 10 10

Nafukovací čluny pro zábavu nebo sport, o hmotnosti jednoho člunu ≤
100 kg

2,7

0

8903 10 90

Nafukovací čluny pro zábavu nebo sport, o hmotnosti jednoho člunu
> 100 kg

1,7

0

8903 91 10

Plachetnice a jachty, též s pomocným motorem, pro zábavu nebo sport

bez

0

8903 91 92

Plachetnice, též s pomocným motorem, o délce ≤ 7,5 m

1,7

0

8903 91 99

Plachetnice a jachty, též s pomocným motorem, pro zábavu nebo
sport, o délce > 7,5 m (kromě plavidel pro námořní plavbu)

1,7

0
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8903 92 10

Motorové čluny a motorové jachty, pro zábavu nebo sport, pro ná
mořní plavbu (jiné než s přívěsným motorem)

bez

0

8903 92 91

Motorové čluny pro zábavu nebo sport, o délce ≤ 7,5 m (jiné než s pří
věsným motorem)

1,7

0

8903 92 99

Motorové čluny pro zábavu nebo sport, o délce > 7,5 m (jiné než s pří
věsným motorem a kromě motorových člunů pro námořní plavbu)

1,7

0

8903 99 10

Plavidla pro zábavu nebo sport, veslařské čluny a kánoe, o hmotnosti
jednoho člunu ≤ 100 kg (kromě motorových člunů s jiným pohonem
než s přívěsným motorem, plachetnic, též s pomocným motorem, a na
fukovacích člunů)

2,7

0

8903 99 91

Plavidla pro zábavu nebo sport, veslařské čluny a kánoe, o hmotnosti
> 100 kg, o délce ≤ 7,5 m (kromě motorových člunů s jiným pohonem
než s přívěsným motorem, plachetnic, též s pomocným motorem, a na
fukovacích člunů)

1,7

0

8903 99 99

Plavidla pro zábavu nebo sport, veslařské čluny a kánoe, o hmotnosti
> 100 kg, o délce > 7,5 m (kromě motorových člunů a motorových ja
chet s jiným pohonem než s přívěsným motorem, plachetnic a jachet,
též s pomocným motorem, a nafukovacích člunů)

1,7

0

8904 00 10

Lodě k vlečení jiných lodí, pro námořní plavbu a pro vnitrozemské
vodní cesty

bez

0

8904 00 91

Lodě k tlačení jiných lodí, pro námořní plavbu

bez

0

8904 00 99

Lodě k tlačení jiných lodí (jiné než pro námořní plavbu)

1,7

0

8905 10 10

Plovoucí bagry, pro námořní plavbu

bez

0

8905 10 90

Plovoucí bagry (jiné než pro námořní plavbu)

1,7

0

8905 20 00

Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

bez

0

8905 90 10

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je
plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností, pro
námořní plavbu (kromě plovoucích bagrů, plovoucích nebo ponorných
vrtných nebo těžebních plošin; rybářských plavidel a válečných lodí)

bez

0

8905 90 90

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je
plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností (kromě
plavidel pro námořní plavbu, plovoucích bagrů, plovoucích nebo po
norných vrtných nebo těžebních plošin; rybářských plavidel a válečných
lodí)

1,7

0

8906 10 00

Válečné lodě všech typů

bez

0

8906 90 10

Plavidla pro námořní plavbu, včetně záchranných člunů (kromě váleč
ných lodí, veslařských člunů a ostatních plavidel čísel 8901 až 8905
a plavidel určených do šrotu)

bez

0
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8906 90 91

Plavidla, včetně záchranných člunů, o hmotnosti jednoho plavidla ≤
100 kg (kromě veslařských člunů a ostatních plavidel čísel 8901
až 8905 a plavidel určených do šrotu)

2,7

0

8906 90 99

Plavidla, včetně záchranných člunů, o hmotnosti jednoho plavidla
> 100 kg (kromě plavidel pro námořní plavbu, válečných lodí, veslař
ských člunů a ostatních plavidel čísel 8901 až 8905 a plovoucích kon
strukcí určených do šrotu)

1,7

0

8907 10 00

Nafukovací vory

2,7

0

8907 90 00

Vory, nádrže, kesony, přístavní můstky, bóje a pobřežní výstražné plo
váky a jiné plovoucí konstrukce (kromě nafukovacích vorů, plavidel čí
sel 8901 až 8906 a plovoucích konstrukcí určených do šrotu)

2,7

0

8908 00 00

Plavidla a jiné plovoucí konstrukce, určené do šrotu

bez

0

9001 10 10

Kabely pro přenos obrazu, z optických vláken (kromě kabelů vyrobe
ných z jednotlivě opláštěných vláken čísla 8544)

2,9

0

9001 10 90

Optická vlákna, svazky a kabely z optických vláken (jiné než vyrobené
z jednotlivě opláštěných vláken čísla 8544 a kabely pro přenos obrazu)

2,9

0

9001 20 00

Polarizační materiál v listech nebo deskách

2,9

0

9001 30 00

Kontaktní čočky

2,9

0

9001 40 20

Brýlové čočky ze skla, nesloužící ke korekci zraku

2,9

0

9001 40 41

Brýlové čočky ze skla, oboustranně dokončené, sloužící ke korekci
zraku, jednoohniskové

2,9

0

9001 40 49

Brýlové čočky ze skla, oboustranně dokončené, sloužící ke korekci
zraku, dvouohniskové nebo víceohniskové

2,9

0

9001 40 80

Brýlové čočky ze skla (jiné než oboustranně dokončené)

2,9

0

9001 50 20

Brýlové čočky z jiných materiálů než ze skla, nesloužící ke korekci
zraku

2,9

0

9001 50 41

Brýlové čočky z jiných materiálů než ze skla, oboustranně dokončené,
sloužící ke korekci zraku, jednoohniskové

2,9

0

9001 50 49

Brýlové čočky z jiných materiálů než ze skla, oboustranně dokončené,
sloužící ke korekci zraku (jiné než dvouohniskové a víceohniskové)

2,9

0

9001 50 80

Brýlové čočky z ostatních materiálů (z jiných materiálů než ze skla), čá
stečně dokončené

2,9

0

9001 90 00

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu,
nezasazené (jiné než články z opticky neopracovaného skla, kontaktní
čočky a brýlové čočky)

2,9

0
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9002 11 00

Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvět
šovací nebo zmenšovací fotografické nebo kinematografické přístroje

6,7

0

9002 19 00

Objektivy (jiné než pro fotografické přístroje, kamery, promítací pří
stroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické nebo kinematografické
přístroje)

6,7

0

9002 20 00

Optické filtry, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje
nebo přístroje, zarámované nebo zasazené

6,7

0

9002 90 00

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu,
zasazené, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje
nebo přístroje (jiné než objektivy pro fotografické přístroje, kamery,
promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické nebo kine
matografické přístroje, články z opticky neopracovaného skla a filtry)

6,7

0

9003 11 00

Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné
výrobky, z plastů

2,2

0

9003 19 10

Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné
výrobky, z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

2,2

0

9003 19 30

Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné
výrobky, z obecných kovů

2,2

0

9003 19 90

Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné
výrobky (jiné než z kovů nebo plastů)

2,2

0

9003 90 00

Části a součásti obrub a obrouček pro brýle, pro ochranné brýle nebo
pro podobné výrobky, j. n.

2,2

0

9004 10 10

Sluneční brýle s opticky opracovanými čočkami

2,9

0

9004 10 91

Sluneční brýle s čočkami z plastů, opticky neopracovanými

2,9

0

9004 10 99

Sluneční brýle s čočkami ze skla, opticky neopracovanými

2,9

0

9004 90 10

Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky, s čočkami
z plastů (jiné než brýle pro vyšetření zraku, sluneční brýle, kontaktní
čočky, brýlové čočky a obruby a obroučky pro brýle)

2,9

0

9004 90 90

Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky (jiné než s
čočkami z plastů a jiné než brýle pro vyšetření zraku, sluneční brýle,
kontaktní čočky, brýlové čočky a obruby a obroučky pro brýle)

2,9

0

9005 10 00

Binokulární dalekohledy

4,2

0

9005 80 00

Monokulární dalekohledy, astronomické a jiné optické teleskopy
a ostatní astronomické přístroje (jiné než binokulární dalekohledy, ra
dioastronomické přístroje a ostatní nástroje nebo přístroje uvedené
jinde)

4,2

0

9005 90 00

Části, součásti a příslušenství, včetně podstavců a rámů, pro binoku
lární a monokulární dalekohledy, astronomické a jiné optické teleskopy
a ostatní astronomické přístroje, j. n.

4,2

0
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9006 10 00

Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo
válců

4,2

0

9006 30 00

Fotografické přístroje speciálně konstruované k podmořskému použití,
k leteckému fotografování nebo k lékařskému nebo chirurgickému vy
šetření vnitřních orgánů; srovnávací fotografické přístroje pro účely
soudního lékařství nebo pro kriminologické laboratoře

4,2

0

9006 40 00

Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování (kromě spe
ciálních fotografických přístrojů položek 9006 10 nebo 9006 30)

3,2

0

9006 51 00

Fotografické přístroje se zaměřením přímo objektivem (jednooké zrca
dlovky (SLR)), pro svitkové filmy o šířce ≤ 35 mm (kromě fotografic
kých přístrojů pro okamžité vyvolání a kopírování a speciálních foto
grafických přístrojů položek 9006 10 nebo 9006 30)

4,2

0

9006 52 00

Fotografické přístroje pro svitkové filmy o šířce < 35 mm (kromě foto
grafických přístrojů pro okamžité vyvolání a kopírování, jednookých
zrcadlovek (SLR) a speciálních fotografických přístrojů položek
9006 10 nebo 9006 30)

4,2

0

9006 53 10

Fotografické přístroje pro jednorázové použití, pro svitkové filmy o šířce
35 mm

4,2

0

9006 53 80

Fotografické přístroje pro svitkové filmy o šířce 35 mm (kromě fotogra
fických přístrojů pro okamžité vyvolání a kopírování, jednookých zrca
dlovek, speciálních fotografických přístrojů položek 9006 10 nebo
9006 30 a fotografických přístrojů pro jednorázové použití)

4,2

0

9006 59 00

Fotografické přístroje pro svitkové filmy o šířce > 35 mm nebo pro
ploché filmy (kromě fotografických přístrojů pro okamžité vyvolání
a kopírování a speciálních fotografických přístrojů položek 9006 10
nebo 9006 30)

4,2

0

9006 61 00

Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo (tzv. elektronické blesky), k fo
tografickým účelům

3,2

0

9006 69 00

Bleskové světlo a přístroje pro bleskové světlo k fotografickým účelům
(jiné než s výbojkou pro bleskové světlo (tzv. elektronické blesky))

3,2

0

9006 91 00

Části, součásti a příslušenství fotografických přístrojů, j. n.

3,7

0

9006 99 00

Části, součásti a příslušenství pro bleskové světlo a přístroje pro ble
skové světlo k fotografickým účelům, j. n.

3,2

0

9007 11 00

Kinematografické kamery na filmy o šířce < 16 mm nebo na filmy dva
krát 8 mm

3,7

0

9007 19 00

Kinematografické kamery na filmy o šířce ≥ 16 mm (jiné než na filmy
dvakrát 8 mm)

3,7

0

9007 20 00

Kinematografické promítací přístroje

3,7

0

9007 91 00

Části, součásti a příslušenství kinematografických kamer, j. n.

3,7

0
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9007 92 00

Části, součásti a příslušenství kinematografických promítacích přístrojů,
j. n.

3,7

0

9008 10 00

Promítací přístroje pro diapozitivy

3,7

0

9008 20 00

Čtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo jiné mikroformáty, též
umožňující zhotovení kopií

3,7

0

9008 30 00

Promítací přístroje pro statické snímky (kromě promítacích přístrojů
pro diapozitivy a čtecích přístrojů pro mikrofilmy, mikrofiše nebo jiné
mikroformáty)

3,7

0

9008 40 00

Fotografické přístroje zvětšovací nebo zmenšovací

3,7

0

9008 90 00

Části, součásti a příslušenství promítacích přístrojů pro statické snímky
a fotografických přístrojů zvětšovacích nebo zmenšovacích, j. n.

3,7

0

9010 10 00

Přístroje a vybavení pro automatické vyvolávání fotografických nebo ki
nematografických filmů nebo papírů ve svitcích nebo pro automatické
exponování vyvolaných filmů na svitky fotografického papíru

2,7

0

9010 50 00

Přístroje a vybavení pro fotografické nebo kinematografické laboratoře,
j. n.; negatoskopy

2,7

0

9010 60 00

Promítací plátna

2,7

0

9010 90 00

Části, součásti a příslušenství přístrojů a vybavení pro fotografické
nebo kinematografické laboratoře, negatoskopů a promítacích pláten,
j. n.

2,7

0

9011 10 10

Stereoskopické optické mikroskopy vybavené zařízením speciálně kon
struovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo
ohniskových destiček

bez

0

9011 10 90

Stereoskopické optické mikroskopy (jiné než vybavené zařízením spe
ciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových de
stiček nebo ohniskových destiček)

6,7

0

9011 20 10

Fotomikrografické optické mikroskopy vybavené zařízením speciálně
konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček
nebo ohniskových destiček (kromě stereoskopických mikroskopů)

bez

0

9011 20 90

Optické mikroskopy pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo
mikroprojekci (jiné než vybavené zařízením speciálně konstruovaným
pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových
destiček a stereoskopické mikroskopy)

6,7

0

9011 80 00

Optické mikroskopy (jiné než pro mikrofotografii, mikrokinematografii
nebo mikroprojekci, stereoskopické mikroskopy, binokulární mikro
skopy pro oční lékařství a přístroje, zařízení a stroje čísla 9031)

6,7

0
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9011 90 10

Části, součásti a příslušenství stereoskopických optických mikroskopů
a fotomikrografických optických mikroskopů, vybavených zařízením
speciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových
destiček nebo ohniskových destiček, j. n.

bez

0

9011 90 90

Části, součásti a příslušenství sdružených optických mikroskopů, j. n.
(kromě stereoskopických mikroskopů a fotomikrografických optických
mikroskopů, vybavených zařízením speciálně konstruovaným pro ma
nipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových desti
ček)

6,7

0

9012 10 10

Elektronové mikroskopy vybavené zařízením speciálně konstruovaným
pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových
destiček

bez

0

9012 10 90

Elektronové mikroskopy, protonové mikroskopy a difraktografy (kromě
elektronových mikroskopů vybavených zařízením speciálně konstruo
vaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohni
skových destiček)

3,7

0

9012 90 10

Části, součásti a příslušenství elektronových mikroskopů vybavených
zařízením speciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovo
dičových destiček nebo ohniskových destiček, j. n.

bez

0

9012 90 90

Části, součásti a příslušenství elektronových mikroskopů, protonových
mikroskopů a difraktografů, j. n. (kromě elektronových mikroskopů vy
bavených zařízením speciálně konstruovaným pro manipulaci a pře
pravu polovodičových destiček nebo ohniskových destiček)

3,7

0

9013 10 00

Zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně; periskopy; dalekohledy
konstruované jako části a součásti strojů, přístrojů, nástrojů nebo zaří
zení kapitoly 90 nebo třídy XVI, kapitol 84 a 85

4,7

0

9013 20 00

Lasery (jiné než laserové diody)

4,7

0

9013 80 20

Zařízení s kapalnými krystaly s aktivní maticí

bez

0

9013 80 30

Zařízení s kapalnými krystaly, j. n.

bez

0

9013 80 90

Zvětšovací skla, tkalcovské lupy, stereoskopy, kaleidoskopy a ostatní
optické nástroje a zařízení jinde v kapitole 90 neuvedené ani neza
hrnuté

4,7

0

9013 90 10

Části, součásti a příslušenství pro zařízení s tekutými krystaly (LCD)

bez

0

9013 90 90

Části, součásti a příslušenství pro lasery a ostatní nástroje, zařízení
a přístroje jinde v kapitole 90 neuvedené ani nezahrnuté, j. n.

4,7

0

9014 10 00

Busoly, včetně navigačních kompasů

2,7

0

9014 20 20

Inerciální navigační systémy pro leteckou nebo kosmickou navigaci
(kromě busol a kompasů a radionavigačních zařízení)

3,7

0
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9014 20 80

Nástroje a přístroje pro leteckou nebo kosmickou navigaci (kromě iner
ciálních navigačních systémů, busol a kompasů a radionavigačních zaří
zení)

3,7

0

9014 80 00

Navigační nástroje a zařízení (jiné než pro leteckou nebo kosmickou
navigaci, busoly a kompasy a radionavigační zařízení)

3,7

0

9014 90 00

Části, součásti a příslušenství busol a kompasů a ostatních navigačních
nástrojů a přístrojů, j. n.

2,7

0

9015 10 10

Elektronické dálkoměry

3,7

0

9015 10 90

Neelektronické dálkoměry

2,7

0

9015 20 10

Elektronické teodolity a tachymetry (tacheometry)

3,7

0

9015 20 90

Neelektronické teodolity a tachymetry (tacheometry)

2,7

0

9015 30 10

Elektronické nivelační přístroje

3,7

0

9015 30 90

Neelektronické nivelační přístroje

2,7

0

9015 40 10

Elektronické fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

3,7

0

9015 40 90

Neelektronické fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

2,7

0

9015 80 11

Elektronické meteorologické, hydrologické a geofyzikální nástroje a pří
stroje (kromě busol a kompasů, dálkoměrů, teodolitů a tachymetrů (ta
cheometrů), nivelačních přístrojů a fotogrammetrických zaměřovacích
nástrojů a přístrojů)

3,7

0

9015 80 19

Elektronické nástroje a přístroje používané v geodézii, topografii, hyd
rografii nebo oceánografii (kromě busol a kompasů, dálkoměrů, teodo
litů a tachymetrů (tacheometrů), nivelačních přístrojů a fotogrammetric
kých zaměřovacích nástrojů a přístrojů)

3,7

0

9015 80 91

Neelektronické nástroje a přístroje používané v geodézii, topografii, ze
měměřičství nebo nivelační nástroje a přístroje a hydrografické nástroje
(kromě busol a kompasů, dálkoměrů, teodolitů a tachymetrů (tacheo
metrů), nivelačních přístrojů a fotogrammetrických zaměřovacích ná
strojů a přístrojů)

2,7

0

9015 80 93

Neelektronické meteorologické, hydrologické a geofyzikální nástroje
a přístroje (kromě busol a kompasů, dálkoměrů, teodolitů a tachymetrů
(tacheometrů), nivelačních přístrojů a fotogrammetrických zaměřova
cích nástrojů a přístrojů)

2,7

0

9015 80 99

Neelektronické nástroje a přístroje používané v oceánografii (kromě bu
sol a kompasů, dálkoměrů, teodolitů a tachymetrů (tacheometrů), nive
lačních přístrojů a fotogrammetrických zaměřovacích nástrojů a pří
strojů)

2,7

0
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9015 90 00

Části, součásti a příslušenství geodetických, topografických, zeměměřič
ských, nivelačních, fotogrammetrických zaměřovacích, hydrografických,
oceánografických, hydrologických, meteorologických nebo geofyzikál
ních nástrojů a přístrojů a dálkoměrů, j. n.

2,7

0

9016 00 10

Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažími

3,7

0

9016 00 90

Části, součásti a příslušenství pro váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější,
j. n.

3,7

0

9017 10 10

Souřadnicové zapisovače (plottery) jako kreslicí (rýsovací) stroje

bez

0

9017 10 90

Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, též automatické (kromě souřadnico
vých zapisovačů (plotterů))

2,7

0

9017 20 05

Souřadnicové zapisovače (plottery) jako kreslicí (rýsovací) nebo označo
vací nástroje a přístroje

bez

0

9017 20 11

Kreslicí (rýsovací) soupravy

2,7

0

9017 20 19

Kreslicí (rýsovací) nástroje a přístroje (kromě kreslicích (rýsovacích)
stolů a strojů, souřadnicových zapisovačů (plotterů) a kreslicích (rýso
vacích) souprav)

2,7

0

9017 20 39

Označovací nástroje a přístroje

2,7

0

9017 20 90

Matematické počítací nástroje a přístroje, včetně logaritmických praví
tek, počítacích kotoučů a podobně (kromě počítacích strojů)

2,7

0

9017 30 10

Mikrometry a posuvná měřítka

2,7

0

9017 30 90

Kalibry a měrky (kromě měřidel bez nastavitelného zařízení)

2,7

0

9017 80 10

Měřicí tyče a měřicí pásma a měřidla s dělením

2,7

0

9017 80 90

Ruční délková měřidla, j. n.

2,7

0

9017 90 00

Části, součásti a příslušenství kreslicích (rýsovacích), označovacích nebo
matematických počítacích nástrojů a přístrojů a ručních délkových mě
řidel, j. n.

2,7

0

9018 11 00

Elektrokardiografy

bez

0

9018 12 00

Ultrazvukové snímací přístroje (sonografy)

bez

0

9018 13 00

Diagnostické zobrazovací přístroje pracující na základě magnetické re
zonance

bez

0

9018 14 00

Scintigrafické přístroje

bez

0

9018 19 10

Elektrodiagnostické monitorovací přístroje pro simultánní monitoro
vání dvou nebo více fyziologických parametrů

bez

0
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9018 19 90

Elektrodiagnostické přístroje, včetně přístrojů na funkční vyšetření
nebo kontrolu fyziologických parametrů (jiné než elektrokardiografy,
ultrazvukové snímací přístroje (sonografy), diagnostické zobrazovací
přístroje pracující na základě magnetické rezonance, scintigrafické pří
stroje a monitorovací přístroje pro simultánní monitorování dvou nebo
více fyziologických parametrů)

bez

0

9018 20 00

Ultrafialové nebo infračervené zářiče, lékařské, chirurgické, zubolékař
ské nebo zvěrolékařské

bez

0

9018 31 10

Injekční stříkačky z plastů, též s jehlami, lékařské, chirurgické, zubolé
kařské nebo zvěrolékařské

bez

0

9018 31 90

Injekční stříkačky, též s jehlami, lékařské, chirurgické, zubolékařské
nebo zvěrolékařské (jiné než z plastů)

bez

0

9018 32 10

Kovové trubkové jehly, lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěro
lékařské

bez

0

9018 32 90

Sešívací jehly, lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské

bez

0

9018 39 00

Jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky, lékařské, chirurgické,
zubolékařské nebo zvěrolékařské (jiné než injekční stříkačky, kovové
trubkové jehly a sešívací jehly)

bez

0

9018 41 00

Stomatologické vrtačky, též kombinované na společné základně s jiným
zubolékařským zařízením

bez

0

9018 49 10

Hroty, kotoučky, vrtáčky a kartáčky, pro zubní vrtačky

bez

0

9018 49 90

Zubolékařské nástroje a přístroje, j. n.

bez

0

9018 50 10

Oftalmologické nástroje a přístroje, jiné než optické, j. n.

bez

0

9018 50 90

Oftalmologické nástroje a přístroje, optické, j. n.

bez

0

9018 90 10

Nástroje a přístroje k měření krevního tlaku

bez

0

9018 90 20

Endoskopy, lékařské, chirurgické nebo zvěrolékařské

bez

0

9018 90 30

Zařízení pro dialýzu ledvin (umělé ledviny, dialyzační přístroje)

bez

0

9018 90 41

Ultrazvukové přístroje pro diatermii

bez

0

9018 90 49

Přístroje pro diatermii (kromě ultrazvukových a ultrafialových nebo in
fračervených přístrojů)

bez

0
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9018 90 50

Transfuzní přístroje, lékařské

bez

0

9018 90 60

Anestetické nástroje a přístroje

bez

0

9018 90 70

Ultrazvukové přístroje pro litotrypsii

bez

0

9018 90 75

Přístroje pro stimulaci nervů

bez

0

9018 90 85

Lékařské, chirurgické, nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, j. n.

bez

0

9019 10 10

Elektrické vibrační masážní přístroje

bez

0

9019 10 90

Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické pří
stroje (kromě elektrických vibračních masážních přístrojů)

bez

0

9019 20 00

Přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací
přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje

bez

0

9020 00 00

Dýchací přístroje a plynové masky (s výjimkou ochranných masek bez
mechanických částí a vyměnitelných filtrů a dýchacích oživovacích pří
strojů nebo jiných léčebných dýchacích přístrojů)

1,7

0

9021 10 10

Ortopedické pomůcky a přístroje

bez

0

9021 10 90

Dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin

bez

0

9021 21 10

Umělé zuby z plastů

bez

0

9021 21 90

Umělé zuby z materiálů jiných než plastů

bez

0

9021 29 00

Dentální náhrady (jiné než umělé zuby)

bez

0

9021 31 00

Ortopedické umělé klouby

bez

0

9021 39 10

Oční protézy

bez

0

9021 39 90

Umělé části těla (jiné než umělé zuby a dentální náhrady, umělé klouby
a oční protézy)

bez

0

9021 40 00

Pomůcky pro nedoslýchavé (kromě jejich částí, součástí a příslušenství)

bez

0

9021 50 00

Srdeční stimulátory (kromě jejich částí, součástí a příslušenství)

bez

0

9021 90 10

Části, součásti a příslušenství pomůcek pro nedoslýchavé, j. n.

bez

0
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9021 90 90

Prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v orga
nismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti (jiné
než umělé části těla, pomůcky pro nedoslýchavé, včetně částí, součástí
a příslušenství, a úplné srdeční stimulátory)

bez

0

9022 12 00

Počítačové tomografické přístroje

bez

0

9022 13 00

Rentgenové přístroje, pro zubolékařské účely

bez

0

9022 14 00

Rentgenové přístroje, pro lékařské, chirurgické nebo zvěrolékařské
účely (jiné než pro zubolékařské účely a počítačové tomografické pří
stroje)

bez

0

9022 19 00

Rentgenové přístroje (jiné než pro lékařské, chirurgické, zubolékařské
a zvěrolékařské účely)

bez

0

9022 21 00

Přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, pro lékařské, chirur
gické, zubolékařské a zvěrolékařské účely

bez

0

9022 29 00

Přístroje používající záření alfa, beta nebo gama (jiné než pro lékařské,
chirurgické, zubolékařské a zvěrolékařské účely)

2,1

0

9022 30 00

Rentgenky

2,1

0

9022 90 10

Rentgenové fluorescenční obrazovky a rentgenové zesilovací stěny;
ochranné štíty a mřížky

2,1

0

9022 90 90

Zařízení k výrobě rentgenových paprsků s výjimkou rentgenek, generá
tory vysokého napětí, ovládací panely a stoly, vyšetřovací a ozařovací
stoly, křesla a podobné výrobky a obecné části, součásti a příslušenství
přístrojů čísla 9022, j. n.

2,1

0

9023 00 10

Nástroje, přístroje a modely pro výuku fyziky, chemie nebo technických
předmětů

1,4

0

9023 00 80

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům, například
při vyučování nebo na výstavách, nevhodné pro jiné účely (jiné než po
zemní přístroje pro letecký výcvik čísla 8805, sběratelské předměty čí
sla 9705, starožitnosti starší sta let čísla 9706 a pro výuku fyziky, che
mie nebo technických předmětů)

1,4

0

9024 10 10

Elektronické stroje a přístroje pro zkoušení mechanických vlastností
kovů

3,2

0

9024 10 91

Stroje a přístroje pro zkoušení mechanických vlastností kovů, univer
zální nebo pro zkoušky tahem, neelektronické

2,1

0

9024 10 93

Stroje a přístroje pro zkoušky tvrdosti kovů, neelektronické

2,1

0

9024 10 99

Stroje a přístroje pro zkoušení mechanických vlastností kovů, neelek
tronické (jiné než univerzální nebo pro zkoušky tahem a pro zkoušky
tvrdosti)

2,1

0
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9024 80 10

Elektronické stroje a přístroje pro zkoušení mechanických vlastností
materiálů (jiných než kovů)

3,2

0

9024 80 91

Stroje a přístroje pro zkoušení mechanických vlastností textilních mate
riálů, papíru, kartónu a lepenky, neelektronické

2,1

0

9024 80 99

Stroje a přístroje pro zkoušení mechanických vlastností materiálů (ji
ných než kovů, textilních materiálů, papíru, kartónu a lepenky), neelek
tronické

2,1

0

9024 90 00

Části, součásti a příslušenství strojů a přístrojů pro zkoušení mechanic
kých vlastností materiálů, j. n.

2,1

0

9025 11 20

Klinické nebo veterinární teploměry, kapalinové, s přímým čtením

bez

0

9025 11 80

Teploměry, kapalinové, s přímým čtením, nekombinované s jinými pří
stroji (kromě klinických nebo veterinárních teploměrů)

2,8

0

9025 19 20

Teploměry a pyrometry (žároměry), nekombinované s jinými přístroji,
elektronické

3,2

0

9025 19 80

Teploměry a pyrometry (žároměry), nekombinované s jinými přístroji,
neelektronické (kromě kapalinových teploměrů s přímým čtením)

2,1

0

9025 80 20

Barometry, nekombinované s jinými přístroji

2,1

0

9025 80 40

Hydrometry (hustoměry), areometry a podobné plovoucí přístroje,
vlhkoměry a psychrometry, též kombinované vzájemně nebo s teplo
měry nebo barometry, elektronické

3,2

0

9025 80 80

Hydrometry (hustoměry), areometry a podobné plovoucí přístroje,
vlhkoměry a psychrometry, též kombinované vzájemně nebo s teplo
měry nebo barometry, neelektronické

2,1

0

9025 90 00

Části, součásti a příslušenství hydrometrů (hustoměrů), areometrů
a podobných plovoucích přístrojů, teploměrů, pyrometrů (žároměrů),
barometrů, vlhkoměrů a psychrometrů, j. n.

3,2

0

9026 10 21

Elektronické průtokoměry na měření nebo kontrolu průtoku nebo hla
diny kapalin (kromě měřičů a regulátorů)

bez

0

9026 10 29

Elektronické přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku
nebo hladiny kapalin (kromě průtokoměrů, měřičů a regulátorů)

bez

0

9026 10 81

Průtokoměry na měření nebo kontrolu průtoku nebo hladiny kapalin,
neelektronické (kromě měřičů a regulátorů)

bez

0

9026 10 89

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku nebo hladiny ka
palin, neelektronické (kromě průtokoměrů, měřičů a regulátorů)

bez

0

9026 20 20

Elektronické přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu tlaku kapalin
nebo plynů (kromě regulátorů)

bez

0

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/725

KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

9026 20 40

Přístroje a zařízení na měření tlaku vybavené spirálou nebo kovovou
membránou

bez

0

9026 20 80

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu tlaku kapalin nebo plynů,
neelektronické (kromě přístrojů a zařízení na měření tlaku vybavených
spirálou nebo kovovou membránou a regulátorů)

bez

0

9026 80 20

Elektronické přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu proměnných
charakteristik kapalin nebo plynů, j. n.

bez

0

9026 80 80

Neelektronické přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu proměn
ných charakteristik kapalin nebo plynů, j. n.

bez

0

9026 90 00

Části, součásti a příslušenství přístrojů a zařízení na měření nebo kon
trolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik
kapalin nebo plynů, j. n.

bez

0

9027 10 10

Elektronické analyzátory plynů nebo kouře

2,5

0

9027 10 90

Neelektronické analyzátory plynů nebo kouře

2,5

0

9027 20 00

Chromatografy a přístroje pro elektroforézu

bez

0

9027 30 00

Spektrometry, spektrofotometry a spektrografy využívající optické zá
ření, například ultrafialové, viditelné, infračervené

bez

0

9027 50 00

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory, využívající
optické záření ultrafialové, viditelné, infračervené (kromě spektrometrů,
spektrofotometrů, spektrografů a analyzátorů plynů nebo kouře)

bez

0

9027 80 05

Expozimetry

2,5

0

9027 80 11

Přístroje na měření pH a rH (Clarkova exponentu) a ostatní přístroje
a zařízení na měření vodivosti

bez

0

9027 80 13

Elektronické přístroje a zařízení na měření fyzikálních vlastností polo
vodičových materiálů nebo podložek LCD nebo připojených izolačních
a vodivých vrstev během výrobního procesu polovodičových destiček
nebo během výrobního procesu LCD

bez

0

9027 80 17

Elektronické přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory
nebo na měření viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí
nebo podobné přístroje a zařízení, nebo na kalorimetrické, akustické
nebo fotometrické měření, j. n.

bez

0

9027 80 91

Neelektronické viskozimetry, porozimetry a expanzometry

bez

0

9027 80 93

Přístroje a zařízení na měření fyzikálních vlastností polovodičových
materiálů nebo podložek LCD nebo připojených izolačních a vodivých
vrstev během výrobního procesu polovodičových destiček nebo během
výrobního procesu LCD, neelektronické

bez

0
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9027 80 97

Neelektronické přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické roz
bory nebo pro stanovení povrchového napětí nebo podobné přístroje
a zařízení, nebo na kalorimetrické a akustické měření, j. n.

bez

0

9027 90 10

Mikrotomy

2,5

0

9027 90 50

Části, součásti a příslušenství přístrojů a zařízení pro fyzikální nebo
chemické rozbory, například polarimetrů, refraktometrů, spektrometrů,
přístrojů a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roz
tažnosti, povrchového napětí nebo podobných přístrojů a zařízení a pří
strojů a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické mě
ření, včetně expozimetrů, j. n. (kromě částí, součástí a příslušenství ana
lyzátorů plynů nebo kouře)

bez

0

9027 90 80

Části, součásti a příslušenství mikrotomů nebo analyzátorů plynů nebo
kouře, j. n.

2,5

0

9028 10 00

Plynoměry, včetně jejich kalibračních přístrojů

2,1

0

9028 20 00

Měřiče kapalin, včetně jejich kalibračních přístrojů

2,1

0

9028 30 11

Měřiče dodávky nebo spotřeby elektrické energie, pro střídavý proud
jednofázový, včetně jejich kalibračních přístrojů

2,1

0

9028 30 19

Měřiče dodávky nebo spotřeby elektrické energie, pro střídavý proud
vícefázový, včetně jejich kalibračních přístrojů

2,1

0

9028 30 90

Měřiče dodávky nebo spotřeby elektrické energie, pro stejnosměrný
proud, včetně jejich kalibračních přístrojů

2,1

0

9028 90 10

Části, součásti a příslušenství elektroměrů, j. n.

2,1

0

9028 90 90

Části, součásti a příslušenství plynoměrů nebo měřičů kapalin, j. n.

2,1

0

9029 10 00

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti,
krokoměry a podobné přístroje (jiné než plynoměry, měřiče kapalin
a elektroměry)

1,9

0

9029 20 31

Ukazatele rychlosti pro pozemní vozidla

2,6

0

9029 20 38

Ukazatele rychlosti a tachometry (jiné než pro pozemní vozidla)

2,6

0

9029 20 90

Stroboskopy

2,6

0

9029 90 00

Části, součásti a příslušenství otáčkoměrů, počítačů výrobků, taxame
trů, měřičů ujeté vzdálenosti, krokoměrů a podobných přístrojů, ukaza
telů rychlosti a tachometrů a stroboskopů, j. n.

2,2

0

9030 10 00

Přístroje a zařízení na měření nebo detekci ionizujícího záření

4,2

0

9030 20 10

Katodové osciloskopy a katodové oscilografy

4,2

0
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9030 20 30

Osciloskopy a oscilografy, s registračním zařízením (kromě katodových
osciloskopů a oscilografů)

bez

0

9030 20 91

Elektronické osciloskopy a oscilografy, bez registračního zařízení
(kromě katodových osciloskopů a oscilografů)

bez

0

9030 20 99

Osciloskopy a oscilografy, neelektronické, bez registračního zařízení
(kromě katodových osciloskopů a oscilografů)

2,1

0

9030 31 00

Univerzální měřicí přístroje pro napětí, proud, odpor nebo výkon, bez
registračního zařízení

4,2

0

9030 32 00

Univerzální měřicí přístroje s registračním zařízením

bez

0

9030 33 10

Elektronické přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu napětí, pro
udu, odporu nebo výkonu, bez registračního zařízení (kromě univerzál
ních měřících přístrojů a osciloskopů a oscilografů)

4,2

0

9030 33 91

Voltmetry bez registračního zařízení

2,1

0

9030 33 99

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu napětí, proudu, odporu
nebo výkonu, neelektronické, bez registračního zařízení (kromě univer
zálních měřících přístrojů, voltmetrů a osciloskopů a oscilografů)

2,1

0

9030 39 00

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu napětí, proudu, odporu
nebo výkonu, s registračním zařízením (kromě univerzálních měřících
přístrojů a osciloskopů a oscilografů)

bez

0

9030 40 00

Přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, speciálně
konstruované pro telekomunikace, například hypsometry (měřiče přes
lechu), měřiče zesílení, měřiče zkreslení, psofometry

bez

0

9030 82 00

Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu polovodičových destiček
nebo polovodičových zařízení

bez

0

9030 84 00

Přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, s regis
tračním zařízením (kromě přístrojů a zařízení speciálně konstruova
ných pro telekomunikace, univerzálních měřicích přístrojů, osciloskopů
a oscilografů a zařízení na měření nebo kontrolu polovodičových desti
ček nebo polovodičových zařízení)

bez

0

9030 89 30

Elektronické přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických vel
ičin, bez registračního zařízení, j. n.

bez

0

9030 89 90

Přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, bez regis
tračního zařízení, neelektronické, j. n.

2,1

0

9030 90 20

Části, součásti a příslušenství přístrojů a zařízení na měření nebo kon
trolu polovodičových destiček nebo polovodičových zařízení, j. n.

bez

0
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9030 90 85

Části, součásti a příslušenství přístrojů a zařízení na měření a kontrolu
elektrických veličin nebo detekci ionizujícího záření, j. n. (kromě pří
strojů a zařízení na měření nebo kontrolu polovodičových destiček
nebo polovodičových zařízení)

2,5

0

9031 10 00

Stroje k vyvažování mechanických součástí

2,8

0

9031 20 00

Zkušební zařízení pro motory, generátory, čerpadla atd.

2,8

0

9031 41 00

Optické přístroje a zařízení na kontrolu polovodičových destiček nebo
polovodičových zařízení nebo na kontrolu masek nebo ohniskových
destiček používaných k výrobě polovodičových zařízení

bez

0

9031 49 10

Projektory na kontrolu profilů

2,8

0

9031 49 90

Optické přístroje, zařízení a stroje na měření nebo kontrolu, jinde v ka
pitole 90 neuvedené ani nezahrnuté

bez

0

9031 80 32

Elektronické přístroje, zařízení a stroje na kontrolu polovodičových de
stiček nebo polovodičových zařízení nebo na kontrolu masek nebo
ohniskových destiček používaných k výrobě polovodičových zařízení

2,8

0

9031 80 34

Elektronické přístroje, zařízení a stroje na měření nebo kontrolu geo
metrických veličin (jiné než na kontrolu polovodičových destiček nebo
polovodičových zařízení nebo na kontrolu masek nebo ohniskových
destiček používaných k výrobě polovodičových zařízení)

2,8

0

9031 80 38

Elektronické přístroje, zařízení a stroje na měření nebo kontrolu, jinde
v kapitole 90 neuvedené

4

0

9031 80 91

Přístroje, zařízení a stroje na měření nebo kontrolu geometrických vel
ičin, jiné než optické, neelektronické (kromě ručních délkových měři
del)

2,8

0

9031 80 98

Neelektronické, jiné než optické, přístroje, zařízení a stroje na měření
nebo kontrolu, jinde v kapitole 90 neuvedené

4

0

9031 90 20

Části, součásti a příslušenství optických přístrojů a zařízení na kontrolu
polovodičových destiček nebo polovodičových zařízení nebo na kon
trolu masek nebo ohniskových destiček používaných k výrobě polovo
dičových zařízení nebo na měření povrchové míry znečištění na polo
vodičových destičkách, j. n.

bez

0

9031 90 30

Části, součásti a příslušenství elektronických přístrojů, zařízení a strojů
na kontrolu polovodičových destiček nebo polovodičových zařízení
nebo na kontrolu masek nebo ohniskových destiček používaných k vý
robě polovodičových zařízení, j. n.

2,8

0

9031 90 85

Části, součásti a příslušenství přístrojů, zařízení a strojů na měření
a kontrolu, j. n.

2,8

0

24.12.2016

CS

KN 2007

Úřední věstník Evropské unie
Popis zboží

L 356/729
Základní sazba

Kategorie

9032 10 20

Elektronické termostaty

2,8

0

9032 10 81

Neelektronické termostaty, automatické regulační nebo kontrolní, s
elektrickým spouštěcím zařízením

2,1

0

9032 10 89

Neelektronické termostaty bez elektrického spouštěcího zařízení

2,1

0

9032 20 00

Manostaty (jiné než kohouty a ventily čísla 8481)

2,8

0

9032 81 00

Hydraulické nebo pneumatické regulační nebo kontrolní přístroje a zaří
zení (jiné než manostaty a kohouty a ventily čísla 8481)

2,8

0

9032 89 00

Regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení (jiné než hydraulické
nebo pneumatické, manostaty, termostaty a kohouty a ventily čí
sla 8481)

2,8

0

9032 90 00

Části, součásti a příslušenství regulačních nebo kontrolních přístrojů
a zařízení, j. n.

2,8

0

9033 00 00

Části, součásti a příslušenství pro stroje, nástroje, přístroje nebo jiná za
řízení v kapitole 90, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

3,7

0

9101 11 00

Náramkové hodinky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy, též s vestavěnými stopkami, řízené elektricky, pouze s mechanic
kým zobrazením (jiné než se spodní částí z oceli)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9101 19 00

Náramkové hodinky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy, též s vestavěnými stopkami, řízené elektricky, s optoelektronic
kým zobrazením a s kombinovaným mechanickým a optoelektronic
kým zobrazením (jiné než se spodní částí z oceli)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9101 21 00

Náramkové hodinky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy, též s vestavěnými stopkami, s automatickým natahováním (jiné
než se spodní částí z oceli)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9101 29 00

Náramkové hodinky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy, též s vestavěnými stopkami, pouze s ručním natahováním (jiné
než se spodní částí z oceli)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9101 91 00

Kapesní hodinky a podobné hodinky, včetně stopek, z drahých kovů
nebo kovů plátovaných drahými kovy, řízené elektricky (jiné než se
spodní částí z oceli a náramkové hodinky)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9101 99 00

Kapesní hodinky a podobné hodinky, včetně stopek, z drahých kovů
nebo kovů plátovaných drahými kovy, s ručním nebo automatickým
natahováním (jiné než se spodní částí z oceli a náramkové hodinky)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0
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9102 11 00

Náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami, řízené elektricky, po
uze s mechanickým zobrazením (jiné než z drahých kovů nebo kovů
plátovaných drahými kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9102 12 00

Náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami, řízené elektricky, po
uze s optoelektronickým zobrazením (jiné než z drahých kovů nebo
kovů plátovaných drahými kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9102 19 00

Náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami, řízené elektricky, s
kombinovaným mechanickým a optoelektronickým zobrazením (jiné
než z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9102 21 00

Náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami, s automatickým nata
hováním (jiné než z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9102 29 00

Náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami, pouze s ručním nata
hováním (jiné než z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9102 91 00

Kapesní hodinky a podobné hodinky, včetně stopek, řízené elektricky
(jiné než z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9102 99 00

Kapesní hodinky a podobné hodinky, včetně stopek, s ručním nebo au
tomatickým natahováním (jiné než z drahých kovů nebo kovů plátova
ných drahými kovy)

4,5 MIN 0,3 € p/st
MAX 0,8 € p/st

0

9103 10 00

Hodiny s hodinkovým strojkem, řízené elektricky (jiné než náramkové
hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky čísel 9101 nebo 9102 a ho
diny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny čísla 9104)

4,7

0

9103 90 00

Hodiny s hodinkovým strojkem (jiné než řízené elektricky, náramkové
hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky čísel 9101 nebo 9102 a ho
diny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny čísla 9104)

4,7

0

9104 00 00

Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozi
dla, letadla, plavidla a ostatní vozidla

3,7

0

9105 11 00

Budíky, řízené elektricky

4,7

0

9105 19 00

Budíky (jiné než řízené elektricky)

3,7

0

9105 21 00

Nástěnné hodiny, řízené elektricky

4,7

0

9105 29 00

Nástěnné hodiny (jiné než řízené elektricky)

3,7

0
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9105 91 00

Hodiny, řízené elektricky (jiné než náramkové hodinky, kapesní ho
dinky a jiné hodinky čísel 9101 nebo 9102, hodiny s hodinkovým
strojkem čísla 9103, hodiny do přístrojových (palubních) desek a pod
obné hodiny čísla 9104, budíky a nástěnné hodiny)

4,7

0

9105 99 10

Hodiny na stolní desku nebo na římsu u krbu, jiné než řízené elek
tricky (kromě budíků)

3,7

0

9105 99 90

Hodiny, jiné než řízené elektricky (jiné než náramkové hodinky, ka
pesní hodinky a jiné hodinky čísel 9101 nebo 9102, hodiny s hodinko
vým strojkem čísla 9103, hodiny do přístrojových (palubních) desek
a podobné hodiny čísla 9104, budíky, nástěnné hodiny a hodiny na
stolní desku nebo na římsu u krbu)

3,7

0

9106 10 00

Kontrolní registrační hodiny a hodiny zaznamenávající datum a čas

4,7

0

9106 90 10

Procesní časovače, stopky a podobné hodiny

4,7

0

9106 90 80

Přístroje zaznamenávající čas a přístroje pro měření, zaznamenávání
nebo k jinému označování časových intervalů, s hodinovým nebo ho
dinkovým strojkem nebo se synchronním motorem (jiné než hodiny čí
sel 9101 až 9105, kontrolní registrační hodiny, hodiny zaznamenáva
jící datum a čas, procesní časovače, stopky a podobné hodiny)

4,7

0

9107 00 00

Časové spínače a vypínače, časové spouštěče s hodinovým nebo hodin
kovým strojkem nebo se synchronním motorem

4,7

0

9108 11 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované, řízené elektricky, pouze s me
chanickým zobrazením nebo se zařízením umožňujícím vestavět me
chanické zobrazení

4,7

0

9108 12 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované, řízené elektricky, pouze s
optoelektronickým zobrazením

4,7

0

9108 19 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované, řízené elektricky, s kombino
vaným optoelektronickým a mechanickým zobrazením, též s číselní
kem a ručičkami

4,7

0

9108 20 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované, s automatickým natahováním

5 MIN 0,17 € p/st

0

9108 90 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované, pouze s ručním natahováním

5 MIN 0,17 € p/st

0

9109 11 00

Hodinové strojky, budíkové, úplné a smontované, řízené elektricky, pro
budíky (jiné než hodinkové strojky)

4,7

0

9109 19 00

Hodinové strojky, úplné a smontované, řízené elektricky (jiné než budí
kové a hodinkové strojky)

4,7

0
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9109 90 00

Hodinové strojky, úplné a smontované (jiné než řízené elektricky a ho
dinkové strojky)

4,7

0

9110 11 10

Úplné hodinkové strojky, nesmontované nebo částečně smontované
(soupravy), s nepokojem a vláskem (kompletkou)

5 MIN 0,17 € p/st

0

9110 11 90

Úplné hodinkové strojky, nesmontované nebo částečně smontované
(soupravy) (jiné než s nepokojem a vláskem (kompletkou))

4,7

0

9110 12 00

Neúplné hodinkové strojky, smontované

3,7

0

9110 19 00

Neúplné a nesmontované hodinové strojky

4,7

0

9110 90 00

Úplné, nesmontované nebo částečně smontované hodinové strojky
(soupravy); neúplné hodinové strojky, smontované (jiné než neúplné
a nesmontované hodinové a hodinkové strojky)

3,7

0

9111 10 00

Pouzdra pro náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky čí
sel 9101 nebo 9102, z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy

0,5 € p/st MIN 2,7
MAX 4,6

0

9111 20 00

Pouzdra pro náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky čí
sel 9101 nebo 9102, z obecných kovů, též pozlacená nebo postříbřená

0,5 € p/st MIN 2,7
MAX 4,6

0

9111 80 00

Pouzdra pro náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky čí
sel 9101 nebo 9102, z jiných materiálů než z drahých kovů, kovů plá
tovaných drahými kovy nebo z obecných kovů

0,5 € p/st MIN 2,7
MAX 4,6

0

9111 90 00

Části a součásti pouzder pro náramkové hodinky, kapesní hodinky
a jiné hodinky čísel 9101 nebo 9102, j. n.

0,5 € p/st MIN 2,7
MAX 4,6

0

9112 20 00

Hodinová a hodinková pouzdra (jiná než pro náramkové hodinky, ka
pesní hodinky a jiné hodinky čísel 9101 nebo 9102)

2,7

0

9112 90 00

Části a součásti hodinových a hodinkových pouzder, j. n. (jiné než pro
náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky čísel 9101 nebo
9102)

2,7

0

9113 10 10

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti, z drahých
kovů, j. n.

2,7

0

9113 10 90

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti, z kovů
plátovaných drahými kovy, j. n.

3,7

0

9113 20 00

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti, z obe
cných kovů, též pozlacené nebo postříbřené, j. n.

6

0

9113 90 10

Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti, z přírodní
nebo kompozitní usně

6

0

9113 90 80

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti, j. n.

6

0
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9114 10 00

Hodinové a hodinkové pružiny, včetně vlásků

3,7

0

9114 20 00

Hodinové nebo hodinkové kameny (jiné než drahokamy pro hodinová
a hodinková pouzdra)

2,7

0

9114 30 00

Hodinové nebo hodinkové číselníky

2,7

0

9114 40 00

Hodinové nebo hodinkové destičky a ložiskové můstky

2,7

0

9114 90 00

Části a součásti hodin nebo hodinek, j. n.

2,7

0

9201 10 10

Nová pianina

4

0

9201 10 90

Použitá pianina

4

0

9201 20 00

Křídla (klavíry)

4

0

9201 90 00

Cembala a jiné strunné nástroje s klaviaturou (kromě klavírů a pianin)

4

0

9202 10 10

Housle

3,2

0

9202 10 90

Strunné hudební nástroje smyčcové (kromě houslí)

3,2

0

9202 90 30

Kytary

3,2

0

9202 90 80

Mandolíny, citery a ostatní strunné hudební nástroje (jiné než s klavia
turou, smyčcové a kytary)

3,2

0

9205 10 00

Dechové nástroje žesťové

3,2

0

9205 90 10

Tahací harmoniky a podobné nástroje

3,7

0

9205 90 30

Foukací harmoniky

3,7

0

9205 90 50

Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje s klavia
turou a volnými kovovými jazýčky (kromě strunných hudebních ná
strojů)

3,2

0

9205 90 90

Dechové hudební nástroje (kromě dechových nástrojů žesťových, taha
cích harmonik a podobných nástrojů, foukacích harmonik, píšťalových
varhan s klaviaturou a harmonií a podobných nástrojů s klaviaturou
a volnými kovovými jazýčky)

3,2

0

9206 00 00

Bicí hudební nástroje, například bubny, bubínky, xylofony, činely, kasta
něty, marakasy

3,2

0
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9207 10 10

Varhany s klaviaturou, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilo
ván, elektricky

3,2

0

9207 10 30

Digitální klavíry, s klaviaturou

3,2

0

9207 10 50

Syntetizátory s klaviaturou

3,2

0

9207 10 80

Hudební nástroje, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován,
elektricky, s klaviaturou (kromě varhan, digitálních klavírů, syntetizá
torů a tahacích harmonik)

3,2

0

9207 90 10

Kytary, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován, elektricky

3,7

0

9207 90 90

Tahací harmoniky a hudební nástroje bez klaviatury, jejichž zvuk je vy
dáván, nebo musí být zesilován, elektricky (kromě kytar)

3,7

0

9208 10 00

Hrací skříňky

2,7

0

9208 90 00

Orchestriony, kolovrátky, umělí zpěvní ptáci, hrací pily a ostatní hu
dební nástroje, nezařazené do jiných čísel kapitoly 92; vábničky všech
druhů; píšťalky, houkačky a jiné dechové návěstní nástroje

3,2

0

9209 30 00

Struny pro hudební nástroje

2,7

0

9209 91 00

Části, součásti a příslušenství klavírů a pianin, j. n.

2,7

0

9209 92 00

Části, součásti a příslušenství strunných hudebních nástrojů bez klavia
tury, j. n. (kromě strun a částí, součástí a příslušenství hudebních ná
strojů, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován, elektricky)

2,7

0

9209 94 00

Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů, jejichž zvuk je vydá
ván, nebo musí být zesilován, elektricky, j. n.

2,7

0

9209 99 20

Části, součásti a příslušenství klarinetů, trubek, dud, píšťalových varhan
s klaviaturou, harmonií a podobných nástrojů s klaviaturou a volnými
kovovými jazýčky, tahacích harmonik a podobných nástrojů, foukacích
harmonik a ostatních dechových nástrojů žesťových čísla 9205, j. n.

2,7

0

9209 99 40

Metronomy a ladičky

3,2

0

9209 99 50

Mechanismy pro hrací skříňky

1,7

0

9209 99 70

Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů (například karty, ko
touče a válečky pro mechanicky hrající nástroje), orchestrionů, kolo
vrátků a ostatních hudebních nástrojů, j. n. (kromě metronomů, ladi
ček, mechanismů pro hrací skříňky, strun pro hudební nástroje a částí,
součástí a příslušenství klavírů a pianin, strunných hudebních nástrojů
bez klaviatury, píšťalových varhan s klaviaturou, harmonií a podobných
klávesových nástrojů a dechových hudebních nástrojů)

2,7

0
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9301 11 00

Dělostřelecké zbraně (například kanóny, houfnice a minomety), samo
hybné

bez

0

9301 19 00

Dělostřelecké zbraně (například kanóny, houfnice a minomety), nesa
mohybné

bez

0

9301 20 00

Raketová odpalovací zařízení; plamenomety; granátomety; torpédo
mety a podobná odpalovací zařízení

bez

0

9301 90 00

Vojenské zbraně, včetně samopalů (jiné než dělostřelecké zbraně, rake
tová odpalovací zařízení, plamenomety, granátomety, torpédomety
a podobná odpalovací zařízení, revolvery a pistole čísla 9302 a sečné
a bodné zbraně čísla 9307)

bez

0

9302 00 00

Revolvery a pistole (jiné než čísel 9303 nebo 9304 a samopaly pro vo
jenské účely)

2,7

0

9303 10 00

Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně, nekonstruované a nevhodné pro
vystřelování nábojů

3,2

0

9303 20 10

Sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny, s
jednoduchou, hladkou hlavní (kromě střelných zbraní nabíjených ústím
hlavně a pušek a karabin na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn)

3,2

0

9303 20 95

Sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny, s
jednou nebo dvěma hladkými hlavněmi v kombinaci s drážkovanou
hlavní a pušky a karabiny dvouhlavňové s hladkým vývrtem

3,2

0

9303 30 00

Sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny, s
jednou nebo více drážkovanými hlavněmi (jiné než pušky a karabiny
na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn)

3,2

0

9303 90 00

Střelné zbraně a podobná zařízení využívající ke střelbě výbušné ná
plně (jiné než sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky
a karabiny, revolvery a pistole čísla 9302 a vojenské zbraně)

3,2

0

9304 00 00

Pušky, karabiny a pistole na pružinu, na stlačený vzduch nebo na plyn,
obušky a ostatní zbraně jiné než střelné (jiné než meče, kordy, tesáky,
bodáky a podobné sečné a bodné zbraně čísla 9307)

3,2

0

9305 10 00

Části, součásti a příslušenství revolverů nebo pistolí, j. n.

3,2

0

9305 21 00

Hladké hlavně pro sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pu
šky čísla 9303

2,7

0

9305 29 00

Části, součásti a příslušenství sportovních, loveckých nebo ke střelbě na
cíl určených pušek čísla 9303, j. n. (kromě hlavní s hladkým vývrtem)

2,7

0

9305 91 00

Části, součásti a příslušenství vojenských zbraní čísla 9301, j. n.

bez

0

9305 99 00

Části, součásti a příslušenství zbraní a podobných výrobků čísla 9303
nebo 9304, j. n. (kromě brokovnic nebo pušek čísla 9303)

2,7

0
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9306 21 00

Náboje pro brokovnice

2,7

0

9306 29 40

Nábojnice pro náboje pro brokovnice

2,7

0

9306 29 70

Části a součásti nábojů pro brokovnice nebo pušky s hladkou hlavní,
j. n.; broky pro zbraně na stlačený vzduch

2,7

0

9306 30 10

Náboje a jejich části a součásti pro revolvery a pistole čísla 9302 a pro
samopaly čísla 9301

2,7

0

9306 30 30

Náboje a jejich části a součásti pro vojenské zbraně

1,7

0

9306 30 91

Náboje se středovým zápalem pro pušky s drážkovanou hlavní

2,7

0

9306 30 93

Náboje s okrajovým zápalem pro pušky s drážkovanou hlavní

2,7

0

9306 30 97

Náboje a jejich části a součásti, j. n.

2,7

0

9306 90 10

Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely a podobné střelivo a střely
a jejich části a součásti pro vojenské účely, j. n. (kromě nábojů)

1,7

0

9306 90 90

Střelivo a střely a jejich části a součásti, j. n. (jiné než pro vojenské
účely)

2,7

0

9307 00 00

Meče, kordy, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, je
jich části a součásti a jejich pochvy (jiné než z drahých kovů nebo
kovů pokovených drahými kovy, tupé zbraně pro šerm, lovecké nože
a dýky, kempinkové nože a ostatní nože čísla 8211, závěsy na meče
a podobné výrobky z usně nebo textilních materiálů a zápěstní ře
mínky)

1,7

0

9401 10 00

Sedadla používaná v letadlech

bez

0

9401 20 00

Sedadla používaná v motorových vozidlech

3,7

0

9401 30 10

Otáčivá sedadla, výškově nastavitelná, vycpávaná, s opěradly a vybavená
rejdovacími kolečky nebo sanicemi (jiná než lékařská, chirurgická a zu
bolékařská)

bez

0

9401 30 90

Otáčivá sedadla, výškově nastavitelná (jiná než vycpávaná, s opěradly
a vybavená rejdovacími kolečky nebo sanicemi, lékařská, chirurgická,
zubolékařská nebo zvěrolékařská a křesla pro holičství a kadeřnictví)

bez

0

9401 40 00

Sedadla proměnitelná v lůžka (kromě zahradních a kempinkových se
dadel a lékařského, zubolékařského nebo chirurgického nábytku)

bez

0

9401 51 00

Sedadla z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)

5,6

0
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9401 59 00

Sedadla z ratanu, vrbového proutí nebo podobných materiálů (jiné než
z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

5,6

0

9401 61 00

Vycpávaná sedadla s dřevěnou kostrou (jiná než proměnitelná v lůžka)

bez

0

9401 69 00

Sedadla s dřevěnou kostrou (jiná než vycpávaná)

bez

0

9401 71 00

Vycpávaná sedadla s kovovou kostrou (jiná než sedadla používaná v le
tadlech nebo v motorových vozidlech, otáčivá sedadla výškově nastavi
telná a lékařský, zubolékařský nebo chirurgický nábytek)

bez

0

9401 79 00

Sedadla s kovovou kostrou (jiná než vycpávaná, otáčivá sedadla výškově
nastavitelná, a lékařský, zubolékařský nebo chirurgický nábytek)

bez

0

9401 80 00

Sedadla, j. n.

bez

0

9401 90 10

Části a součásti sedadel používaných v letadlech, j. n.

1,7

0

9401 90 30

Části a součásti sedadel, ze dřeva, j. n.

2,7

0

9401 90 80

Části a součásti sedadel, jiné než ze dřeva, j. n.

2,7

0

9402 10 00

Zubolékařská křesla, křesla pro holičství a kadeřnictví nebo podobná
křesla, vybavená jak otáčecím, tak i sklápěcím a zdvihacím zařízením,
a jejich části a součásti, j. n.

bez

0

9402 90 00

Operační stoly, vyšetřovací stoly a ostatní lékařský, zubolékařský, chi
rurgický nebo zvěrolékařský nábytek (jiné než zubolékařská křesla
nebo podobná křesla, zvláštní stoly pro rentgenové vyšetření a nosítka,
včetně pojízdných nosítek)

bez

0

9403 10 10

Kancelářské kreslicí (rýsovací) stoly, s kovovou kostrou (jiné než stoly
se speciálním zařízením pro kreslení (rýsování) čísla 9017)

bez

0

9403 10 51

Kancelářské psací stoly, s kovovou kostrou

bez

0

9403 10 59

Kancelářský kovový nábytek o výšce ≤80 cm (kromě psacích stolů
a kreslicích (rýsovacích) stolů)

bez

0

9403 10 91

Kovové skříně se dveřmi, žaluziemi nebo sklopnými deskami, kancelář
ské, o výšce > 80 cm

bez

0

9403 10 93

Kovové registratury, lístkovnice a jiné kartotéční skříně, kancelářské,
o výšce > 80 cm

bez

0

9403 10 99

Kancelářský kovový nábytek, o výšce > 80 cm (kromě kreslicích (rýso
vacích) stolů, skříní se dveřmi, žaluziemi nebo sklopnými deskami a se
dadel)

bez

0
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9403 20 20

Kovová lůžka (kromě nemocničních lůžek s mechanickým zařízením)

bez

0

9403 20 80

Kovový nábytek (jiný než kancelářský, lékařský, chirurgický, zubolékař
ský nebo zvěrolékařský, lůžka a sedadla)

bez

0

9403 30 11

Kancelářské psací stoly, s dřevěnou kostrou

bez

0

9403 30 19

Kancelářský dřevěný nábytek o výšce ≤ 80 cm (kromě psacích stolů
a sedadel)

bez

0

9403 30 91

Dřevěné kancelářské skříně o výšce > 80 cm

bez

0

9403 30 99

Kancelářský dřevěný nábytek o výšce > 80 cm (kromě skříní)

bez

0

9403 40 10

Vestavěné kuchyňské jednotky

2,7

0

9403 40 90

Kuchyňský dřevěný nábytek (kromě sedadel a vestavěných kuchyňských
jednotek)

2,7

0

9403 50 00

Ložnicový dřevěný nábytek (kromě sedadel)

bez

0

9403 60 10

Dřevěný nábytek používaný v bytových jídelnách a obývacích pokojích
(kromě sedadel)

bez

0

9403 60 30

Dřevěný nábytek používaný v obchodech (kromě sedadel)

bez

0

9403 60 90

Dřevěný nábytek (jiný než kancelářský nebo používaný v obchodech,
kuchyních, bytových jídelnách, obývacích pokojích a ložnicích a seda
dla)

bez

0

9403 70 00

Nábytek z plastů (jiný než lékařský, zubolékařský, chirurgický nebo
zvěrolékařský a sedadla)

bez

0

9403 81 00

Nábytek z bambusu nebo španělského rákosu (rotang) (kromě sedadel
a lékařského, chirurgického, zubolékařského nebo zvěrolékařského ná
bytku)

5,6

0

9403 89 00

Nábytek z ratanu, vrbového proutí nebo podobných materiálů (jiný
než z bambusu, španělského rákosu (rotang), kovu, ze dřeva a plastu
a sedadla a lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský ná
bytek)

5,6

0

9403 90 10

Části a součásti nábytku, z kovu, j. n. (jiné než sedadel a lékařského,
chirurgického, zubolékařského nebo zvěrolékařského nábytku)

2,7

0

9403 90 30

Části a součásti nábytku, ze dřeva, j. n. (kromě sedadel)

2,7

0

9403 90 90

Části a součásti nábytku, j. n. (jiné než z kovu nebo ze dřeva a sedadel
a lékařského, chirurgického, zubolékařského nebo zvěrolékařského ná
bytku)

2,7

0
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9404 10 00

Pružné vložky do postelí (jiné než kovové pružiny pro sedadla)

3,7

0

9404 21 10

Matrace z lehčeného kaučuku

3,7

0

9404 21 90

Matrace z lehčených plastů

3,7

0

9404 29 10

Matrace s kovovými pružinami

3,7

0

9404 29 90

Matrace, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem (jiné
než z lehčeného kaučuku nebo lehčených plastů, s kovovými pruži
nami a vzdušné nebo vodní matrace a podušky)

3,7

0

9404 30 00

Spací pytle, též neelektricky vyhřívané

3,7

0

9404 90 10

Ložní potřeby a podobné výrobky, plněné peřím nebo prachovým pe
řím (kromě matrací a spacích pytlů)

3,7

0

9404 90 90

Ložní potřeby a podobné výrobky, pérované, vycpávané nebo uvnitř
vyložené jakýmkoliv materiálem nebo z lehčeného kaučuku nebo leh
čených plastů (jiné než plněné peřím nebo prachovým peřím, pružné
vložky do postelí, matrace, spací pytle, vzdušné nebo vodní matrace
a podušky, přikrývky a pokrývky)

3,7

0

9405 10 21

Elektrická stropní nebo nástěnná svítidla, z plastů, používaná se žárov
kami

4,7

0

9405 10 28

Elektrická stropní nebo nástěnná svítidla, z plastů, používaná s výboj
kami

4,7

0

9405 10 30

Elektrická stropní nebo nástěnná svítidla, z keramických materiálů

4,7

0

9405 10 50

Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla, ze skla

3,7

0

9405 10 91

Elektrická stropní nebo nástěnná svítidla, používané se žárovkami (jiná
než z plastů, keramiky nebo ze skla)

2,7

0

9405 10 98

Elektrická stropní nebo nástěnná svítidla, používaná s výbojkami (jiná
než z plastů, keramiky nebo ze skla)

2,7

0

9405 20 11

Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční stolek nebo na podlahu,
z plastů, používané se žárovkami

4,7

0

9405 20 19

Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční stolek nebo na podlahu,
z plastů, používané s výbojkami

4,7

0

9405 20 30

Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční stolek nebo na podlahu,
z keramických materiálů

4,7

0
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9405 20 50

Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční stolek nebo na podlahu,
ze skla

3,7

0

9405 20 91

Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční stolek nebo na podlahu,
používané se žárovkami (jiné než z plastů, keramiky a ze skla)

2,7

0

9405 20 99

Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční stolek nebo na podlahu,
používané s výbojkami (jiné než z plastů, keramiky a ze skla)

2,7

0

9405 30 00

Elektrická svítidla (sady) pro vánoční stromky

3,7

0

9405 40 10

Elektrické reflektory a světlomety (jiné než pro letadla, motorová vozi
dla nebo jízdní kola a kromě žárovek do reflektorů)

3,7

0

9405 40 31

Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení, z plastů, používaná se žárov
kami, j. n.

4,7

0

9405 40 35

Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení, z plastů, používaná se zářivko
vými trubicemi, j. n.

4,7

0

9405 40 39

Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení, z plastů, j. n.

4,7

0

9405 40 91

Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení, používaná se žárovkami, j. n.
(jiná než z plastů)

2,7

0

9405 40 95

Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení, používaná se zářivkovými tru
bicemi, j. n. (jiná než z plastů)

2,7

0

9405 40 99

Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení, j. n. (jiná než z plastů)

2,7

0

9405 50 00

Neelektrická svítidla a osvětlovací zařízení, j. n.

2,7

0

9405 60 20

Světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné vý
robky, s nesnímatelným pevným světelným zdrojem, z plastů

4,7

0

9405 60 80

Světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné vý
robky, s nesnímatelným pevným světelným zdrojem, z jiných materiálů
než plastů

2,7

0

9405 91 11

Fasetované sklo, destičky, kuličky, mandličky, kvítky, skleněné ověsy
a jiné skleněné ozdoby pro ověskové lustry

5,7

0

9405 91 19

Rozptylovací stínidla, stropní tělesa, koule, misky, noční stínidla, kou
lová stínidla, tulipánky a podobné výrobky pro elektrická osvětlovací
zařízení (kromě lustrů, reflektorů a světlometů)

5,7

0

9405 91 90

Části a součásti svítidel a osvětlovacích zařízení, světelných reklam, svě
telných znaků, světelných ukazatelů a podobných výrobků, ze skla, j. n.

3,7

0

9405 92 00

Části a součásti svítidel a osvětlovacích zařízení, světelných reklam, svě
telných znaků, světelných ukazatelů a podobných výrobků, z plastů,
j. n.

4,7

0
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9405 99 00

Části a součásti svítidel a osvětlovacích zařízení, světelných reklam, svě
telných znaků, světelných ukazatelů a podobných výrobků, j. n.

2,7

0

9406 00 11

Pojízdné příbytky

2,7

0

9406 00 20

Montované stavby, vyrobené zcela nebo převážně ze dřeva, též úplné
nebo již smontované (kromě pojízdných příbytků)

2,7

0

9406 00 31

Skleníky, montované, též úplné nebo již smontované, vyrobené zcela
nebo převážně ze železa nebo oceli

2,7

0

9406 00 38

Stavby, montované, též úplné nebo již smontované, vyrobené zcela
nebo převážně ze železa nebo oceli (kromě pojízdných příbytků a skle
níků)

2,7

0

9406 00 80

Montované stavby, též úplné nebo již smontované (kromě pojízdných
příbytků a montovaných staveb vyrobených zcela nebo převážně ze
dřeva, železa nebo oceli)

2,7

0

9503 00 10

Tříkolky, koloběžky, šlapací auta a podobná vozidla nebo vozítka jako
hračky a kočárky pro panenky (kromě běžných jízdních kol s kuličko
vými ložisky)

bez

0

9503 00 21

Panenky a loutky představující pouze lidské bytosti, též oblečené

4,7

0

9503 00 29

Části, součásti a příslušenství panenek a loutek představujících pouze
lidské bytosti, j. n.

bez

0

9503 00 30

Elektrické vláčky, včetně kolejnic, signalizačního zařízení a ostatního
příslušenství; zmenšené modely, k sestavování

bez

0

9503 00 35

Sady stavebnic a stavební hračky, z plastů (jiné než zmenšené modely k
sestavování)

4,7

0

9503 00 39

Sady stavebnic a stavební hračky (jiné než z plastů a zmenšené modely
k sestavování)

bez

0

9503 00 41

Vycpané hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti

4,7

0

9503 00 49

Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti (jiné než vy
cpané)

bez

0

9503 00 55

Hudební nástroje a přístroje jako hračky

bez

0

9503 00 61

Skládanky ze dřeva

bez

0

9503 00 69

Skládanky (jiné než ze dřeva)

4,7

0

9503 00 70

Hračky tvořící soupravy nebo sbírky (jiné než elektrické vláčky, včetně
příslušenství, zmenšené modely k sestavování, sady stavebnic a stavební
hračky a skládanky)

4,7

0
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9503 00 75

Plastové hračky a modely, s vestavěným motorem (jiné než elektrické
vláčky, zmenšené modely k sestavování a hračky představující zvířata,
lidské bytosti nebo jiné než lidské bytosti)

4,7

0

9503 00 79

Hračky a modely, s vestavěným motorem (jiné než z plastů, elektrické
vláčky, zmenšené modely k sestavování a hračky představující zvířata,
lidské bytosti nebo jiné než lidské bytosti)

bez

0

9503 00 81

Zbraně jako hračky

bez

0

9503 00 85

Miniaturní modely lité pod tlakem z kovu

4,7

0

9503 00 95

Hračky z plastů, s mechanickými částmi a součástmi, j. n.

4,7

0

9503 00 99

Hračky, j. n.

bez

0

9504 10 00

Videohry použitelné s televizním přijímačem

bez

0

9504 20 10

Kulečníkové stoly

bez

0

9504 20 90

Kulečníky všech druhů a jejich příslušenství (kromě stolů)

bez

0

9504 30 10

Hry s obrazovkou, fungující po vhození mince, vložení bankovky, ban
kovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku

bez

0

9504 30 30

Flipper (mechanická hra) fungující po vhození mince, vložení ban
kovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku

bez

0

9504 30 50

Hry bez obrazovky, fungující po vhození mince, vložení bankovky,
bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku (jiné
než hry s obrazovkou, flipper a zařízení pro automatický kuželník)

bez

0

9504 30 90

Části a součásti her fungujících po vhození mince, vložení bankovky,
bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku (kromě
částí a součástí zařízení pro automatický kuželník)

bez

0

9504 40 00

Hrací karty

2,7

0

9504 90 10

Sady elektrických závodních autíček, které mají povahu soutěžních her

bez

0

9504 90 90

Stoly pro herny, zařízení pro automatický kuželník a jiné lunaparkové,
stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických
her (kromě fungujících po vhození mince, bankovky, známky nebo
podobných předmětů, kulečníků, videoher použitelných s televizním
přijímačem, hracích karet a sad elektrických závodních autíček, které
mají povahu soutěžních her)

bez

0

9505 10 10

Vánoční výrobky, ze skla (kromě světelných řetězů)

bez

0
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9505 10 90

Vánoční výrobky (jiné než ze skla, svíčky a světelné řetězy, živé vá
noční stromky a stojany pro vánoční stromky)

2,7

0

9505 90 00

Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, včetně kouzelnic
kých rekvizit a žertovných výrobků, j. n.

2,7

0

9506 11 10

Běžecké lyže

3,7

0

9506 11 21

Monoski a snowboardy

3,7

0

9506 11 29

Sjezdové lyže (jiné než monoski a snowboardy)

3,7

0

9506 11 80

Lyže pro skoky na lyžích

3,7

0

9506 12 00

Lyžařské vázání

3,7

0

9506 19 00

Lyžařské potřeby pro zimní sporty (jiné než lyže a lyžařské vázání)

2,7

0

9506 21 00

Windsurfing

2,7

0

9506 29 00

Vodní lyže, surfovací prkna a jiné potřeby pro vodní sporty (jiné než
windsurfing)

2,7

0

9506 31 00

Golfové hole, úplné sady

2,7

0

9506 32 00

Golfové míčky

2,7

0

9506 39 10

Části a součásti golfových holí

2,7

0

9506 39 90

Potřeby pro golf (jiné než míčky, hole a jejich části a součásti)

2,7

0

9506 40 10

Pálky, míčky a síťky pro stolní tenis

2,7

0

9506 40 90

Výrobky a potřeby pro stolní tenis (kromě pálek, míčků a sítěk)

2,7

0

9506 51 00

Tenisové rakety, též bez výpletu (jiné než pálky pro stolní tenis)

4,7

0

9506 59 00

Badmintonové a podobné rakety, též bez výpletu (jiné než tenisové ra
kety a pálky pro stolní tenis)

2,7

0

9506 61 00

Tenisové míčky (jiné než míčky pro stolní tenis)

2,7

0

9506 62 10

Nafukovací míče a míčky, z kůže

2,7

0
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9506 62 90

Nafukovací míče a míčky (jiné než z kůže)

2,7

0

9506 69 10

Kriketové míčky a míče na pólo

bez

0

9506 69 90

Míče a míčky (jiné než nafukovací, golfové míčky, míčky pro stolní te
nis, tenisové míčky, kriketové míčky a míče na pólo)

2,7

0

9506 70 10

Brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny

bez

0

9506 70 30

Kolečkové brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny

2,7

0

9506 70 90

Části, součásti a příslušenství bruslí a kolečkových bruslí, j. n.

2,7

0

9506 91 10

Zařízení pro tělesné cvičení s mechanismem pro nastavení odporu

2,7

0

9506 91 90

Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku nebo atletiku
(kromě zařízení pro tělesné cvičení s mechanismem pro nastavení od
poru)

2,7

0

9506 99 10

Vybavení pro kriket a pólo (kromě míčků a míčů)

bez

0

9506 99 90

Výrobky a potřeby pro sport a hry pod širým nebem, j. n.; bazény
a brouzdaliště

2,7

0

9507 10 00

Rybářské pruty

3,7

0

9507 20 10

Rybářské udičky (háčky), též nenavázané, nenamontované

1,7

0

9507 20 90

Rybářské udičky (háčky), též nenavázané, namontované

3,7

0

9507 30 00

Rybářské navijáky

3,7

0

9507 90 00

Výrobky pro lov na udici, j. n.; podběráky, síťky na motýly a podobné
síťky; umělé volavky a podobné lovecké potřeby (jiné než vábničky
všech druhů a vycpaní ptáci čísla 9705)

3,7

0

9508 10 00

Kočovné cirkusy a kočovné zvěřince

1,7

0

9508 90 00

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce; kočovná diva
dla (jiné než kočovné cirkusy a kočovné zvěřince, prodejní stánky,
včetně zboží na prodej, zboží určené k rozdělení jako ceny, hrací auto
maty na mince nebo žetony a traktory, tahače a ostatní dopravní pro
středky, včetně běžných přívěsů)

1,7

0

9601 10 00

Opracovaná slonovina a výrobky ze slonoviny, j. n.

2,7

0

9601 90 10

Opracovaný korál, přírodní nebo aglomerovaný, a výrobky z něho, j. n.

bez

0
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9601 90 90

Opracovaná kost, želvovina, rohovina, parohy, perleť a jiný živočišný
řezbářský materiál a výrobky z těchto materiálů, j. n. (kromě slonoviny
nebo korálu)

bez

0

9602 00 00

Opracované rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály a výrobky
z těchto materiálů, j. n.; výrobky tvarované nebo vyřezávané z vosku,
parafínu, stearinu, přírodního kaučuku nebo přírodních pryskyřic nebo
z modelovacích past a jiné tvarované nebo vyřezávané výrobky, j. n.;
netvrzená opracovaná želatina a výrobky z netvrzené želatiny, j. n.

2,2

0

9603 10 00

Košťata, smetáčky a kartáče z proutků nebo jiných rostlinných mate
riálů svázaných ve svazcích, též s násadou

3,7

0

9603 21 00

Kartáčky na zuby, včetně kartáčků na zubní protézy

3,7

0

9603 29 30

Kartáče na vlasy

3,7

0

9603 29 80

Štětky na holení, kartáčky na nehty nebo na řasy a ostatní kartáče pro
osobní použití (kromě kartáčků na zuby, kartáčků na zubní protézy
a kartáčů na vlasy)

3,7

0

9603 30 10

Štětce a kartáče pro umělce, štětce k psaní

3,7

0

9603 30 90

Štětce k nanášení kosmetických přípravků

3,7

0

9603 40 10

Malířské, natěračské, lakovací nebo podobné kartáče a štětce (jiné než
štětce a kartáče pro umělce a podobné štětce a kartáče položky
9603 30)

3,7

0

9603 40 90

Malířské podložky (polštářky) a válečky

3,7

0

9603 50 00

Kartáče, které tvoří části a součásti strojů, přístrojů nebo vozidel

2,7

0

9603 90 10

Ruční mechanická košťata bez motoru

2,7

0

9603 90 91

Zametací kartáče pro čištění ulic; kartáče a zametací kartáče pro do
mácnost, včetně kartáčů na šaty nebo na boty; kartáče k hřebelcování
a čištění zvířat (kromě kartáčů, které tvoří části a součásti strojů, pří
strojů nebo vozidel, a košťat, smetáčků a kartáčů z proutků nebo ji
ných rostlinných materiálů svázaných ve svazcích)

3,7

0

9603 90 99

Mopy a oprašovadla; připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnic
kých výrobků; stěrky z kaučuku nebo podobných pružných materiálů
košťata, smetáčky a kartáče, j. n.

3,7

0

9604 00 00

Ruční síta a řešeta (kromě cedníků)

3,7

0

9605 00 00

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo
oděvů (jiné než soupravy pro manikúru)

3,7

0

9606 10 00

Stiskací knoflíky a patentky a jejich části a součásti

3,7

0
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9606 21 00

Knoflíky z plastů, nepotažené textilními materiály (jiné než stiskací
knoflíky, patentky a manžetové knoflíky)

3,7

0

9606 22 00

Knoflíky z obecných kovů, nepotažené textilními materiály (jiné než
stiskací knoflíky, patentky a manžetové knoflíky)

3,7

0

9606 29 00

Knoflíky (jiné než z plastů nebo z obecných kovů, nepotažené textil
ními materiály, stiskací knoflíky, patentky a manžetové knoflíky)

3,7

0

9606 30 00

Formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků; knoflíkové polo
tovary

2,7

0

9607 11 00

Zdrhovadla s články z obecných kovů

6,7

0

9607 19 00

Zdrhovadla (jiná než zdrhovadla s články z obecných kovů)

7,7

0

9607 20 10

Části a součásti zdrhovadel z obecných kovů

6,7

0

9607 20 90

Části zdrhovadel (jiné než z obecných kovů)

7,7

0

9608 10 10

Kuličková pera na tekutý inkoust

3,7

0

9608 10 30

Kuličková pera s tělem nebo ochranným uzávěrem z drahých kovů
nebo kovů plátovaných drahými kovy (kromě kuličkových per na te
kutý inkoust)

3,7

0

9608 10 91

Kuličková pera s vyměnitelnou náplní (jiná než s tělem nebo ochran
ným uzávěrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
a kromě kuličkových per na tekutý inkoust)

3,7

0

9608 10 99

Kuličková pera (jiná než s vyměnitelnou náplní a na tekutý inkoust)

3,7

0

9608 20 00

Popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným nebo jiným pórovi
tým hrotem

3,7

0

9608 31 00

Pera k rýsování tuší

3,7

0

9608 39 10

Plnicí pera s perem a jiná plnicí pera, s tělem nebo ochranným uzávě
rem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy (kromě per
k rýsování tuší)

3,7

0

9608 39 90

Plnicí pera s perem a jiná plnicí pera (jiná než s tělem nebo ochranným
uzávěrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
a kromě per k rýsování tuší)

3,7

0

9608 40 00

Patentní tužky

3,7

0

9608 50 00

Soubory dvou nebo více těchto výrobků: kuličková pera, popisovače,
značkovače a zvýrazňovače s plstěným nebo pórovitým hrotem, plnicí
pera s perem a patentní tužky

3,7

0
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9608 60 10

Náhradní náplně do kuličkových per spojené se špičkou, s tekutým
inkoustem

2,7

0

9608 60 90

Náhradní náplně do kuličkových per spojené se špičkou (jiné než s te
kutým inkoustem)

2,7

0

9608 91 00

Psací pera a špičky pro pera

2,7

0

9608 99 20

Části a součásti kuličkových per, popisovačů, značkovačů a zvýrazňo
vačů s plstěným nebo jiným pórovitým hrotem, plnicích per s perem
a jiných plnicích per nebo patentních tužek, z kovu, j. n.; rydla pro
rozmnožovače, násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky,
z kovu

2,7

0

9608 99 80

Části a součásti kuličkových per, popisovačů, značkovačů a zvýrazňo
vačů s plstěným nebo jiným pórovitým hrotem, plnicích per s perem
a jiných plnicích per a patentních tužek, z nekovových materiálů, j. n.;
rydla pro rozmnožovače, násadky na pera, držátka na tužky a podobné
výrobky, z nekovových materiálů

2,7

0

9609 10 10

Tužky, s tuhou z grafitu v pevné pochvě

2,7

0

9609 10 90

Tužky a pastelky, s tuhou v pevné pochvě (jiné než s tuhou z grafitu)

2,7

0

9609 20 00

Tuhy pro tužky, černé nebo barevné

2,7

0

9609 90 10

Pastely a kreslicí uhle

2,7

0

9609 90 90

Tužky, psací nebo kreslicí křídy a krejčovské křídy

1,7

0

9610 00 00

Břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení, též zarámované

2,7

0

9611 00 00

Ruční datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka a podobné vý
robky; ruční sázítka a malé ruční tiskárničky

2,7

0

9612 10 10

Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou
černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v
kazetách, z plastů (jiné než tkané z textilních materiálů)

2,7

0

9612 10 20

Pásky vyrobené z chemických vláken, o šířce < 30 mm, trvale zamon
tované v plastových nebo kovových kazetách, používané v automatic
kých psacích strojích, zařízeních pro automatizované zpracování dat
a jiných strojích

bez

0

9612 10 80

Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou
černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v
kazetách, vyrobené z vláken nebo papíru (jiné než vyrobené z chemic
kých vláken podpoložky 9612 10 20)

2,7

0
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Kategorie

9612 20 00

Razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách

2,7

0

9613 10 00

Plynové kapesní zapalovače, znovu nenaplnitelné

2,7

0

9613 20 10

Plynové kapesní zapalovače, znovu naplnitelné, s elektrickým zapalova
cím systémem

2,7

0

9613 20 90

Plynové kapesní zapalovače, znovu naplnitelné, s mechanickým zapalo
vacím systémem

2,7

0

9613 80 00

Zapalovače (jiné než plynové kapesní zapalovače a zápalnice a zažeho
vače pro prachové výmetné slože a výbušniny)

2,7

0

9613 90 00

Části a součásti zapalovačů, j. n.

2,7

0

9614 00 10

Hrubě tvarované špalky ze dřeva nebo kořenů pro výrobu dýmek

bez

0

9614 00 90

Dýmky, včetně dýmkových hlav, a doutníkové nebo cigaretové špičky
a jejich části a součásti, j. n. (kromě hrubě tvarovaných špalků ze dřeva
nebo kořenů pro výrobu dýmek)

2,7

0

9615 11 00

Hřebeny na vlasy, hřebeny do vlasů, sponky do vlasů a podobné vý
robky z tvrdého kaučuku nebo plastů

2,7

0

9615 19 00

Hřebeny na vlasy, hřebeny do vlasů, sponky do vlasů a podobné vý
robky (jiné než z tvrdého kaučuku nebo plastů)

2,7

0

9615 90 00

Hřebeny na vlasy, hřebeny do vlasů, sponky do vlasů a podobné vý
robky a jejich části a součásti, j. n. (kromě elektrotepelných přístrojů čí
sla 8516)

2,7

0

9616 10 10

Rozprašovače voňavek a podobné toaletní rozprašovače (jiné než spou
štěné mincí nebo známkou)

2,7

0

9616 10 90

Rozprašovací zařízení a hlavy rozprašovačů voňavek a podobných toa
letních rozprašovačů (jiných než spouštěných mincí nebo známkou)

2,7

0

9616 20 00

Labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetických nebo toaletních pří
pravků

2,7

0

9617 00 11

Izolační lahve a jiné vakuové tepelně izolační nádoby, o obsahu ≤
0,75 l

6,7

0

9617 00 19

Izolační lahve a jiné vakuové tepelně izolační nádoby, o obsahu
> 0,75 l

6,7

0

9617 00 90

Části a součásti izolačních lahví a jiných vakuových tepelně izolačních
nádob (jiné než skleněné vložky)

6,7

0

9618 00 00

Krejčovské panny, figuríny a podobné výrobky; automaty a oživené
scény pro výkladní skříně (jiné než skutečně vystavované výrobky, di
daktické modely a panenky a loutky)

1,7

0
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KN 2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

9701 10 00

Obrazy, například olejomalby, akvarely a pastely, a kresby zhotovené
zcela ručně (jiné než technické výkresy a podobné výkresy čísla 4906
a ručně malované nebo ručně zdobené řemeslné výrobky)

bez

0

9701 90 00

Koláže a podobné obrázky

bez

0

9702 00 00

Původní rytiny, původní tisky a původní litografie

bez

0

9703 00 00

Původní díla výtvarného modelářství a původní sochařská díla, z jakých
koliv materiálů

bez

0

9704 00 00

Poštovní nebo kolkové známky, kolky, otisky poštovních razítek, ob
álky prvního dne, poštovní celiny (papíry opatřené známkami) a pod
obné výrobky, použité nebo nepoužité, jiné než čísla 4907

bez

0

9705 00 00

Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické,
anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické
nebo numismatické hodnoty

bez

0

9706 00 00

Starožitnosti starší sta let

bez

0“
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PŘÍLOHA IV
„ODDÍL D

HARMONOGRAM ODSTRAŇOVÁNÍ CEL EKVÁDORU NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z EVROPSKÉ UNIE

Není-li v ekvádorském harmonogramu odstraňování cel stanoveno jinak, použijí se v souladu s článkem 22
(Odstraňování cel) hlavy III (Obchod zbožím) této dohody tyto fázové kategorie:
1. Cla na zboží pocházející z Evropské unie (dále jen „původní zboží“) odpovídající celním položkám fázové kategorie
„0“ se zcela odstraňují ke dni vstupu této dohody v platnost.
2. Cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „3“ se odstraní ve čtyřech shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu a takové zboží bude následně zcela beze cla.
3. Cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „5“ se odstraní v šesti shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu a takové zboží bude následně zcela beze cla.
4. Cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „7“ se odstraní v osmi shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu a takové zboží bude následně zcela beze cla.
5. Cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „10“ se odstraní v jedenácti shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu a takové zboží bude následně zcela beze cla.
6. Cla na původní zboží stanovená v celních položkách fázové kategorie „15“ se odstraní v šestnácti shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu a takové zboží bude následně zcela beze cla.
7. Původní zboží uvedené ve fázové kategorii „E“ je osvobozeno od veškerých závazků týkajících se cel.
8. Cla na původní zboží, na které se vztahuje mechanismus stabilizace cen (dále jen „MSC“), stanovená v celních
položkách fázové kategorie „IB“ se postupně odstraní. Za účelem odstranění cel je základní sazbou přinejmenším
základní sazba podle harmonogramu odstraňování cel nebo clo podle DNV. Toto odstranění se provede ve čtyřech
shodných fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v
následujících letech vždy k 1. lednu a takové zboží bude následně zcela beze cla.
9. Cla na původní zboží, na které se vztahuje MSC, stanovená v celních položkách fázové kategorie „IC“ se postupně
odstraní. Za účelem odstranění cel je základní sazbou přinejmenším základní sazba podle harmonogramu
odstraňování cel nebo clo podle DNV. Toto odstranění se provede v šesti shodných fázích, z nichž první se provádí
ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech vždy k 1. lednu a takové
zboží bude následně zcela beze cla.
10. Cla na původní zboží, na které se vztahuje MSC, stanovená v celních položkách fázové kategorie „ID“ se postupně
odstraní. Za účelem odstranění cel je základní sazbou přinejmenším základní sazba podle harmonogramu
odstraňování cel nebo clo podle DNV. Toto odstranění se provede v osmi shodných fázích, z nichž první se provádí
ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech vždy k 1. lednu a takové
zboží bude následně zcela beze cla.
11. Cla na původní zboží, na které se vztahuje MSC, stanovená v celních položkách fázové kategorie „IE“ se postupně
odstraní. Za účelem odstranění cel je základní sazbou přinejmenším základní sazba podle harmonogramu
odstraňování cel nebo clo podle DNV. Toto odstranění se provede v jedenácti shodných fázích, z nichž první se
provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech vždy k 1. lednu
a takové zboží bude následně zcela beze cla.
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12. Pevná složka MSC (15 %) původního zboží stanovená ve fázové kategorii „IF“ se odstraňuje ke dni vstupu této
dohody v platnost.
13. Pevná složka MSC (20 %) původního zboží stanovená ve fázové kategorii „IG“ se odstraňuje ke dni vstupu této
dohody v platnost.
14. Pevná složka MSC (15 %) původního zboží stanovená ve fázové kategorii „IH“ se odstraní v šesti shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu.
15. Pevná složka MSC (20 %) původního zboží stanovená ve fázové kategorii „II“ se odstraní v osmi shodných fázích,
z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech
vždy k 1. lednu.
16. Pevná složka MSC (15 %) původního zboží stanovená ve fázové kategorii „IJ“ se odstraní v jedenácti shodných
fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících
letech vždy k 1. lednu.
17. Pevná složka MSC (20 %) původního zboží stanovená ve fázové kategorii „IK“ se odstraní v jedenácti shodných
fázích, z nichž první se provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících
letech vždy k 1. lednu.
18. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „B“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené odstraní Ekvádor ke dni vstupu této dohody v platnost pevnou složku MSC (15 %) pro roční kvótu
800 metrických tun, s ročním nárůstem 24 metrických tun počínaje rokem jedna.
19. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „B1“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty (1)
800 metrických tun, s ročním nárůstem 24 metrických tun počínaje rokem jedna.
20. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „D“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor dovozní cla v mezích celkové roční kvóty 500 metrických tun, s ročním nárůstem
15 metrických tun počínaje rokem jedna.
21. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „L1“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty
400 metrických tun, s ročním nárůstem 20 metrických tun počínaje rokem jedna.
22. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „L2“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty
600 metrických tun, s ročním nárůstem 30 metrických tun počínaje rokem jedna.
23. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „L3“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty
500 metrických tun, s ročním nárůstem 25 metrických tun počínaje rokem jedna.
24. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „L4“ se odstraní v osmnácti shodných fázích, z nichž první se
provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech vždy k 1. lednu
a takové zboží bude následně zcela beze cla; bez ohledu na výše uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této
dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty 1 000 metrických tun, s ročním nárůstem
50 metrických tun počínaje rokem jedna.
25. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „M“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty
300 metrických tun.
26. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „MC“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty
400 metrických tun.
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27. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „PA“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové celní kvóty
250 metrických tun, s ročním nárůstem 7,5 metrické tuny počínaje rokem jedna.
28. V případě původního zboží uvedeného ve fázové kategorii „P“ nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v
platnost dovozní cla v mezích celkové kvóty 800 metrických tun, s ročním nárůstem 24 metrických tun počínaje
rokem jedna. Zboží dováženému v množstvích přesahujících souhrnnou výši za každý rok bude poskytnuto
následující zacházení:
a) cla na původní zboží podle celní položky 16010000 jsou vyloučena z odstraňování cel;
b) pevná složka MSC (20 %) pro celní položku 02101200 se odstraní v osmi shodných fázích, z nichž první se
provádí ke dni vstupu této dohody v platnost; zbývající fáze se provedou v následujících letech vždy k 1. lednu;
c) cla odpovídající celním položkám 02101900, 16024100 a 16024200 se odstraní v souladu s ustanoveními pro
kategorii „15“.
29. Cla na původní zboží stanovená ve fázové kategorii „SP“ jsou vyloučena z odstraňování cel; bez ohledu na výše
uvedené nepoužije Ekvádor ode dne vstupu této dohody v platnost dovozní cla v mezích celkové roční kvóty
750 metrických tun.
30. Celní sazby se při každém snížení zaokrouhlí dolů alespoň na nejbližší desetinu procentního bodu, nebo je-li celní
sazba vyjádřena v měnových jednotkách, alespoň na nejbližší tisícinu úřední měnové jednotky Ekvádoru.
31. Pro účely tohoto oddílu se „rokem jedna“ rozumí kalendářní rok začínající 1. ledna roku následujícího po roku, kdy
tato dohoda vstoupí v platnost podle svého článku 330 (Vstup v platnost). Roky uváděnými jako „rok dva“, „rok tři“
atd. se rozumějí kalendářní roky následující po roce jedna, jak je vymezen tímto odstavcem.
32. Položky tohoto oddílu jsou vyjádřeny jako v nomenklatuře členských států Andského společenství (NANDINA)
vycházející z harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS) ve znění z roku 2007.
33. Výklad položek tohoto oddílu včetně aktualizace celních položek se řídí obecnými poznámkami NANDINA
a poznámkami k jejím jednotlivým třídám a kapitolám. Položky tohoto oddílu, které jsou shodné s odpovídajícími
položkami NANDINA, mají stejný význam jako odpovídající položky NANDINA.
34. Jestliže vstup této dohody v platnost připadne na den po 1. lednu a před 31. prosincem stejného kalendářního
roku, stanoví se množství v rámci kvót pro zbytek uvedeného kalendářního roku na poměrném základě.
(1) „Celková kvóta“ je kvóta, která zahrnuje celní položky začleněné do odpovídajícího harmonogramu liberalizace;
použití takové kvóty tak může zahrnovat jednu celní položku nebo různé celní položky.“
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PŘÍLOHA V
„HARMONOGRAM ODSTRAŇOVÁNÍ CEL EKVÁDORU NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z EVROPSKÉ UNIE
NANDINA
2007

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

01011010

– – Koně

15

0

01011020

– – Osli

10

0

01019011

– – – Dostihoví koně

15

0

01019019

– – – Ostatní

15

0

01019090

– – Ostatní

15

0

01021000

– Plemenná čistokrevná zvířata

0

0

01029010

– – Býci pro býčí zápasy

10

0

01029090

– – Ostatní

5

0

01031000

– Plemenná čistokrevná zvířata

0

0

01039100

– – O hmotnosti nižší než 50 kg

10

0

01039200

– – O hmotnosti 50 kg nebo více

10

0

01041010

– – Plemenná čistokrevná zvířata

0

0

01041090

– – Ostatní

10

0

01042010

– – Plemenná čistokrevná zvířata

0

0

01042090

– – Ostatní

10

0

01051100

– – Kohouti a slepice kura domácího (Gallus dome
sticus)

0

0

01051200

– – Krocaní a krůty

0

0

01051900

– – Ostatní

0

0

01059400

– – Kohouti a slepice kura domácího (Gallus dome
sticus)

10

0

01059900

– – Ostatní

10

0

01061100

– – Primáti

10

0

01061200

– – Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu kytovci
– Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu
sirény – Sirenia)

10

0

01061911

––––

10

0

Lamy (Lama glama), včetně lam guanako

Připomínky

L 356/754

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

01061912

––––

Alpaky (Lama pacos)

10

0

01061919

––––

Ostatní

10

0

01061990

Psi

10

0

01062000

– Plazi (včetně hadů a želv)

10

0

01063100

– – Draví ptáci

10

0

01063200

– – Papouškovití (včetně papoušků, drobných
druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů
(papoušků ara) a kakadu)

10

0

01063900

– – Ostatní

10

0

01069010

Včely

5

0

01069090

– – Ostatní

10

0

02011000

– V celku a půlené

20

E

02012000

– Ostatní nevykostěné

20

E

02013000

– Vykostěné

20

E

02021000

– V celku a půlené

20

E

02022000

– Ostatní nevykostěné

20

E

02023000

– Vykostěné

20

E

02031100

– – V celku a půlené

MSC

E

02031200

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

MSC

E

02031900

– – Ostatní

MSC

E

02032100

– – V celku a půlené

MSC

E

02032200

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

MSC

E

02032900

– – Ostatní

MSC

E

02041000

– Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo
chlazené

20

10

02042100

– – V celku a půlené

20

10

02042200

– – Ostatní nevykostěné

20

10

Připomínky

24.12.2016
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NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/755

Základní sazba

Kategorie

02042300

– – Vykostěné

20

10

02043000

– Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené

20

10

02044100

– – V celku a půlené

20

10

02044200

– – Ostatní nevykostěné

20

10

02044300

– – Vykostěné

20

10

02045000

– Kozí maso

20

5

02050000

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků,
čerstvé, chlazené nebo zmrazené

25

5

02061000

– Hovězí, čerstvé nebo chlazené

20

E

02062100

– – Jazyky

20

E

02062200

– – Játra

20

E

02062900

– – Ostatní

20

E

02063000

– Vepřové, čerstvé nebo chlazené

20

0

02064100

– – Játra

25

0

02064900

– – Ostatní

25

0

02068000

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené

25

5

02069000

– Ostatní, zmrazené

25

5

02071100

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené

MSC

E

02071200

– – Nedělené, zmrazené

MSC

E

02071300

– – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

MSC

E

02071400

– – Dělené maso a droby, zmrazené

MSC

E

02072400

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené

MSC

E

02072500

– – Nedělené, zmrazené

MSC

E

02072600

– – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

MSC

E

02072700

– – Dělené maso a droby, zmrazené

MSC

E

02073200

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené

MSC

E

Připomínky

L 356/756

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

02073300

– – Nedělené, zmrazené

MSC

E

02073400

– – Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

MSC

E

02073500

– – Ostatní, čerstvé nebo chlazené

MSC

E

02073600

– – Ostatní, zmrazené

MSC

E

02081000

– Králičí nebo zaječí

25

0

02083000

– Z primátů

20

0

02084000

– Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu kytovci –
Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu si
rény – Sirenia)

20

0

02085000

– Z plazů (včetně hadů a želv)

20

0

02089000

– Ostatní

20

0

02090010

– Bůčky

25

0

02090090

– Ostatní

25

0

02101100

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

25

7

02101200

– – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

MSC

P

02101900

– – Ostatní

45

P

02102000

– Hovězí maso

25

E

02109100

– – Z primátů

25

0

02109200

– – Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu kytovci
– Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu
sirény – Sirenia)

25

0

02109300

– – Z plazů (včetně hadů a želv)

25

0

02109910

– – – Jedlé moučky z masa nebo drobů

Připomínky

02109910 A

––––

Jedlé moučky z masa nebo drobů

30

10

Kromě drůbežích
produktů

02109910 B

––––

Jedlé moučky z masa nebo drobů

30

E

Drůbeží produkty

24.12.2016
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NANDINA
2007

02109990

Popis zboží

L 356/757

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

– – – Ostatní

02109990 A

––––

Ostatní

30

10

Kromě drůbežích
produktů

02109990 B

––––

Ostatní

30

E

Drůbeží produkty

0301100000

– Okrasné ryby

10

0

0301911000

– – – Pro průmyslovou plemenitbu nebo chov

5

0

0301919000

– – – Ostatní

10

0

0301920000

– – Úhoři (Anguilla spp.)

5

0

0301930000

– – Kapři

5

0

0301940000

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

10

0

0301950000

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

10

0

0301991000

– – – Pro průmyslovou plemenitbu nebo chov

5

0

0301999000

– – – Ostatní

10

0

0302110000

– – Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
a Oncorhynchus chrysogaster)

20

0

0302120000

– – Lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný
(Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hu
cho)

20

0

0302190000

– – Ostatní

20

0

0302210000

– – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), pla
týs obecný (Hippoglossus hippoglossus), platýs
tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

20

0

0302220000

– – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

20

0

0302230000

– – Jazyky (Solea spp.)

20

0

0302290000

– – Ostatní

20

0

0302310000

– – Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

20

0

L 356/758

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

0302320000

– – Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

0

0

0302330000

– – Tuňák pruhovaný (bonito)

0

0

0302340000

– – Tuňák velkooký (Thunnus obesus)

0

0

0302350000

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

20

0

0302360000

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

20

0

0302390000

– – Ostatní

0

0

0302400000

– Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský
(Clupea pallasii), kromě jater, jiker a mlíčí

20

0

0302500000

– Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská
(Gadus ogac) a treska velkohlavá (Gadus macrocep
halus), kromě jater, jiker a mlíčí

20

0

0302610000

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprat
tus sprattus)

20

0

0302620000

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefi
nus)

20

0

0302630000

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

20

0

0302640000

– – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0302650000

– – Žraloci

20

0

0302660000

– – Úhoři (Anguilla spp.)

20

0

0302670000

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

20

0

0302680000

– – Ledovky (Dissostichus spp.)

20

0

0302690010

– – – Tilápie

20

0

0302690090

– – – Ostatní

20

0

0302700000

– Játra, jikry a mlíčí

20

0

0303110000

– – Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

20

0

0303190000

– – Ostatní

20

0

Připomínky
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L 356/759

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

0303210000

– – Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a
Oncorhynchus chrysogaster)

20

0

0303220000

– – Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka pod
unajská (Hucho hucho)

20

0

0303290000

– – Ostatní

20

0

0303310000

– – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), pla
týs obecný (Hippoglossus hippoglossus), platýs
tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

20

0

0303320000

– – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

20

0

0303330000

– – Jazyky (Solea spp.)

20

0

0303390000

– – Ostatní

20

0

0303410000

– – Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

0

0

0303420000

– – Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

0

0

0303430000

– – Tuňák pruhovaný (bonito)

0

0

0303440000

– – Tuňák velkooký (Thunnus obesus)

0

0

0303450000

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

20

0

0303460000

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

20

0

0303490000

– – Ostatní

20

0

0303510000

– – Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomoř
ský (Clupea pallasii)

20

0

0303520000

– – Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská
(Gadus ogac) a treska velkohlavá (Gadus macro
cephalus)

20

0

0303610000

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

0

0

0303620000

– – Ledovky (Dissostichus spp.)

0

0

0303710000

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprat
tus sprattus)

20

0

0303720000

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefi
nus)

20

0

0303730000

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

20

0

Připomínky
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

0303740000

– – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0303750000

– – Žraloci

20

0

0303760000

– – Úhoři (Anguilla spp.)

20

0

0303770000

– – Mořčáci (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus pu
nctatus)

20

0

0303780000

– – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0303790010

– – – Tilápie

0

0

0303790090

– – – Ostatní

0

0

0303800000

– Játra, jikry a mlíčí

20

0

0304110000

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

20

0

0304120000

– – Ledovky (Dissostichus spp.)

20

0

0304190010

– – – Tilápie

20

0

0304190090

– – – Ostatní

20

0

0304210000

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

20

0

0304220000

– – Ledovky (Dissostichus spp.)

20

0

0304291000

– – – Ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis
spp.)

20

0

0304299010

––––

Tilápie

20

0

0304299090

––––

Ostatní

20

0

0304910000

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

20

0

0304920000

– – Ledovky (Dissostichus spp.)

20

0

0304990000

– – Ostatní

20

0

0305100000

– Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lid
skému požívání

10

0

0305200000

– Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené
nebo ve slaném nálevu

20

0

0305301000

– – Z tresky obecné (Gadus morhua), tresky grón
ské (Gadus ogac) a tresky velkohlavé (Gadus
macrocephalus)

20

0

Připomínky
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L 356/761

Základní sazba

Kategorie

0305309000

– – Ostatní

20

0

0305410000

– – Lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný
(Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hu
cho)

20

0

0305420000

– – Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomoř
ský (Clupea pallasii)

20

0

0305490000

– – Ostatní

20

0

0305510000

– – Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská
(Gadus ogac) a treska velkohlavá (Gadus macro
cephalus)

20

0

0305591000

– – – Žraločí ploutve

20

0

0305592000

– – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0305599000

– – – Ostatní

20

0

0305610000

– – Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomoř
ský (Clupea pallasii)

20

0

0305620000

– – Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská
(Gadus ogac) a treska velkohlavá (Gadus macro
cephalus)

20

0

0305630000

– – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

20

0

0305690000

– – Ostatní

20

0

0306110000

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Pan
ulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306120000

– – Humři (Homarus spp.)

20

0

0306131100

––––

Celí

20

0

0306131200

––––

Ocasy, bez krunýřů

20

0

0306131300

––––

Ocasy, s krunýřem, nevařené ve vodě
nebo v páře

20

0

0306131400

––––

Ocasy, s krunýřem, vařené ve vodě nebo
v páře

20

0

0306131900

––––

Ostatní

20

0

0306139100

––––

Krevety

20

0

0306139900

––––

Ostatní

20

0

0306140000

– – Krabi

20

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

0306190000

– – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z ko
rýšů, způsobilé k lidskému požívání

20

0

0306210000

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Pan
ulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306220000

– – Humři (Homarus spp.)

20

0

0306231100

––––

Pro průmyslovou plemenitbu nebo chov

5

0

0306231900

––––

Ostatní

20

0

0306239100

––––

Pro průmyslovou plemenitbu nebo chov

5

0

0306239900

––––

Ostatní

20

0

0306240000

– – Krabi

20

0

0306291000

– – – Moučky, prášky a pelety

20

0

0306299000

– – – Ostatní

20

0

0307100000

– Ústřice

20

0

0307211000

– – – Hřebenatky

20

0

0307219000

– – – Ostatní

20

0

0307291000

– – – Hřebenatky

20

0

0307299000

– – – Ostatní

20

0

0307310000

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

20

0

0307390000

– – Ostatní

20

0

0307410000

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

20

0

0307490000

– – Ostatní

20

0

0307510000

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

20

0

0307590000

– – Ostatní

20

0

0307600000

– Hlemýždi, jiní než mořští plži

20

0

0307911000

– – – Ježovky

20

0

0307919000

– – – Ostatní

20

0

0307992000

– – – Nachovec peruánský (Concholepas conchole
pas)

20

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

0307993000

– – – Sumýš tmavý (Isostichopus fuscus)

20

0

0307994000

– – – Mořští hlemýždi

20

0

0307995000

– – – Přílipky

20

0

0307999000

– – – Ostatní

20

0

04011000

– O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní

MSC

E

04012000

– O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní,
avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

MSC

E

04013000

– O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních

MSC

E

04021010

– – V obalu o čistém obsahu nepřesahujícím
2,5 kg

MSC

L1

04021090

– – Ostatní

MSC

L1

04022111

––––

V bezprostředním obalu o čistém obsahu
2,5 kg nebo méně

MSC

L1

04022119

––––

Ostatní

MSC

L1

04022191

– V obalu o čistém obsahu 2,5 kg nebo méně

MSC

L1

04022199

––––

Ostatní

MSC

L1

04022911

––––

V obalu o čistém obsahu 2,5 kg nebo
méně

MSC

L1

04022919

––––

Ostatní

MSC

L1

04022991

––––

V obalu o čistém obsahu 2,5 kg nebo
méně

MSC

L1

04022999

––––

Ostatní

MSC

L1

04029110

– – – Zahuštěné mléko

MSC

L2

04029190

– – – Ostatní

MSC

L1

04029910

– – – Kondenzované mléko

30

L2

04029990

– – – Ostatní

MSC

L2

04031000

– Jogurt

30

L3

04039010

– – Podmáslí

30

L1

04039090

– – Ostatní

30

L1

Připomínky

L 356/764

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

04041010

– – Částečně nebo zcela demineralizovaná syro
vátka

5

5

04041090

– – Ostatní

MSC

L1

04049000

– Ostatní

MSC

L1

04051000

– Máslo

MSC

E

04052000

– Mléčné pomazánky

MSC

L3

04059020

– – Bezvodý mléčný tuk („přepuštěné máslo“)

MSC

E

04059090

– – Ostatní

MSC

E

04061000

– Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně
syrovátkového sýra, a tvaroh

20

E

04062000

– Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů

20

L3

04063000

– Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

MSC

L3

04064000

– Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plí
seň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti

20

L4

04069040

– – S obsahem vlhkosti nižším než 50 % hmot
nostních, měřeno na zcela odtučněném zá
kladě

25

L4

04069050

– – S obsahem vlhkosti alespoň 50 %, avšak ni
žším než 56 % hmotnostních, měřeno na
zcela odtučněném základě

25

L4

04069060

– – S obsahem vlhkosti alespoň 56 %, avšak ni
žším než 69 % hmotnostních, měřeno na
zcela odtučněném základě

04069060 A

– – – S obsahem vlhkosti alespoň 56 %, avšak ne
více než 63,5 % hmotnostních, měřeno na
zcela odtučněném základě

25

L4

04069060 B

– – – S obsahem vlhkosti vyšším než 63,5 %, av
šak nižším než 69 % hmotnostních, měřeno
na zcela odtučněném základě

MSC

L3

04069090

– – Ostatní

MSC

L3

04070010

– Násadová

0

0

04070020

– Pro výrobu očkovacích látek (prostá určitých pa
togenů)

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/765

Základní sazba

Kategorie

04070090

– Ostatní

25

E

04081100

– – Sušené

25

E

04081900

– – Ostatní

25

E

04089100

– – Sušené

25

E

04089900

– – Ostatní

25

E

04090010

– V nádobách o obsahu 300 kg nebo více

15

10

04090090

– Ostatní

30

10

04100000

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuve
dené ani nezahrnuté

25

5

05010000

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odma
štěné; odpad z lidských vlasů

20

0

05021000

– Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých pra
sat a odpad z těchto štětin a chlupů

0

0

05029000

– Ostatní

10

0

05040010

– Žaludky

20

D

05040020

– Dršťky

10

D

05040030

– Měchýře

10

D

05051000

– Peří používané k vycpávání; prachové peří

10

0

05059000

– Ostatní

10

0

05061000

– Ossein a kosti upravené kyselinou

10

0

05069000

– Ostatní

10

0

05071000

– Slonovina; prach a odpad ze slonoviny

10

0

05079000

– Ostatní

10

0

0508000000

Korály a podobné materiály, neopracované nebo
pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpraco
vané; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů
nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované
nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do
tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

10

0

05100010

– Žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného
původu používané k přípravě farmaceutických
výrobků

10

0

Připomínky

L 356/766

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

05100090

– Ostatní

10

0

05111000

– Býčí sperma

0

0

0511911000

– – – Rybí jikry a mlíčí

0

0

0511912000

– – – Odpad z ryb

5

0

0511919000

– – – Ostatní

0

0

05119910

– – – Nopálovec a podobný hmyz

0

0

05119930

– – – Zvířecí sperma, jiné než býčí

0

0

05119940

– – – Embrya

0

0

05119990

– – – Ostatní

0

0

06011000

– Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny
a oddenky, ve vegetačním klidu

0

0

06012000

– Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny
a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice,
rostliny a kořeny čekanky

0

0

06021010

– – Orchideje

0

0

06021090

– – Ostatní

0

0

06022000

– Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící je
dlé ovoce nebo ořechy

0

0

06023000

– Rododendrony a azalky, též roubované

0

0

06024000

– Růže, též roubované

0

0

06029010

– – Orchideje a zakořeněné řízky orchidejí

0

0

06029090

– – Ostatní

0

0

06031100

– – Růže

15

0

06031210

– – – Miniaturní

15

0

06031290

– – – Ostatní

15

0

06031300

– – Orchideje

15

0

06031410

– – – „Pomponkovité“

15

0

06031490

– – – Ostatní

15

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/767

Základní sazba

Kategorie

06031910

– – – Šater latnatý (Gypsophila paniculata L.)

15

0

06031920

– – – Astry

15

0

06031930

– – – Alstremerky

15

0

06031940

– – – Gerbery

15

0

06031990

– – – Lilie

15

0

06039000

– Ostatní

15

0

06041000

– Mechy a lišejníky

15

0

06049100

– – Čerstvé

15

0

06049900

– – Ostatní

15

0

07011000

– Sadbové

0

0

07019000

– Ostatní

20

15

07020000

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

15

7

07031000

– Cibule a šalotka

15

10

07032010

– – K setí

15

0

07032090

– – Ostatní

20

0

07039000

– Pór a jiná cibulová zelenina

15

0

07041000

– Květák

15

0

07042000

– Růžičková kapusta

15

5

07049000

– Ostatní

15

5

07051100

– Hlávkový salát

15

0

07051900

– – Ostatní

15

0

07052100

– – Čekanka obecná (Cichorium intybus var. folio
sum)

15

0

07052900

– – Ostatní

15

5

07061000

– Mrkev, vodnice a tuřín

15

5

Připomínky

L 356/768

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

07069000

– Ostatní

15

5

07070000

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chla
zené

15

5

07081000

– Hrách (Pisum sativum)

15

10

07082000

– Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07089000

– Ostatní

15

5

07092000

– Chřest

15

5

07093000

– Lilek

15

5

07094000

– Celer, jiný než bulvový

15

5

07095100

– – Houby rodu Agaricus (žampióny)

15

5

07095900

– – Ostatní

15

5

07096000

– Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta:

15

10

07097000

– Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní

15

5

07099010

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

15

M

07099020

– – Olivy

15

10

07099030

– – Artyčoky

15

0

07099090

– – Ostatní

15

10

07101000

– Brambory

25

PA

07102100

– – Hrách setý (Pisum sativum)

15

10

07102200

– – Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07102900

– – Ostatní

15

5

07103000

– Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní

15

5

07104000

– Kukuřice cukrová

15

MC

07108010

– – Chřest

15

0

07108090

– – Ostatní

15

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/769

Základní sazba

Kategorie

07109000

– Zeleninové směsi

15

7

07112000

– Olivy

15

0

07114000

– Okurky salátové a okurky nakládačky

15

5

07115100

– Houby rodu Agaricus (žampióny)

15

5

07115900

– – Ostatní

15

5

07119000

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi

15

5

07122000

– Cibule

25

7

07123100

– – Houby rodu Agaricus (žampióny)

15

5

07123200

– – Ucho jidášovo (Auricularia spp.)

15

5

07123300

– – Rosolovka (Tremella spp.)

15

5

07123900

– – Ostatní (ucho jidášovo a houby)

15

5

07129010

– – Česnek

15

5

07129020

– – Semena kukuřice cukrové

15

0

07129090

– – Ostatní

15

0

07131010

– – K setí

0

0

07131090

– – Ostatní (hrách)

15

10

07132010

– – K setí

0

0

07132090

– – Ostatní (cizrna)

15

10

07133110

– – – K setí

0

0

07133190

– – – Ostatní (fazole)

20

10

07133210

– – – K setí

0

0

07133290

– – – Ostatní

20

10

07133311

––––

Černé

0

0

07133319

––––

Ostatní

0

0

07133391

––––

Černé

15

10

07133392

––––

Lesknice kanárská

15

10

Připomínky

L 356/770

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

Ostatní (ostatní fazole)

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

15

10

07133399

––––

07133910

– – – K setí

0

0

07133991

––––

Fazol měsíční (Phaseolus lunatus)

20

10

07133992

––––

Vigna čínská (Vigna unguiculata)

20

10

07133999

––––

Ostatní

20

10

07134010

– – K setí

0

0

07134090

– – Ostatní (čočka)

15

5

07135010

– – K setí

0

0

07135090

– – Ostatní (boby)

15

5

07139010

– – K setí

0

0

07139090

– – Ostatní (sušené luštěniny)

15

5

07141000

– Maniokové kořeny

15

0

07142010

– – Sadbové

15

0

07142090

– – Ostatní

15

0

07149010

– – Řeřicha peruánská (Lepidium meyenii)

15

0

07149090

– – Ostatní

15

5

08011110

– – – K setí

0

0

08011190

– – – Ostatní

15

0

08011900

– – Ostatní

15

0

08012100

– – Ve skořápce

15

0

08012200

– – Bez skořápky (ořechy)

15

10

08013100

– – Ve skořápce

15

5

08013200

– – Bez skořápky

15

5

08021100

– – Ve skořápce

15

5

08021210

– – – K setí

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/771

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

08021290

– – – Ostatní

15

0

08022100

– – Ve skořápce

15

5

08022200

– – Bez skořápky

15

0

08023100

– – Ve skořápce

15

5

08023200

– – Bez skořápky

15

0

08024000

– Jedlé kaštany (Castanea spp.)

15

5

08025000

– Pistácie

15

5

08026000

– Makadamové ořechy

15

0

08029000

– Ostatní

15

0

08030011

– – Plantejny (na vaření)

15

0

08030012

– – Odrůda Cavendish Valery

15

0

08030013

– – Banánovník zakrslý (Musa acuminata)

15

0

08030019

– – Ostatní

15

0

08030020

– Sušené

15

0

08041000

– Datle

15

5

08042000

– Fíky

15

5

08043000

– Ananas

15

5

08044000

– Avokáda

15

0

08045010

– – Kvajávy

15

0

08045020

– – Manga a mangostany

15

0

08051000

– Pomeranče

08051000 A

– Pomeranče

20

0

V období od 1. li
stopadu do
30. dubna

08051000 B

– Pomeranče

20

10

V období od
1. května do
31. října

L 356/772

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

08052010

– – Mandarinky (včetně druhů tangerin a sat
suma)

08052010 A

– – – Mandarinky (včetně druhů tangerin a sat
suma)

20

5

V období od 1. li
stopadu do
30. dubna

08052010 B

– – – Mandarinky (včetně druhů tangerin a sat
suma)

20

10

V období od
1. května do
31. října

08052020

– – Tangela (Citrus reticulata x Citrus paradisis)

08052020 A

– – – Tangela (Citrus reticulata x Citrus paradisis)

15

0

V období od 1. li
stopadu do
30. dubna

08052020 B

– – – Tangela (Citrus reticulata x Citrus paradisis)

15

10

V období od
1. května do
31. října

08052090

– – Ostatní

08052090 A

– – – Ostatní

15

0

V období od 1. li
stopadu do
30. dubna

08052090 B

– – – Ostatní

15

10

V období od
1. května do
31. října

08054000

– Grapefruity, včetně pomel

15

5

08055010

– – Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

15

10

08055021

– – – Z citronů (Citrus limonum) a lajmů (Citrus
aurantifolia)

15

5

08055022

– – – Tahitský lajm (Citrus latifolia)

15

5

08059000

– Ostatní

15

5

08061000

– Čerstvé

15

0

08062000

– Sušené, včetně rozinek

15

0

08071100

– – Meloun vodní

15

0

08071900

– – Ostatní (melouny)

15

5

08072000

– Papáje

15

5

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/773

Základní sazba

Kategorie

08081000

– Jablka

15

0

08082010

– – Hrušky

15

0

08082020

– – Kdoule

15

0

08091000

– Meruňky

15

0

08092000

– Třešně a višně

15

0

08093000

– Broskve, čerstvé, včetně nektarinek

15

0

08094000

– Švestky a trnky

15

0

08101000

– Jahody

15

0

08102000

– Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny

15

0

08104000

– Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium

15

5

08105000

– Kiwi

15

0

08106000

– Duriany

15

5

08109010

– – Mučenky (Passiflora spp.)

15

5

08109020

– – Anona (Annona spp.)

15

5

08109030

– – Rajčenka řepovitá (tamarilo) (Cyphomandra be
tacea)

15

5

08109040

– – Pitahaya (Cereus spp.)

15

5

08109050

– – Mochyně peruánská (Physalis peruviana)

15

5

08109090

– – Ostatní

15

0

08111010

– – S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

15

0

08111090

– – Ostatní

15

0

08112000

– Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny,
černý, bílý nebo červený rybíz

15

0

08119010

– S přídavkem cukru nebo jiných sladide

15

10

Připomínky

L 356/774

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

08119091

– – – Mango (mangovník indický, Mangifera indica
L.)

15

0

08119092

– – – Myrciarie (Myrciaria dubia)

15

0

08119093

– – – Lucuma (pouterie, Lucuma obovata)

15

0

08119094

– – – Marakuja (mučenka jedlá, Passiflora edulis)

15

0

08119095

– – – Anona ostnitá (guanabana, Annona muri
cata)

15

0

08119096

– – – Papáje

15

0

08119099

– – – Ostatní

15

5

08121000

– Třešně a višně

15

0

08129020

– – Broskve, čerstvé, včetně nektarinek

15

0

08129090

– – Ostatní

15

5

08131000

– Meruňky

15

5

08132000

– Švestky

15

5

08133000

– Jablka

15

5

08134000

– Ostatní ovoce

15

5

08135000

– Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly

15

5

08140010

– Z citronů (Citrus limonum) a limet (Citrus auranti
folia)

15

5

08140090

– Ostatní

15

5

09011110

– – – K setí

10

10

09011190

– – – Ostatní

15

10

09011200

– – Bez kofeinu

15

10

09012110

– – – Zrnková

15

10

09012120

– – – Mletá

20

10

09012200

– – Bez kofeinu

20

10

09019000

– Ostatní

20

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/775

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

09021000

– Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním
obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg

15

10

09022000

– Ostatní zelený čaj (nefermentovaný)

15

10

09023000

– Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermen
tovaný, v bezprostředním obalu o obsahu nepře
sahujícím 3 kg

20

10

09024000

– Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní čá
stečně fermentovaný čaj

20

10

09030000

Maté

20

0

09041100

– – Nedrcený ani nemletý

15

5

09041200

– – Drcený nebo mletý

15

5

09042010

– – Paprika setá (Capsicum annuum, L.)

15

0

09042090

– – Ostatní

15

0

09050000

Vanilka

15

0

09061100

– – Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume)

10

5

09061900

– – Ostatní

10

5

09062000

– Drcená nebo mletá

15

5

09070000

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

10

5

09081000

– Muškátový oříšek

10

5

09082000

– Muškátový květ

10

0

09083000

– Kardamom

10

5

09091000

– Semena anýzu nebo badyánu

10

0

09092010

– – Semena

10

0

09092090

– – Ostatní

10

5

09093000

– Semena kmínu

10

5

09094000

– Semena kořenného kmínu

10

0

09095000

– Semena fenyklu; jalovcové bobulky

10

0

09101000

– Zázvor

10

5

Připomínky

L 356/776

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

09102000

– Šafrán

10

0

09103000

– Kurkuma

10

0

09109100

– – Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této
kapitole

10

5

09109910

– – – Bobkový list

10

0

09109990

– – – Ostatní

10

0

10011010

– – Osivo

0

0

10011090

– – Ostatní

36

IC

10019010

– – Osivo pšenice k setí

0

0

10019020

– – Ostatní pšenice

36

IC

10019030

– – Sourež

36

IC

10020010

– Osivo

0

0

10020090

– Ostatní

15

5

10030010

– Osivo

0

0

10030090

– Ostatní

36

IC

10040010

– Osivo

0

0

10040090

– Ostatní

5

5

10051000

– Osivo

0

0

10059011

– – – Žlutá

MSC

E

10059012

– – – Bílá

MSC

E

10059020

– – Kukuřice pukancová (Zea mays convar. micro
sperma nebo Zea mays var. everta)

15

E

10059030

– – Obrovská bílá (Zea mays amylacea cv. gigante)

MSC

E

10059040

– – Nachová (Zea mays amylacea cv. morado)

MSC

E

10059090

– – Ostatní

MSC

E

10061010

– – K setí

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/777

Základní sazba

Kategorie

10061090

– – Ostatní

MSC

E

10062000

– Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

MSC

E

10063000

– Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná
nebo hlazená

MSC

E

10064000

– Zlomková rýže

MSC

E

10070010

– Osivo

0

0

10070090

– Ostatní

MSC

E

10081010

– – K setí

0

0

10081090

– – Ostatní

20

0

10082010

– – K setí

0

0

10082090

– – Ostatní

15

0

10083010

– – K setí

0

0

10083090

– – Ostatní

15

0

10089011

– – – Osivo

0

0

10089019

– – – Ostatní

20

0

10089091

– – – Osivo

0

0

10089092

– – – Laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus),
kromě osiva

20

0

10089099

– – – Ostatní

20

0

11010000

Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži

36

IC

11021000

– Žitná mouka

20

5

11022000

– Kukuřičná mouka

MSC

E

11029000

– Ostatní

Připomínky

11029000 A

– – Ostatní

20

10

Kromě rýžové
mouky

11029000 B

– – Ostatní

20

E

Rýžová mouka

11031100

– – Z pšenice

MSC

0

11031300

– – Z kukuřice

20

E

L 356/778
NANDINA
2007

11031900

Úřední věstník Evropské unie

CS

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

– – Z ostatních obilovin

11031900 A

– – – Z ostatních obilovin

20

10

Kromě krupice
a krupičky z rýže

11031900 B

– – – Z ostatních obilovin

20

E

Krupice a kru
pička z rýže

11032000

– Pelety

11032000 A

– – Pelety

20

10

Kromě kukuřič
ných a rýžových
pelet

11032000 B

– – Pelety

20

E

Kukuřičné a rý
žové pelety

11041200

– – Z ovsa

20

0

11041900

– – Z ostatních obilovin

30

5

11042200

– – Z ovsa

20

0

11042300

– – Z kukuřice

20

E

11042910

– – Z ječmene

20

10

11042990

– – – Ostatní

30

5

11043000

– Obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo
mleté

15

5

11051000

– Mouka, krupice a prášek

30

10

11052000

– Vločky, granule a pelety

30

10

11061000

– Ze sušených luštěnin čísla 0713

30

5

11062010

– – Řeřicha peruánská (Lepidium meyenii)

20

0

11062090

– – Ostatní

20

0

11063010

– – Z banánů nebo plantejnů

20

0

11063020

– – Z lucumy (pouterie, Lucuma obovata)

20

0

11063090

– – Ostatní

20

0

11071000

– Nepražený

MSC

0

11072000

– Pražený

MSC

0

11081100

– – Pšeničný škrob

36

IE

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/779

Základní sazba

Kategorie

MSC

E

11081200

– – Pšeničný škrob

11081300

– – Bramborový škrob

20

E

11081400

– – Maniokový škrob

20

E

11081900

– – – Ostatní škroby

MSC

E

11082000

– Inulin

20

10

11090000

Pšeničný lepek, též sušený

20

10

12010010

– Semena

0

0

12010090

– Ostatní

MSC

E

12021010

– – Semena

0

0

12021090

– – Ostatní

MSC

IJ

12022000

– Loupaná, též drcená

MSC

IJ

12030000

Kopra

10

0

12040010

– K setí

0

0

12040090

– Ostatní

10

0

12051010

– – K setí

0

0

12051090

– – Ostatní

MSC

IF

12059010

– – K setí

0

0

12059090

– – Ostatní

MSC

IF

12060010

– K setí

0

0

12060090

– Ostatní

MSC

IJ

12072010

– – K setí

0

0

12072090

– – Ostatní

15

10

12074010

– – K setí

0

0

12074090

– – Ostatní

MSC

IF

12075010

– – K setí

0

0

Připomínky

L 356/780

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

12075090

– – Ostatní

15

0

12079100

– – – Maková semena

15

0

12079911

––––

Palmové ořechy a jádra

0

0

12079919

––––

Ostatní

0

0

12079991

––––

Semena máslovníku (karité)

MSC

IF

12079999

––––

Ostatní

MSC

IK

12081000

– Ze sójových bobů

MSC

E

12089000

– Ostatní

MSC

IJ

12091000

– Semena cukrové řepy

0

0

12092100

– – Vojtěšky

0

0

12092200

– – Jetele (Trifolium spp.)

0

0

12092300

– – Semena kostřavy

0

0

12092400

– – Lipnice luční (Poa pratensis L.)

0

0

12092500

– – Semena jílku (jílek mnohokvětý, Lolium multif
lorum Lam., jílek vytrvalý, Lolium perenne L.)

0

0

12092900

– – Ostatní

0

0

12093000

– Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich
květy

0

0

12099110

– – – Cibule, póru, česneku a ostatní zeleniny
rodu Allium

0

0

12099120

– – – Zelí, květáku, brokolice, tuřínu a ostatní ze
leniny rodu Brassica

0

0

12099130

– – – Mrkve obecné (Daucus carota)

0

0

12099140

– – – Lociky seté (Lactuca sativa)

0

0

12099150

– – – Rajčat (Lycopersicum spp.)

0

0

12099190

– – – Ostatní

0

0

12099910

– – – Semena plodů lesních stromů

0

0

12099920

– – – Semena tabáku

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/781

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

12099930

– – – Semena tary (sapan žlutokvětý, Caesalpinea
spinosa)

0

0

12099940

– – – Semena oreláníku barvířského

0

0

12099990

– – – Ostatní

0

0

12101000

– Chmelové šištice, nedrcené, jiné než v prášku
nebo ve formě pelet

10

0

12102000

– Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve
formě pelet; lupulin

0

0

12112000

– Kořeny ženšenu

10

0

12113000

– Listy koky

10

0

12114000

– Maková sláma

10

0

12119030

– – Dobromysl obecná (Origanum vulgare)

10

0

12119050

– – Řemdihák plstnatý (Uncaria tomentosa)

10

0

12119060

– – Voňatka citronová (Cymbopogon citratus)

10

0

12119090

– – Ostatní

10

0

12122000

– Mořské řasy

5

0

12129100

– – Cukrová řepa

10

0

12129910

– – – Cukrová třtina

10

10

12129990

– – – Ostatní

10

0

12130000

Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, po
mleté, lisované nebo ve formě pelet

10

0

12141000

– Moučka a pelety z vojtěšky

15

5

12149000

– Ostatní

10

0

13012000

– Arabská guma

0

0

13019040

– – Guma tragant

5

0

13019090

– – Ostatní

0

0

13021110

– – – Koncentráty makové slámy

15

0

13021190

– – – Ostatní

15

0

Připomínky

L 356/782

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

13021200

– – Z lékořice

5

0

13021300

– – Z chmele

0

0

13021911

––––

Upravené nebo v balení pro drobný pro
dej

15

0

13021919

––––

Ostatní

15

0

13021920

– – – Sójový výtažek, též v prášku

5

0

13021991

––––

Upravené nebo v balení pro drobný pro
dej

5

0

13021999

––––

Ostatní

5

0

13022000

– Pektinové látky, pektináty a pektany

0

0

13023100

– – Agar-agar

5

0

13023200

– – Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba,
ze semen svatojánského chleba nebo z guaro
vých semen, též upravené

15

0

13023910

– – – Slizy ze semen tary (sapan žlutokvětý, Cae
salpinea spinosa)

15

0

13023990

– – – Ostatní

0

0

14011000

– Bambus

10

0

14012000

– Španělský rákos (rotang)

10

0

14019000

– Ostatní

10

0

14042000

– Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

10

0

14049010

– – Prášek z oreláníku barvířského

10

0

14049020

– – Prášek z tary (sapan žlutokvětý, Caesalpinea
spinosa)

10

0

14049090

– – Ostatní

10

0

15010010

– Vepřový tuk (včetně sádla)

MSC

IG

15010030

– Drůbeží tuk

MSC

IG

15020011

– – Denaturovaný

MSC

IJ

15020019

– – Ostatní

MSC

IK

15020090

– Ostatní

MSC

IK

Připomínky

24.12.2016
NANDINA
2007

15030000

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 356/783

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla,
oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgo
vané, nesmíchané ani jinak neupravené

MSC

IK

1504101000

– – Z tresčích jater

15

0

1504102100

– – – Surový

15

0

1504102900

– – – Ostatní

15

0

1504201000

– – Surový

10

0

1504209000

– – Ostatní

10

0

1504300000

– Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců

15

0

15050010

– Tuk z ovčí vlny, surový

5

0

15050091

– – Lanolin

0

0

15050099

– – Ostatní

5

0

15060010

– Olej z paznehtů

MSC

0

15060090

– Ostatní

MSC

IG

15071000

– Surový olej, též odslizený

MSC

IK

15079010

– – S přídavkem denaturačních látek v koncentra
cích nejvýše 1 %

MSC

IK

15079090

– – Ostatní

MSC

IK

15081000

– Surový olej

MSC

IK

15089000

– Ostatní

MSC

IK

15091000

– Panenský

20

0

15099000

– Ostatní

20

0

15100000

Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně
z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené,
a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frak
cemi čísla 1509

20

0

15111000

– Surové oleje

MSC

IK

15119000

– Ostatní

MSC

IK

Připomínky

L 356/784

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

15121110

– Ze slunečnice

MSC

IK

15121120

– – – Ze světlice

MSC

IK

15121910

– Ze slunečnice

MSC

IK

15121920

– – – Ze světlice

MSC

IK

15122100

– – Surový olej, též zbavený gossypolu

MSC

IK

15122900

– – Ostatní

MSC

IK

15131100

– – Surový olej

MSC

IK

15131900

– – Ostatní

MSC

IK

15132110

– Z palmových jader

MSC

IK

15132120

– – – Babassuový

20

0

15132910

– – – Z palmových jader

MSC

IK

15132920

– – – Babassuový

20

0

15141100

– – Surový olej

MSC

IK

15141900

– – Ostatní

MSC

II

15149100

– – Surové oleje

MSC

IK

15149900

– – Ostatní

MSC

IK

15151100

– – Surový olej

20

10

15151900

– – Ostatní

20

10

15152100

– – Surový olej

MSC

IK

15152900

– – Ostatní

MSC

IK

15153000

– Ricinový olej a jeho frakce

MSC

IK

15155000

– Sezamový olej a jeho frakce

MSC

IK

15159000

– Ostatní

MSC

IK

15161000

– Živočišné tuky a oleje a jejich frakce

20

10

15162000

– Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce

MSC

IK

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/785

Základní sazba

Kategorie

15171000

– Margarín, kromě tekutého margarínu

MSC

IK

15179000

– Ostatní

MSC

IK

15180010

– Linoxyn

MSC

IG

15180090

– Ostatní

MSC

IK

15200000

Surový glycerin; glycerolové vody a glycerolové
louhy

5

0

15211010

– – Karnaubský vosk

0

0

15211020

– – Kandelilový vosk

15

0

15211090

– – Ostatní

15

0

– – Vorvanina (spermacet)

15

0

15219010

– – Včelí vosk a jiné hmyzí vosky

15

0

15220000

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo
živočišných nebo rostlinných vosků

0

0

16010000

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů
nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto
výrobků

MSC

P

16021000

– Homogenizované přípravky

25

E

16022000

– Z jater jakýchkoliv zvířat

25

E

16023110

– – – Dělené, ochucené a zmrazené

MSC

E

16023190

– – – Ostatní

25

E

16023210

– – – Dělené, ochucené a zmrazené

MSC

E

16023290

– – – Ostatní

25

E

16023910

– – – Dělené, ochucené a zmrazené

MSC

E

16023990

– – – Ostatní

25

E

16024100

– – Kýty a kusy z nich

30

P

16024200

– – Plece a kusy z nich

30

P

16024900

– – Ostatní, včetně směsí

25

7

1521902000

Připomínky

L 356/786

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

16025000

– Z hovězího dobytka

25

E

16029000

– Ostatní, včetně přípravků z krve jakýchkoliv zví
řat

25

E

16030000

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů
nebo jiných vodních bezobratlých

30

10

1604110000

– – Losos

20

0

1604120000

– – Sleď

20

0

1604131000

– – – V rajčatové omáčce

20

0

1604132000

– – – V oleji

20

0

1604133000

– – – Ve slaném nálevu

20

0

1604139000

– – – Ostatní

20

0

1604141000

– – – Tuňák

20

0

1604142000

– – – Tuňák pruhovaný (bonito) a pelamidy
(Sarda spp.)

20

0

1604150000

– – Makrela

20

0

1604160000

– – Sardele (ančovičky)

20

0

1604190000

– – Ostatní

20

0

1604200000

– Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb

20

0

1604300000

– Kaviár a kaviárové náhražky

20

0

1605100000

– Krabi

20

0

1605200000

– Krevety a garnáti

20

0

1605300000

– Humři

20

0

1605400000

– Ostatní korýši

20

0

1605901000

– – Mlži a ušně

20

0

1605909000

– – Ostatní

20

0

17011110

– – – Homole hnědého cukru (panela, chancaca,
raspadura)

30

E

17011190

– – – Ostatní

MSC

E

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/787

Základní sazba

Kategorie

17011200

– – Z řepy

MSC

E

17019100

– – S přísadou aromatických přípravků nebo bar
viv

MSC

E

17019910

– – – Chemicky čistá sacharóza

MSC

E

17019990

– – – Ostatní

MSC

E

17021100

– – Obsahující 99 % hmotnostních nebo více lak
tózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině

0

0

17021910

– – – Laktóza

0

0

17021920

– – – Laktózový sirup

15

0

17022000

– Javorový cukr a javorový sirup

15

0

17023010

– – Obsahující 99 % hmotnostních nebo více glu
kózy, vyjádřené jako bezvodá glukóza v sušině
(dextróza)

0

0

17023020

– – Glukózový sirup

MSC

E

17023090

– – Ostatní

MSC

E

17024010

– – Glukóza

MSC

E

17024020

– – Glukózový sirup

MSC

E

17025000

– Chemicky čistá fruktóza

5

0

17026000

– Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující
více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině,
kromě invertního cukru

MSC

E

17029010

– – Umělý med, též smíšený s přírodním medem

20

5

17029020

– – Karamel

MSC

E

17029030

– – Cukry s přísadou aromatických přípravků
nebo barviv

MSC

E

17029040

– – Ostatní sirupy

MSC

E

17029090

– – Ostatní

MSC

E

17031000

– Třtinová melasa

MSC

E

17039000

– Ostatní

MSC

E

Připomínky

L 356/788

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

17041010

– – Cukrová poleva

20

3

17041090

– – Ostatní

20

3

17049010

– – Tvrdé bonbony, pastilky a podobné cukro
vinky

20

3

17049090

– – ostatní

20

3

18010011

– – K setí

10

0

18010019

– – Ostatní

20

0

18010020

– Pražené

20

5

18020000

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové od
pady

20

5

18031000

– Neodtučněná

20

10

18032000

– Zcela nebo částečně odtučněná

20

10

18040011

– – S indexem kyselosti nepřesahujícím 1 %, vy
jádřeno jako kyselina olejová

20

10

18040012

– – S indexem kyselosti převyšujícím 1 %, avšak
nepřesahujícím 1,65 %, vyjádřeno jako kyse
lina olejová

20

10

18040013

– – S indexem kyselosti převyšujícím 1,65 %, vy
jádřeno jako kyselina olejová

20

10

18040020

– Kakaový tuk a kakaový olej

20

10

18050000

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná
sladidla

20

10

18061000

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo
jiná sladidla

18061000 A

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo
jiná sladidla

20

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

18061000 B

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo
jiná sladidla

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

– – Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

20

10

18062010

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/789

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

18062090

– – Ostatní

18062090 A

– – Ostatní

20

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

18062090 B

– – Ostatní

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

18063110

– – – Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

20

10

18063190

– – – Ostatní

20

10

18063200

– – Neplněné

20

10

18069000

– Ostatní

20

10

19011010

– – Mléčná výživa pro kojence do 12 měsíců

15

5

19011091

– – – Na bázi mouky, krupičky, škrobu nebo sla
dových výtažků

15

5

19011099

– – – Ostatní

15

5

19012000

– Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží,
jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

20

10

19019010

– – Sladový výtažek

25

5

19019020

– – Blancmange nebo dulce de leche

30

5

19019090

– – Ostatní

20

5

19021100

– – Obsahující vejce

30

5

19021900

– – Ostatní

30

IB

19022000

– Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připra
vené

30

5

19023000

– Ostatní těstoviny

30

5

19024000

– Kuskus

20

3

19030000

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve
formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných
formách

5

5

L 356/790

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

19041000

– Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo
pražením

20

10

19042000

– Připravené potraviny získané z nepražených ob
ilných vloček nebo ze směsí nepražených obil
ných vloček a pražených obilných vloček nebo
nabobtnalých obilovin

20

10

19043000

– Pšenice bulgur

20

5

19049000

– Ostatní

20

10

19051000

– Křupavý chléb

20

5

19052000

– Perník a podobné výrobky

20

5

19053100

– – Sladké sušenky (slazené)

20

5

19053200

– – Oplatky a malé oplatky

20

5

19054000

– Suchary, opékaný chléb a podobné opékané vý
robky

20

5

19059010

– – Solené nebo ochucené sušenky

20

5

19059090

– – Ostatní

20

5

20011000

– Okurky salátové a okurky nakládačky

30

5

20019010

– – Olivy

20

5

20019090

– – Ostatní

30

5

20021000

– Rajčata celá nebo kousky rajčat

20

5

20029000

– Ostatní

20

5

20031000

– Houby rodu Agaricus (žampióny)

30

5

20032000

– Lanýže

20

0

20039000

– Ostatní

30

0

20041000

– Brambory

20

10

20049000

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi

30

5

20051000

– Homogenizovaná zelenina

30

5

20052000

– Brambory

20

10

20054000

– Hrách setý (Pisum sativum)

30

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/791

Základní sazba

Kategorie

20055100

– – Vyloupané

30

10

20055900

– – Ostatní

30

10

20056000

– Chřest

20

0

20057000

– Olivy

20

5

20058000

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

20

MC

20059100

– – Bambusové výhonky

20

0

20059910

– – – Artyčoky

20

0

20059920

– – – Paprika setá „piquillo“ (Capsicum annuum)

20

0

20059990

– – – Ostatní

30

5

20060000

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky
a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máče
ním, glazováním nebo kandováním)

30

10

20071000

– Homogenizované přípravky

30

10

20079110

– – – Džemy, ovocná želé, marmelády

20

10

20079120

– – – Protlaky (pyré) a pasty

30

10

20079911

––––

Džemy, ovocná želé, marmelády

30

10

20079912

––––

Protlaky (pyré) a pasty

30

10

20079991

––––

Džemy, želé, marmelády

30

10

20079992

––––

Protlaky (pyré) a pasty

30

10

20081110

– – – Máslo

30

5

20081190

– – – Ostatní

30

5

20081910

– – – Kešú ořechy

20

5

20081920

– – – Pistácie

20

0

20081990

– – – Ostatní, včetně směsí

20

0

20082010

– – Ve vodě obsahující přidaný cukr nebo jiné sla
didlo, včetně sirupu

30

10

20082090

– – Ostatní

30

10

20083000

– Citrusové plody

20

10

Připomínky

L 356/792

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

20084000

– Hrušky

20

0

20085000

– Meruňky

30

10

20086010

– – Ve vodě obsahující přidaný cukr nebo jiné sla
didlo, včetně sirupu

30

10

20086090

– – Ostatní

30

10

20087020

– – Ve vodě obsahující přidaný cukr nebo jiné sla
didlo, včetně sirupu

20

0

20087090

– – Ostatní

20

0

20088000

– Jahody

30

10

20089100

– – Palmová jádra

20

0

20089200

– – Směsi

20

10

20089920

– – – Papáje

30

10

20089930

– – – Manga

30

10

20089990

– – – Ostatní

20

10

20091100

– – Zmrazená

20091100 A

– – Zmrazená

30

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20091100 B

– – Zmrazená

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20091200

– – Nezmrazená, s hodnotou Brix nepřesahující
20

30

10

20091900

– – Ostatní

20091900 A

– – – Ostatní

30

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20091900 B

– – – Ostatní

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

– – S hodnotou Brix nepřesahující 20

30

10

20092100

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

20092900

Popis zboží

L 356/793

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

– – Ostatní

20092900 A

– – – Ostatní

30

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20092900 B

– – – Ostatní

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20093100

– – S hodnotou Brix nepřesahující 20

30

10

20093910

– – – Z limet podpoložky 0805 50 21

30

10

20093990

– – – Ostatní

20093990 A

––––

Ostatní

30

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20093990 B

––––

Ostatní

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

30

10

20094100

– – S hodnotou Brix nepřesahující 20

20094900

– – Ostatní

20094900 A

– – – Ostatní

30

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20094900 B

– – – Ostatní

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20095000

– Rajčatová šťáva

30

5

20096100

– – S hodnotou Brix nepřesahující 30

10

10

20096900

– – Ostatní

10

10

20096900 A

– – – Ostatní

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

L 356/794

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

– – – Ostatní

10

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20097100

– – S hodnotou Brix nepřesahující 20

20

10

20097900

– – Ostatní

20096900 B

Popis zboží

24.12.2016

20097900 A

– – – Ostatní

20

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20097900 B

– – – Ostatní

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20098011

– – – Papáje

20098011 A

––––

Papáje

30

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20098011 B

––––

Papáje

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20098012

– – – Z mučenky jedlé (Passiflora edulis)

20098012 A

––––

Z mučenky jedlé (Passiflora edulis)

20

0

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20098012 B

––––

Z mučenky jedlé (Passiflora edulis)

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20

0

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20098013

20098013 A

– – – Z anony ostnité (Annona muricata)

––––

Z anony ostnité (Annona muricata)

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

20098013 B

20098014

Popis zboží

––––

Z anony ostnité (Annona muricata)

L 356/795

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

– – – Z manga

20098014 A

––––

Z manga

20

0

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20098014 B

––––

Z manga

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20

0

20098015

– – – Z myrciarie (Myrciaria dubia)

20098019

– – – Ostatní

20098019 A

––––

Ostatní

30

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20098019 B

––––

Ostatní

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20098020

– – Šťáva z jakéhokoli jednoho druhu zeleniny

20098020 A

– – – Šťáva z jakéhokoli jednoho druhu zeleniny

30

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20098020 B

– – – Šťáva z jakéhokoli jednoho druhu zeleniny

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

20

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
30 %

20099000

– Směsi šťáv

20099000 A

– Směsi šťáv

L 356/796

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

– Směsi šťáv

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 30 %

21011100

– – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty

30

5

21011200

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí
(trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

21011200 A

– – – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí
(trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

30

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21011200 B

– – – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí
(trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

30

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21012000

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo
maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí
(trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo
maté

21012000 A

– – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje
nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi
čaje nebo maté

5

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21012000 B

– – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje
nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi
čaje nebo maté

5

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21013000

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky
a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

20

0

21021010

– – Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové
kultury)

15

3

21021090

– – Ostatní

15

3

21022000

– Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mi
kroorganismy

15

3

21023000

– Prášky do pečiva

15

3

21031000

– Sójová omáčka

20

3

20099000 B

Popis zboží

24.12.2016

24.12.2016
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Popis zboží

21032000

L 356/797

Základní sazba

Kategorie

– Kečup a jiné omáčky z rajčat

20

3

21033010

– – Hořčičná mouka

20

0

21033020

– – Připravená hořčice

20

0

21039010

– – Majonéza

20

5

21039020

– – Směsi koření a směsi přísad pro ochucení

30

3

21039090

– – Ostatní

20

5

21041010

– – Přípravky pro polévky a bujóny

20

5

21041020

– – Hotové polévky a bujóny

20

5

21042000

– Homogenizované
pravků

pří

20

5

21050010

– Zmrzliny, které neobsahují mléko nebo mléčné
produkty

20

10

21050090

– Ostatní

20

10

21061011

– – – Ze sóji, obsahující 65 % až 75 % bílkovin v
sušině

20

3

21061019

– – – Ostatní

20

3

21061020

– – Bílkovinné texturované látky

20

3

21069010

– – Prášky pro smetany, želé, zmrzliny a podobné
přípravky

21069010 A

– – Prášky pro smetany, želé, zmrzliny a podobné
přípravky

15

3

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069010 B

– – – Prášky pro smetany, želé, zmrzliny a pod
obné přípravky

15

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

10

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069021
21069021 A

směsi

potravinových

Připomínky

– – – Upravené v balení pro drobný prodej
––––

Upravené v balení pro drobný prodej

L 356/798

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

21069021 B

21069029

Popis zboží

––––

Upravené v balení pro drobný prodej

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

10

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

– – – Ostatní

21069029 A

––––

Ostatní

10

10

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069029 B

––––

Ostatní

10

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069030

– – Bílkovinné hydrolyzáty

21069030 A

– – – Bílkovinné hydrolyzáty

5

0

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069030 B

– – – Bílkovinné hydrolyzáty

5

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069040

– – Autolyzáty z droždí

21069040 A

– – – Autolyzáty z droždí

15

0

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069040 B

– – – Autolyzáty z droždí

15

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

15

0

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069050

21069050 A

– – Pomocné látky pro pekárenství

– – – Pomocné látky pro pekárenství

24.12.2016
NANDINA
2007

21069050 B

Úřední věstník Evropské unie

CS

Popis zboží

– – – Pomocné látky pro pekárenství

L 356/799

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

15

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069060

– – Směsi umělých sladidel a potravinářských lá
tek

21069060 A

– – – Směsi umělých sladidel a potravinářských
látek

20

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069060 B

– – – Směsi umělých sladidel a potravinářských
látek

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069071

– – – Obsahující pouze směsi nebo výtažky z ros
tlin, částí rostlin, semen nebo plodů

21069071 A

––––

Obsahující pouze směsi nebo výtažky
z rostlin, částí rostlin, semen nebo plodů

20

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069071 B

––––

Obsahující pouze směsi nebo výtažky
z rostlin, částí rostlin, semen nebo plodů

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069072

– – – Obsahující pouze směsi nebo výtažky z ros
tlin, částí rostlin, semen nebo plodů s vita
miny, minerály nebo jinými látkami

21069072 A

––––

Obsahující pouze směsi nebo výtažky
z rostlin, částí rostlin, semen nebo plodů
s vitaminy, minerály nebo jinými látkami

20

3

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069072 B

––––

Obsahující pouze směsi nebo výtažky
z rostlin, částí rostlin, semen nebo plodů
s vitaminy, minerály nebo jinými látkami

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069073

– – – Obsahující pouze směsi vitaminů a mine
rálů

L 356/800

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

21069073 A

––––

Obsahující pouze směsi vitaminů a mine
rálů

20

3

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069073 B

––––

Obsahující pouze směsi vitaminů a mine
rálů

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069074

– – – Obsahující pouze směsi vitaminů

21069074 A

––––

Obsahující pouze směsi vitaminů

20

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069074 B

––––

Obsahující pouze směsi vitaminů

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069079

– – – Ostatní

21069079 A

––––

Ostatní

20

3

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069079 B

––––

Ostatní

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069080

– – Výživa, jiná než mléčná, pro kojence do 12
měsíců

21069080 A

– – – Výživa, jiná než mléčná, pro kojence do 12
měsíců

20

5

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069080 B

– – – Výživa, jiná než mléčná, pro kojence do 12
měsíců

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

21069090

– – Ostatní

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/801

Základní sazba

Kategorie

Připomínky

21069090 A

– – – Ostatní

20

7

Produkty s obsa
hem cukru ≤
70 %

21069090 B

– – – Ostatní

20

SP

Produkty s obsa
hem cukru
> 70 %

22011000

– Minerální vody a sodovky

20

5

22019000

– Ostatní

20

5

22021000

– Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s pří
davkem cukru nebo jiných sladidel nebo aroma
tizovaná

30

5

22029000

– Ostatní

30

5

22030000

Pivo ze sladu

20

0

22041000

– Šumivé víno

20

0

22042100

– – V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

20

0

22042910

– – – Vinný mošt, jehož kvašení bylo předem za
bráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno
přidáním alkoholu

15

0

22042990

– – – Ostatní

20

0

22043000

– Ostatní vinný mošt

15

0

22051000

– V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

30

0

22059000

– Ostatní

30

0

22060000

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například:
jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi
kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvaše
ných (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými
nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté

20

0

22071000

– Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alko
holu 80 % obj. nebo více

15

0

22072000

– Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s
jakýmkoli obsahem alkoholu

15

0

22082021

– – – Pisco

20

0

L 356/802

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

20

0

22082022

– – – Singani

22082029

– – – Ostatní

22082029a

––––

Alkoholové výtažky a koncentráty pro
výrobu brandy, ve velkokapacitních bale
ních, se skutečným obsahem alkoholu
rovnajícím se nebo převyšujícím 50
stupňů na Gay-Lussacově stupnici (50 G.
L.), nezpůsobilé pro přímý prodej spotře
bitelům

20

0

22082029b

––––

Ostatní

20

0

22082030

– – Destiláty z matolin (grappa a podobné vý
robky)

20

0

22083000

– Whisky

22083000a

– – Alkoholové výtažky a koncentráty pro výrobu
whisky, ve velkokapacitních baleních, se sku
tečným obsahem alkoholu rovnajícím se nebo
převyšujícím 50 stupňů na Gay-Lussacově
stupnici (50 G.L.), nezpůsobilé pro přímý pro
dej spotřebitelům

20

0

22083000b

– – Whisky

20

0

22084000

– Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených
(fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

22084000a

– – Alkoholové výtažky a koncentráty pro výrobu
rumu, ve velkokapacitních baleních, se skuteč
ným obsahem alkoholu rovnajícím se nebo
převyšujícím 50 stupňů na Gay-Lussacově
stupnici (50 G.L.), nezpůsobilé pro přímý pro
dej spotřebitelům

20

0

22084000b

– – Rum a jiné destiláty získané destilací kvaše
ných (fermentovaných) produktů z cukrové
třtiny

20

0

22085000

– Gin a jalovcová

22085000a

– – Alkoholové výtažky a koncentráty pro výrobu
ginu a jalovcové, ve velkokapacitních baleních,
se skutečným obsahem alkoholu rovnajícím se
nebo převyšujícím 50 stupňů na Gay-Lussa
cově stupnici (50 G.L.), nezpůsobilé pro přímý
prodej spotřebitelům

30

0

22085000b

– – Gin a jalovcová

30

0

22086000

– Vodka

30

0

22087010

– – Anisette

30

0

22087020

– – Krémy

30

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/803

Základní sazba

Kategorie

22087090

– – Ostatní

30

0

22089010

– – Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alko
holu nižším než 80 % obj.

15

0

22089020

– – Destiláty z agáve (tequila a podobné výrobky)

30

0

22089042

– – – Anisette

30

0

22089049

– – – Ostatní

30

0

22089090

– – Ostatní

30

0

22090000

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny
octové

20

0

23011010

– – Škvarky

15

10

23011090

– – Ostatní

15

0

2301201100

– – – S obsahem tuku převyšujícím 2 % hmot
nostní

15

0

2301201900

– – – S obsahem tuku nepřesahujícím 2 % hmot
nostní

15

0

2301209000

– – Ostatní

15

0

23021000

– Z kukuřice

MSC

IJ

23023000

– Z pšenice

MSC

IH

23024000

– Z ostatních obilovin

MSC

IJ

23025000

– Z luštěnin

15

10

23031000

– Škrobárenské a podobné zbytky

15

0

23032000

– Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

15

0

23033000

– Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady

15

0

23040000

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo
ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje

MSC

IJ

23050000

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo
ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

15

10

Připomínky

L 356/804

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

MSC

IJ

15

10

MSC

IJ

Připomínky

23061000

– Z bavlníkových semen

23062000

– Ze lněných semen

23063000

– Ze slunečnicových semen

23064100

– – S nízkým obsahem kyseliny erukové

15

0

23064900

– – Ostatní

15

5

23065000

– Z kokosových ořechů nebo kopry

15

5

23066000

– Z palmových ořechů nebo jader

15

5

23069000

– Ostatní

MSC

IH

23070000

Vinný kal; vinný kámen

15

0

23080010

– Květy měsíčku

15

0

23080090

– Ostatní

MSC

IJ

23091010

– – V hermeticky uzavřených nádobách

20

10

23091090

– – Ostatní

MSC

B1

23099010

– – Slazená píce

MSC

B1

23099020

– – Premixy

5

0

23099030

– – Mléčné náhražky pro výživu telat

5

0

23099090

– – Ostatní (Ostatní přípravky používané k výživě
zvířat)

23099090 A

– – – Ostatní (Ostatní přípravky používané k vý
živě zvířat)

MSC

B

Jiné než s obsa
hem rýže a kuku
řice

23099090 B

– – – Ostatní (Ostatní přípravky používané k vý
živě zvířat)

MSC

E

S obsahem rýže
a kukuřice

24011010

– – Tmavý tabák

15

10

24011020

– – Světlý tabák

15

3

24012010

– – Tmavý tabák

15

10

24012020

– – Světlý tabák

15

10

24013000

– Tabákový zbytek (odpad)

15

10

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/805

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

24021000

– Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky
obsahující tabák

30

10

24022010

– – Tmavý tabák

30

10

24022020

– – Světlý tabák

30

10

24029000

– Ostatní

30

10

24031000

– Tabák ke kouření, též obsahující tabákové ná
hražky v jakémkoliv poměru

30

10

24039100

– – „Homogenizovaný“ nebo „rekonstituovaný“ ta
bák

20

10

24039900

– – Ostatní

20

10

2501001000

– Stolní sůl

5

5

2501002000

– Chlorid sodný, o čistotě 99,5 % nebo vyšší, též
ve vodném roztoku

0

0

2501009100

– – Denaturovaná

5

0

2501009200

– – K výživě zvířat

5

0

2501009900

– – Ostatní

5

5

2502000000

Nepražený pyrit (kyz železný)

5

0

2503000000

Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srá
žená síra a koloidní síra

0

0

2504100000

– V prášku nebo ve vločkách

0

0

2504900000

– Ostatní

0

0

2505100000

– Křemičité písky a křemenné písky

0

0

2505900000

– Ostatní

0

0

2506100000

– Křemen

5

0

2506200000

– Křemenec

5

0

2507001000

– Kaolin, též kalicnovaný

0

0

2507009000

– Ostatní

0

0

2508100000

– Bentonit

0

0

2508300000

– Žáruvzdorné jíly (šamotové)

5

0

Připomínky

L 356/806

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2508400000

– Ostatní jíly

0

0

2508500000

– Andaluzit, kyanit a sillimanit

5

0

2508600000

– Mullit

5

0

2508700000

– Šamotové nebo dinasové zeminy

5

0

2509000000

Křída

0

0

2510100000

– Nemleté

5

0

2510200000

– Mleté

5

0

2511100000

– Přírodní síran barnatý (baryt, těživec)

0

0

2511200000

– Přírodní uhličitan barnatý (witherit)

5

0

2512000000

Křemičité fosilní moučky (například: křemelina, tri
polit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též
kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně

0

0

2513100000

– Pemza

5

0

2513200000

– Smirek, přírodní korund, přírodní granát a jiná
přírodní brusiva

0

0

2514000000

Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pi
lou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého
(včetně čtvercového) tvaru

5

0

2515110000

– – Surový nebo hrubě opracovaný

5

5

2515120000

– – Rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo
desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

5

5

2515200000

– Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné
nebo stavební účely; alabastr

5

0

2516110000

– – Surová nebo hrubě opracovaná

5

0

2516120000

– – Rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo de
sek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

5

0

2516200000

– Pískovec

5

0

2516900000

– Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební
účely

5

0

Připomínky

24.12.2016
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2517100000

– Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen,
běžně používané pro betonování a štěrkování
silnic, železnic a podobně, křemenné valouny
a pazourek, též tepelně zpracované

5

0

2517200000

– Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podob
ných průmyslových odpadů, též s přísadou ma
teriálů uvedených v podpoložce 2517 10 00

5

0

2517300000

– Dehtový makadam

5

0

2517410000

– – Z mramoru

5

0

2517490000

– – Ostatní

5

0

2518100000

– Nekalcinovaný ani nespékaný dolomit

5

0

2518200000

– Kalcinovaný nebo spékaný dolomit

5

0

2518300000

– Dolomitová dusací směs

5

0

2519100000

– Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

0

0

2519901000

– – Tavená magnézie (oxid hořečnatý)

5

0

2519902000

– – Oxidy hořčíku, též chemicky čisté

0

0

2519903000

– – Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý),
též obsahující malá množství jiných oxidů při
daných před slinováním

5

0

2520100000

– Sádrovec; anhydrit

5

0

2520200000

– Sádra

0

0

2521000000

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny
používané k výrobě vápna nebo cementu

0

0

2522100000

– Nehašené (pálené) vápno

5

0

2522200000

– Hašené vápno

5

0

2522300000

– Hydraulické vápno

5

0

2523100000

– Cementové slínky

5

5

2523210000

– – Bílý cement, též uměle barvený

10

0

Připomínky

L 356/808

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2523290000

– – Ostatní

10

5

2523300000

– Hlinitanový cement

10

0

2523900000

– Ostatní hydraulické cementy

10

5

2524101000

– – Vlákna

0

0

2524109000

– – Ostatní

5

0

2524900000

– Ostatní

0

0

2525100000

– Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do ne
pravidelných destiček

5

0

2525200000

– Slídový prach

0

0

2525300000

– Slídový odpad

5

0

2526100000

– Nedrcený ani nemletý

5

0

2526200000

– Drcený nebo mletý

0

0

2528100000

– Přírodní boritany sodíku a jejich koncentráty
(též kalcinované)

0

0

2528900000

– Ostatní

0

0

2529100000

– Živec

5

0

2529210000

– – Obsahující 97 % hmotnostních nebo méně
fluoridu vápenatého

5

0

2529220000

– – Obsahující více než 97 % hmotnostních fluo
ridu vápenatého

5

0

2529300000

– Leucit; nefelin a nefelinický syenit

5

0

2530100000

– Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované

0

0

2530200000

– Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté)

5

0

2530900000

– Ostatní

5

0

2601110000

– – Neaglomerované

5

0

2601120000

– – Aglomerované

5

0

2601200000

– Kyzové výpražky (výpalky)

0

0

Připomínky
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2602000000

Manganové rudy a koncentráty, včetně železonos
ných manganových rud a koncentrátů o obsahu
manganu 20 % hmotnostních nebo více, počítáno
v sušině

5

0

2603000000

Měděné rudy a koncentráty

5

0

2604000000

Niklové rudy a koncentráty

5

0

2605000000

Kobaltové rudy a koncentráty

5

0

2606000000

Hliníkové rudy a koncentráty

5

0

2607000000

Olovnaté rudy a koncentráty

5

0

2608000000

Zinkové rudy a koncentráty

5

0

2609000000

Cínové rudy a koncentráty

5

0

2610000000

Chromové rudy a koncentráty

5

0

2611000000

Wolframové rudy a koncentráty

5

0

2612100000

– Uranové rudy a koncentráty

5

0

2612200000

– Thoriové rudy a koncentráty

5

0

2613100000

– Pražené

5

0

2613900000

– Ostatní

5

0

2614000000

Titanové rudy a koncentráty

5

0

2615100000

– Zirkonové rudy a koncentráty

0

0

2615900000

– Ostatní

5

0

2616100000

– Stříbrné rudy a koncentráty

5

0

2616901000

– – Zlaté rudy a koncentráty

5

0

2616909000

– – Ostatní

5

0

2617100000

– Antimonové rudy a koncentráty

5

0

2617900000

– Ostatní

5

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

2618000000

Granulovaná struska (struskový písek) z výroby že
leza nebo oceli

5

0

2619000000

Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná
struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo
oceli

5

0

2620110000

– – Tvrdý zinek

0

0

2620190000

– – Ostatní

5

0

2620210000

– – Kaly olovnatého benzinu a kaly olovnatých
antidetonačních sloučenin

5

0

2620290000

– – Ostatní

5

0

2620300000

– Obsahující zejména měď

5

0

2620400000

– Obsahující zejména hliník

5

0

2620600000

– Obsahující arsen, rtuť, thallium nebo jejich
směsi, používané k získání arsenu nebo těchto
kovů nebo k výrobě jejich chemických sloučenin

5

0

2620910000

– – Obsahující antimon, berylium,
chrom nebo jejich směsi

5

0

2620990000

– – Ostatní

5

0

2621100000

– Popel a zbytky ze spalování komunálního od
padu

5

0

2621900000

– Ostatní

5

0

2701110000

– – Antracit

0

0

2701120000

– – Živičné (bitumenové) uhlí

0

0

2701190000

– – Ostatní uhlí

0

0

2701200000

– Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
z černého uhlí

5

0

2702100000

– Hnědé uhlí, též v prášku, avšak neaglomerované

0

0

2702200000

– Aglomerované hnědé uhlí

5

0

2703000000

– Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglo
merovaná

0

0

kadmium,
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Základní sazba

Kategorie

2704001000

– Koks a polokoks získaný z černého uhlí

5

5

2704002000

– Koks a polokoks získaný z hnědého uhlí nebo
z rašeliny

5

0

2704003000

– Retortové uhlí

5

0

2705000000

Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné
plyny, kromě ropných plynů a ostatních plynných
uhlovodíků

5

0

2706000000

Černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet
a jiné minerální dehty, též dehydratované nebo čá
stečně destilované, včetně rekonstituovaných dehtů

5

0

2707100000

– Benzol (benzen)

5

0

2707200000

– Toluol (toluen)

5

0

2707300000

– Xylol (xyleny)

0

0

2707400000

– Naftalen

0

0

2707501000

– – Solventní nafta

0

0

2707509000

– – Ostatní

0

0

2707910000

– – Kreozotové oleje

5

0

2707991000

– – – Antracen

5

0

2707999000

– – – Ostatní

0

0

2708100000

– Smola

10

5

2708200000

– Smolný koks

10

0

2709000000

Surové oleje ze živičných nerostů

10

5

2710111100

––––

0

0

2710111310

–––––

S indexem odolnosti proti klepání
(Anti Knock Index) 80 nebo vyšším,
avšak nižším než 87

0

0

2710111320

–––––

S indexem odolnosti proti klepání
(Anti Knock Index) 87 nebo vyšším,
avšak nižším než 90

0

0

2710111330

–––––

S indexem odolnosti proti klepání
(Anti Knock Index) 90 nebo vyšším,
avšak nižším než 95

0

0

2710111340

–––––

S indexem odolnosti proti klepání
(Anti Knock Index) 95 nebo vyšším

0

0

2710111390

–––––

Ostaní

0

0

Pro letecké motory

Připomínky
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Základní sazba
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0

0

2710111900

––––

2710112000

– – – Ropný benzín obsahující tetraethylolovo

0

0

2710119100

––––

Lakový benzín (white spirit)

10

0

2710119200

––––

Palivo pro tryskové motory a turbiny
benzinového typu

15

0

2710119300

––––

Tetrapropylen

10

0

2710119400

––––

Směsi n-parafinů

0

0

2710119500

––––

Směsi n-olefinů

10

0

2710119910

–––––

Zemědělský olej obsahující 70 %
hmotnostních nebo více minerálního
oleje nebo oleje ze živičných nerostů,
používaný v zemědělství jako nosič
sloučenin pro hubení škůdců

0

0

2710119920

–––––

Olej ve spreji

0

0

2710119930

–––––

Paliva pro motory lodí pro tradiční ry
bolov

0

0

2710119990

–––––

Ostatní

10

10

2710191200

––––

Směsi n-parafinů

5

0

2710191300

––––

Směsi n-olefinů

10

0

2710191410

–––––

Palivo pro tryskové motory

0

0

2710191420

–––––

Palivo pro proudové motory N 4

0

0

2710191490

–––––

Ostatní

0

0

2710191500

––––

Palivo pro tryskové motory petrolejového
typu

0

0

2710191900

––––

Ostatní

0

0

2710192110

–––––

S cetanovým indexem 40 nebo vyšším,
avšak nepřesahujícím 44

0

0

2710192120

–––––

S cetanovým indexem 45 nebo vyšším

0

0

2710192130

–––––

Diesel 2

0

0

2710192140

–––––

Motorová nafta pro motory rybářských
lodí

0

0

2710192190

–––––

Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/813

Základní sazba

Kategorie

2710192200

––––

Topné oleje

0

0

2710192900

––––

Ostatní

10

5

2710193100

––––

Směsi n-parafinů

5

0

2710193200

––––

Směsi n-olefinů

10

0

2710193300

––––

Elektroizolační oleje

5

0

2710193400

––––

Mazací tuky

10

5

2710193510

–––––

Rozpouštědla na pryž

0

0

2710193520

–––––

Solvent No 1

0

0

2710193530

–––––

Minerální terpentýn

0

0

2710193590

–––––

Ostatní

5

0

2710193600

––––

Kapaliny pro hydraulické převodové sy
stémy

10

5

2710193700

––––

Bílé oleje (z vazelíny nebo parafinu)

5

5

2710193800

–––––

Ostatní mazací oleje

10

5

2710193900

–––––

Ostatní

10

5

2710910000

– – Obsahující polychlorované bifenyly (PCB), po
lychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromo
vané bifenyly (PBB)

10

0

2710990000

– – Ostatní

10

0

2711110000

– – Zemní plyn

0

0

2711120000

– – Propan

0

0

2711130000

– – Butan

0

0

2711140000

– – Ethylen, propylen, butylen a butadien

0

0

2711190000

– – Ostatní

0

0

2711210000

– – Zemní plyn

5

0

2711290000

– – Ostatní

5

0

2712101000

– – Surová

5

5

Připomínky
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2712109000

– – Ostatní

5

0

2712200000

– Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnost
ních oleje

5

0

2712901000

– – Mikrokrystalický parafín

0

0

2712902000

– – Ozokerite a ceresin

5

0

2712903000

– – Parafín, obsahující 0,75 % hmotnostních nebo
více oleje

0

0

2712909000

– – Ostatní

0

0

2713110000

– – Nekalcinovaný

5

0

2713120000

– – Kalcinovaný

10

0

2713200000

– Ropné živice

10

0

2713900000

– Ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze
živičných nerostů

10

10

2714100000

– Živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky

10

0

2714900010

– – Asfaltocementy

0

0

2714900020

– – Rychle tvrdnoucí cement

0

0

2714900030

– – Průmyslový asfalt (oxidovaný)

0

0

2714900090

– – Ostatní

10

5

2715001000

– Živičné tmely

10

5

2715009000

– Ostatní

10

5

2716000000

Elektrická energie

0

0

2801100000

– Chlor

0

0

2801200000

– Jod

0

0

2801300000

– Fluor; brom

0

0

2802000000

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

0

0

2803001000

– Acetylenová čerň

0

0

2803009000

– Ostatní

0

0

2804100000

– Vodík

5

5
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2804210000

– – Argon

5

0

2804290000

– – Ostatní

5

0

2804300000

– Dusík

5

0

2804400000

– Kyslík

5

0

2804501000

– – Bor

5

0

2804502000

– – Tellur

5

0

2804610000

– – Obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních
křemíku

5

0

2804690000

– – Ostatní

5

0

2804701000

– – Červený nebo amorfní fosfor

5

0

2804709000

– – Ostatní

5

0

2804800000

– Arsen

0

0

2804901000

– – Prášek

5

0

2804909000

– – Ostatní

5

0

2805110000

– – Sodium

0

0

2805120000

– – Vápník

0

0

2805190010

– – – Stroncium a baryum

0

0

2805190090

– – – Ostatní

5

0

2805300000

– Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též
vzájemně smíšené nebo vzájemně legované

0

0

2805400000

– Rtuť

0

0

2806100000

– Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

5

7

2806200000

– Kyselina chlorosírová

0

0

2807001000

– Kyselina sírová

5

5

2807002000

– Oleum („dýmavá kyselina sírová“)

5

5

2808001000

– Kyselina dusičná

0

0

2808002000

– Směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

0

0

Připomínky
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2809100000

– Oxid fosforečný

5

0

2809201010

– – – Kyselina orthofosforečná v koncentraci nej
méně 75 %

0

0

2809201090

– – – Ostatní

0

0

2809202000

– – Kyseliny polyfosforečné

0

0

2810001000

– Kyselina orthoboritá

0

0

2810009000

– Ostatní

0

0

2811110000

– – Fluorovodík (kyselina fluorovodíková)

5

0

2811191000

––––

Kyselina amidosulfonová (kyselina sulfa
mová)

5

0

2811193000

––––

Deriváty fosforu

0

0

2811194000

––––

Kyanovodík

5

0

2811199000

––––

Ostatní

0

0

2811210000

– – Oxid uhličitý

10

5

2811221000

– – – Silikagel

0

0

2811229000

– – – Ostatní

0

0

2811292000

– – – Oxid dusný (rajský plyn)

10

0

2811294000

– – – Oxid arsenitý (bílý arsen)

10

0

2811299010

––––

Oxid siřičitý

5

0

2811299090

––––

Ostatní

0

0

2812101000

– – Chlorid arsenitý

5

0

2812102000

– – Karbonyldichlorid (fosgen)

5

0

2812103100

– – – Trichlorid-oxid fosforečný

5

0

2812103200

– – – Chlorid fosforitý

5

0

2812103300

– – – Chlorid fosforečný

5

0

2812103900

– – – Ostatní

5

0

2812104100

– – – Dichlorid disíry

5

0
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2812104200

– – – Dichlorid síry

5

0

2812104900

– – – Ostatní

5

0

2812105000

– – Chlorid thionylu

5

0

2812109000

– – Ostatní

5

0

2812900000

– Ostatní

5

0

2813100000

– Sirouhlík

10

0

2813902000

– – Sulfidy fosforu

5

0

2813909000

– – Ostatní

5

0

2814100000

– Amoniak (čpavek) bezvodý

0

0

2814200000

– Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku

0

0

2815110000

– – Tuhý

5

0

2815120000

– – Ve vodném roztoku

5

0

2815200000

– Hydroxid draselný (louh draselný)

0

0

2815300000

– Peroxidy sodíku nebo draslíku

0

0

2816100000

– Hydroxid a peroxid hořčíku

0

0

2816400000

– Oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

0

0

2817001000

– Oxid zinečnatý (zinková běloba)

5

5

2817002000

– Peroxid zinku

10

0

2818100000

– Umělý korund, chemicky definovaný i nedefino
vaný

0

0

2818200000

– Oxid hlinitý, jiný než umělý korund

0

0

2818300000

– Hydroxid hlinitý

0

0

2819100000

– Oxid chromový

5

0

2819901000

– – Oxid chromitý („chromová zeleň“)

0

0
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2819909000

– – Ostatní

5

0

2820100000

– Oxid manganičitý

0

0

2820900000

– Ostatní

0

0

2821101000

– – Oxidy

0

0

2821102000

– – Hydroxidy

5

0

2821200000

– Barevné hlinky

5

0

2822000000

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy ko
baltu

0

0

2823001000

– Oxid titaničitý

0

0

2823009000

– Ostatní

0

0

2824100000

– Oxid olovnatý (klejt, masikot)

0

0

2824900010

– – Suřík a oranžový suřík

5

0

2824900090

– – Ostatní

0

0

2825100000

– Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické
soli

10

0

2825200000

– Oxid a hydroxid lithný

5

0

2825300000

– Oxidy a hydroxidy vanadu

5

0

2825400000

– Oxidy a hydroxidy niklu

0

0

2825500000

– Oxidy a hydroxidy mědi

0

0

2825600000

– Oxidy germania a oxid zirkoničitý

5

0

2825700000

– Oxidy a hydroxidy molybdenu

0

0

2825800000

– Oxidy antimonu

5

0

2825901000

– Oxidy a hydroxidy cínu

0

0

2825904000

– – Oxidy a hydroxidy vápníku

0

0

2825909000

– – Ostatní

0

0

2826120000

– – Hlinité

5

0

2826191000

– – – Sodné

5

0
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2826199000

– – – Ostatní

0

0

2826300000

– Hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit)

5

0

2826900000

– Ostatní

5

0

2827100000

– Chlorid amonný

0

0

2827200000

– Chlorid vápenatý

0

0

2827310000

– – Hořčíku

0

0

2827320000

– – Hliníku

0

0

2827350000

– – Niklu

0

0

2827391000

– – – Mědi

0

0

2827393000

– – – Cínu

0

0

2827394000

– – – Železa

5

0

2827395000

– – – Zinku

0

0

2827399000

– – – Ostatní

0

0

2827410000

– – Mědi

5

0

2827491000

– – – Hliníku

0

0

2827499000

– – – Ostatní

0

0

2827510000

– – Bromidy sodíku nebo draslíku

0

0

2827590000

– – Ostatní

0

0

2827601000

– – Sodíku nebo draslíku

0

0

2827609000

– – Ostatní

0

0

2828100000

– Komerční chlornan vápenatý a ostatní chlornany
vápenaté

0

0

2828901100

– – – Sodíku

10

5

2828901900

– – – Ostatní

10

0

2828902000

– – Chloritany

0

0

2828903000

– – Bromany

0

0
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2829110000

– – Sodíku

5

0

2829191000

– – – Draslíku

5

0

2829199000

– – – Ostatní

0

0

2829901000

– – Chloristany

5

0

2829902000

– – Jodičnan draselný

0

0

2829909000

– – Ostatní

0

0

2830101000

– – Sulfid sodný

0

0

2830102000

– – Hydrogensulfid sodný

5

0

2830901000

– – Sulfid draselný

5

0

2830909000

– – Ostatní

5

0

2831100000

– Sodíku

0

0

2831900000

– Ostatní

5

0

2832100000

– Siřičitany sodné

0

0

2832201000

– – Amonia

5

0

2832209000

– – Ostatní

5

0

2832301000

– – Sodíku

10

0

2832309000

– – Ostatní

10

0

2833110000

– – Síran sodný

0

0

2833190000

– – Ostatní

0

0

2833210000

– – Hořčíku

0

0

2833220000

– – Hliníku

10

5

2833240000

– – Niklu

0

0

2833250000

– – Mědi

0

0

2833270000

– – Barya

0

0

2833291000

– – – Železa

0

0

Připomínky
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2833293000

– – – Olova

0

0

2833295000

– – – Chromu

10

0

2833296000

– – – Zinku

0

0

2833299000

– – – Ostatní

0

0

2833301000

– – Hliníku

5

0

2833309000

– – Ostatní

5

0

2833401000

– – Sodíku

0

0

2833409000

– – Ostatní

0

0

2834100000

– Dusitany

0

0

2834210000

– – Draslíku

0

0

2834291000

– – – Hořčíku

0

0

2834299000

– – – Ostatní

0

0

2835100000

– Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity)

0

0

2835220000

– – Mono- nebo disodné

5

7

2835240000

– – Draselné

0

0

2835250000

– – Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforeč
nan divápenatý)

0

0

2835260000

– – Ostatní fosforečnany vápníku

0

0

2835291000

– – – Železa

0

0

2835292000

– – – Triamonné

0

0

2835299000

– – – Ostatní

0

0

2835310000

– – Trifosforečnan sodný (tripolyfosfát sodný)

0

0

2835391000

– – – Difosforečnany sodné

0

0

2835399000

– – – Ostatní

0

0

2836200000

– Uhličitan sodný

0

0

Připomínky

L 356/822

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2836300000

– Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát sodný)

0

0

2836400000

– Uhličitany draselné

0

0

2836500000

– Uhličitan vápenatý

0

0

2836600000

– Uhličitan barnatý

5

0

2836910000

– – Uhličitany lithné

5

0

2836920000

– – Uhličitan strontnatý

5

0

2836991000

– – – Srážený uhličitan hořečnatý

5

0

2836992000

– – – Uhličitany amonné

0

0

2836993000

– – – Uhličitan kobaltu

0

0

2836994000

– – – Uhličitan niklu

0

0

2836995000

– – – Seskviuhličitan sodný

0

0

2836999000

– – – Ostatní

0

0

2837111000

– – – Kyanid

5

0

2837112000

– – – Kyanid-oxid

5

0

2837190000

– – Ostatní

5

0

2837200000

– Komplexní kyanidy

5

0

2839110000

– – Metakřemičitany sodné

5

7

2839190000

– – Ostatní

5

0

2839901000

– – Hliníku

0

0

2839902000

– – Vápníku, srážené

0

0

2839903000

– – Hořčíku

0

0

2839904000

– – Draslíku

5

0

2839909000

– – Ostatní

0

0

2840110000

– – Bezvodý

5

0

2840190000

– – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/823

Základní sazba

Kategorie

2840200000

– Ostatní boritany

5

0

2840300000

– Peroxoboritany (perboritany)

5

0

2841300000

– Dichroman sodný

0

0

2841501000

– – Chromany zinku nebo olova

5

0

2841502000

– – Chroman draselný

0

0

2841503000

– – Chroman sodný

0

0

2841504000

– – Dichroman draselný

0

0

2841505000

– – Dichroman thalia

0

0

2841509000

– – Ostatní

0

0

2841610000

– – Manganistan draselný (hypermangan)

0

0

2841690000

– – Ostatní

5

0

2841700000

– Molybdenany

10

0

2841800000

– Wolframany

10

0

2841901000

– – Hlinitany

0

0

2841909000

– – Ostatní

5

0

2842100000

– Podvojné nebo komplexní křemičitany, včetně
hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i ne
definovaných

0

0

2842901000

– – Arseničnany a arsenitany

5

0

2842902100

– – – Amonia a zinku

5

0

2842902900

– – – Ostatní

0

0

2842903000

– – Podvojné nebo komplexní fosforečnany (soli
fosforečnanů)

0

0

2842909000

– – Ostatní

0

0

2843100000

– Drahé kovy v koloidním stavu

5

0

2843210000

– – Dusičnan stříbrný

10

5

2843290000

– – Ostatní

10

0

2843300000

– Sloučeniny zlata

5

0

Připomínky

L 356/824

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2843900000

– Ostatní sloučeniny; amalgamy

10

0

2844100000

– Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze
(včetně cermetů), keramické výrobky a směsi ob
sahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny
uranu

5

0

2844200000

– Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny; pluto
nium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně
cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující
uran obohacený U 235, plutonium nebo slouče
niny těchto produktů

5

0

2844300000

– Uran ochuzený o U 235 a jeho sloučeniny; tho
rium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně
cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující
uran ochuzený o U 235, thorium nebo slouče
niny těchto produktů

5

0

2844401000

– – Radioaktivní odpady

5

0

2844409000

– – Ostatní

5

0

2844500000

– Vyhořelé (vyzářené) palivové články (kazety) ja
derných reaktorů

5

0

2845100000

– Těžká voda (deuterium oxid)

5

0

2845900000

– Ostatní

5

0

2846100000

– Sloučeniny ceru

5

0

2846900000

– Ostatní

5

0

2847000000

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

0

0

2848000000

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované,
kromě ferofosforu

5

0

2849100000

– Vápníku

10

0

2849200000

– Křemíku

5

0

2849901000

– – Wolframu

5

0

2849909000

– – Ostatní

0

0

2850001000

– Nitrid olova

0

0

2850002000

– Azidy

0

0

2850009000

– Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/825

Základní sazba

Kategorie

2852001000

– Sírany rtuti

0

0

2852002100

– – Merbromin (INN) (mercurochrome)

0

0

2852002900

– – Ostatní

0

0

2852009000

– Ostatní

0

0

2853001000

– Chlorkyan

5

0

2853003000

– Destilovaná nebo vodivostní voda a voda pod
obné čistoty; kapalný vzduch a čištěný vzduch

0

0

2853009000

– Ostatní

5

0

2901100000

– Nasycené

5

0

2901210000

– – Ethen (ethylen)

5

0

2901220000

– Propen (propylen)

5

0

2901230000

– – Buten (butylen) a jeho izomery

5

0

2901240000

– – 1,3-Butadien a isopren

5

0

2901290000

– – Ostatní

5

5

2902110000

– – Cyklohexan

0

0

2902190000

– – Ostatní

0

0

2902200000

– Benzen

0

0

2902300000

– Toluen

0

0

2902410000

– – o-Xylen

0

0

2902420000

– – m-Xylen

0

0

2902430000

– – p-Xylen

0

0

2902440000

– – Směs izomerů xylenu

0

0

2902500000

– Styren

0

0

2902600000

– Ethylbenzen

5

0

2902700000

– Kumen

5

0

2902901000

– – Naftalen

5

0

Připomínky

L 356/826

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2902909000

– – Ostatní

0

0

2903111000

– – – Chlormethan (methylchlorid)

5

0

2903112000

– – – Chlorethan (ethylchlorid)

5

0

2903120000

– – Dichlormethan (methylenchlorid)

5

0

2903130000

– Chloroform (trichlormethan)

0

0

2903140000

– – Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)

5

0

2903150000

– – Ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichlorethan)

10

0

2903191000

– – – 1,1,1-Trichlorethan (methylchloroform)

5

0

2903199000

– – – Ostatní

5

0

2903210000

– – Vinylchlorid (chlorethylen)

10

0

2903220000

– – Trichlorethylen

0

0

2903230000

– – Tetrachlorethylen (perchlorethylen)

5

0

2903291000

– – – Vinylidenchlorid (monomer)

5

0

2903299000

– – – Ostatní

5

0

2903310000

– – Ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromethan)

0

0

2903391000

– – – Brommethan (methylbromid)

0

0

2903392100

––––

Difluormethan

5

0

2903392200

––––

Trifluormethan

5

0

2903392300

––––

Difluorethan

5

0

2903392400

––––

Trifluorethan

5

0

2903392500

––––

Tetrafluorethan

5

0

2903392600

––––

Pentafluorethan

5

0

2903393000

– – – 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluoromethyl)
prop-1-en

5

0

2903399000

– – – Ostatní

0

0

2903410000

– – Trichlorfluormethan

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/827

Základní sazba

Kategorie

2903420000

– – Dichlordifluormethan

5

0

2903430000

– – Trichlortrifluorethany

5

0

2903440000

– – Dichlortetrafluorethany a chlorpentafluore
than

5

0

2903451000

– – – Chlortrifluormethan

5

0

2903452000

– – – Pentachlorfluorethan

5

0

2903453000

– – – Tetrachlordifluorethany

5

0

2903454100

––––

Heptachlorfluorpropany

5

0

2903454200

––––

Hexachlordifluorpropany

5

0

2903454300

––––

Pentachlortrifluorpropany

5

0

2903454400

––––

Tetrachlortetrafluorpropany

5

0

2903454500

––––

Trichlorpentafluorpropany

5

0

2903454600

––––

Dichlorhexafluorpropany

5

0

2903454700

––––

Chlorheptafluorpropany

5

0

2903459000

– – – Ostatní

0

0

2903460000

– – Bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan
a dibromtetrafluorethany

5

0

2903470000

– – Ostatní perhalogenované deriváty

5

0

2903491100

––––

Chlordifluormethan

5

0

2903491300

––––

Dichlorpentafluorpropany

5

0

2903491400

––––

Dichlortrifluorethany

5

0

2903491500

––––

Chlortetrafluorethany

5

0

2903491600

––––

Dichlorfluorethany

5

0

2903491700

––––

Chlordifluorethany

5

0

2903491800

––––

Trichlorfluorethany

0

0

2903491900

––––

Ostatní

0

0

Připomínky

L 356/828

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2903492000

– – – Deriváty methanu, ethanu nebo propanu
halogenované pouze fluorem a bromem

5

0

2903499000

– – – Ostatní

5

0

2903511000

– – – Lindan (ISO) gama izomer

5

0

2903512000

– – – Alfa, beta a delta izomery

10

0

2903519000

– – – Ostatní

5

0

2903521000

– – – Aldrin (ISO)

10

0

2903522000

– – – Chlordan (ISO)

10

0

2903523000

– – – Heptachlor (ISO)

0

0

2903591000

– – – Kamfechlor (ISO) (toxafen)

0

0

2903592000

– – – Mirex

0

0

2903599000

– – – Ostatní

0

0

2903610000

– – Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorben
zen

5

0

2903621000

– – – Hexachlorbenzen (ISO)

5

0

2903622000

– – – DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan)

5

0

2903690000

– – Ostatní

5

0

2904101000

– – Naftalensulfonové kyseliny

5

5

2904109000

– – Ostatní

0

0

2904201000

– – Dinitrotoluen

10

0

2904202000

– – Trinitrotoluen (TNT)

10

0

2904203000

– – Trinitrobutylmetaxylen a dinitrobutylparacy
men

5

0

2904204000

– – Nitrobenzen

5

0

2904209000

– – Ostatní

5

0

2904901000

– – Trichlornitromethan (chlorpikrin)

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/829

Základní sazba

Kategorie

2904909000

– – Ostatní

0

0

2905110000

– – Methanol (methylalkohol)

0

0

2905121000

– – – Propylalkohol

0

0

2905122000

– – – Isopropylalkohol

0

0

2905130000

– – 1-Butanol (n-butylalkohol)

0

0

2905141000

– – – Isobutyl

0

0

2905149000

– – – Ostatní

0

0

2905161000

– – – 2-Ethylhexanol

0

0

2905169000

– – – Ostatní oktanoly

0

0

2905170000

– – 1-Dodekanol (laurylalkohol), 1-hexadekanol
(cetylalkohol) a 1-oktadekanol (stearylalkohol)

0

0

2905191000

– – – Methylamylalkohol

0

0

2905192000

– – – Ostatní hexylalkoholy (hexanoly); heptylal
koholy (heptanoly)

0

0

2905193000

– – – Nonylalkoholy (nonanoly)

5

0

2905194000

– – – Decylalkoholy (dekanoly)

0

0

2905195000

– – – 3,3-Dimethylbutan-2-ol (pinakolylalkohol)

5

0

2905196000

– – – Pentanol (amylalkohol) a jeho izomery

5

0

2905199000

– – – Ostatní

0

0

2905220000

– – Acyklické terpenické alkoholy

0

0

2905290000

– – Ostatní

0

0

2905310000

– – Ethylenglykol (ethandiol)

0

0

2905320000

– – Propylenglykol (1,2-propandiol)

0

0

2905391000

– – – Butylenglykol (butandiol)

0

0

2905399000

– – – Ostatní

0

0

Připomínky

L 356/830

Úřední věstník Evropské unie
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24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2905410000

– – 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (tri
methylolpropan)

0

0

2905420000

– – Pentaerythritol (pentaerythrit)

0

0

29054300

– – Mannitol (mannit)

5

0

29054400

– – D-Glucitol (sorbitol, sorbit)

15

E

2905450000

– – Glycerol

10

5

2905490000

– – Ostatní

0

0

2905510000

– – Ethchlorvynol (INN)

0

0

2905590000

– – Ostatní

0

0

2906110000

– – Menthol

0

0

2906120000

– – Cyklohexanol, methylcyklohexanoly a dime
thylcyklohexanoly

5

0

2906130000

– – Steroly a inositoly

0

0

2906190000

– – Ostatní

0

0

2906210000

– – Benzylalkohol

0

0

2906290000

– – Ostatní

0

0

2907111000

– – – Fenol (hydrobenzen)

0

0

2907112000

– – – Soli

0

0

2907120000

– – Kresoly a jejich soli

0

0

2907131000

– – – Nonylfenol

0

0

2907139000

– – – Ostatní

0

0

2907150000

– – Naftoly a jejich soli

0

0

2907190000

– – Ostatní

0

0

2907210000

– – Resorcinol (resorcin) a jeho soli

0

0

2907220000

– – Hydrochinon (chinol) a jeho soli

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/831

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2907230000

– – 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difeny
lolpropan)

0

0

2907291000

– – – Fenolalkoholy

0

0

2907299000

– – – Ostatní

0

0

2908110000

– – Pentachlorfenol (ISO)

0

0

2908190000

– – Ostatní

0

0

2908910000

– – Dinoseb (ISO) a jeho soli

0

0

2908991000

– – – Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, je
jich soli a estery

0

0

2908992100

––––

Dinitro-o-kresol (DNOC)

0

0

2908992200

––––

Dinitrofenol

0

0

2908992300

––––

Kyselina pikrová (trinitrofenol)

0

0

2908992900

––––

Ostatní

0

0

2908999000

– – – Ostatní

0

0

2909110000

– – Diethylether

0

0

2909191000

– – – Methyl terc-butylether

0

0

2909199000

– – – Ostatní

0

0

2909200000

– Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpe
nické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
nitrosoderiváty

0

0

2909301000

– – Anethol

0

0

2909309000

– – Ostatní

0

0

2909410000

– – 2,2′-Oxydiethanol (diethylenglykol)

0

0

2909430000

– – Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethy
lenglykolu

0

0

2909440000

– – Ostatní monoalkylethery ethylenglykolu nebo
diethylenglykolu

0

0

2909491000

– – – Dipropylenglykol

5

0

2909492000

– – – Triethylenglykol

0

0

Připomínky

L 356/832
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2909493000

– – – Glyceryl guajakol

0

0

2909494000

– – – Methylether propylenglykolu

0

0

2909495000

– – – Ostatní ethery propylenglykolů

0

0

2909496000

– – – Ostatní ethery ethylenglykolů

0

0

2909499000

– – – Ostatní

0

0

2909501000

– – Guajakol, eugenol a isoeugenol; sulfoguajako
lát draslíku

0

0

2909509000

– – Ostatní

0

0

2909601000

– – Methyl-ethyl-ketonperoxid

0

0

2909609000

– – Ostatní

0

0

2910100000

– Oxiran (ethylenoxid)

5

0

2910200000

– Methyloxiran (propylenoxid)

0

0

2910300000

– 1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)

5

0

2910400000

– Dieldrin (ISO, INN)

10

0

2910902000

– – Endrin (ISO)

10

0

2910909000

– – Ostatní

0

0

2911000000

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou ky
slíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitronebo nitrosoderiváty

5

0

2912110000

– – Methanal (formaldehyd)

5

0

2912120000

– – Ethanal (acetaldehyd)

0

0

2912192000

– – – Citral a cintronellal

0

0

2912193000

– – – Glutaraldehyd

5

0

2912199000

– – – Ostatní

0

0

2912210000

– – Benzaldehyd (aldehyd kyseliny benzoové)

0

0

2912291000

– – – Cinnamaldehyd a fenylacetaldehyd

0

0

2912299000

– – – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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Popis zboží

L 356/833

Základní sazba

Kategorie

2912300000

– Aldehydalkoholy

0

0

2912410000

– – Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

0

0

2912420000

– – Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

0

0

2912490010

– – – Anisaldehyd (4-anisaldehyd, 4-methoxyben
zaldehyd)

0

0

2912490090

– – – Ostatní

5

0

2912500000

– Cyklické polymery aldehydů

0

0

2912600000

– Paraformaldehyd

5

0

2913000000

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty vý
robků čísla 2912

0

0

2914110000

– – Aceton

10

0

2914120000

– – Butanon (methylethylketon)

0

0

2914130000

– – 4-Methyl-2-pentanon (methylisobutylketon)

0

0

2914190000

– – Ostatní

0

0

2914210000

– – Kafr

0

0

2914221000

– – – Cyklohexanon

0

0

2914222000

– – – Methylcyklohexanony

0

0

2914230000

– – Jonony a methyljonony

0

0

2914292000

– – – Isoforon

0

0

2914299000

– – – Ostatní

0

0

2914310000

– – Fenylaceton (fenyl-2-propanon)

0

0

2914390000

– – Ostatní

0

0

2914401000

– – 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon (diacetonal
kohol)

0

0

2914409000

– – Ostatní

0

0

2914500000

– – Ketofenoly a ketony s jinou kyslíkatou funkcí

0

0

Připomínky

L 356/834

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2914610000

– – Antrachinon

0

0

2914690000

– – Ostatní

0

0

2914700000

– Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

0

0

2915110000

– – Kyselina mravenčí

0

0

2915121000

– – – Mravenčan sodný

5

0

2915129000

– – – Ostatní

0

0

2915130000

– – Estery kyseliny mravenčí

0

0

2915210000

– – Kyselina octová

0

0

2915240000

– – Acetanhydrid

0

0

2915291000

– – – Octany vápníku, olova, mědi, chromu, hli
níku nebo železa

0

0

2915292000

– – – Octan sodný

0

0

2915299000

– – – Ostatní

0

0

2915310000

– – Ethylacetát

0

0

2915320000

– – Vinylacetát

0

0

2915330000

– – n-Butylacetát

0

0

2915360000

– – Dinoseb (ISO) acetát

0

0

2915391000

– – – Methylacetát

0

0

2915392100

––––

Propylacetát

0

0

2915392200

––––

Isopropylacetát

0

0

2915393000

– – – Amylacetáty a isoamylacetáty

0

0

2915399000

– – – Ostatní

0

0

2915401000

– – Kyseliny

10

0

2915402000

– – Soli a estery

0

0

2915501000

– – Propionová kyselina

0

0

2915502100

– – – Soli

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/835

Základní sazba

Kategorie

2915502200

– – – Estery

0

0

2915601100

– – – Kyseliny butanové

0

0

2915601900

– – – Ostatní

0

0

2915602000

– – Kyseliny pentanové a jejich soli a estery

0

0

2915701000

– – – Kyselina palmitová, její soli a estery

0

0

2915702100

– – – Kyselina stearová

0

0

2915702200

– – – Soli

0

0

2915702900

– – – Estery

0

0

2915902000

– – Bromoctové kyseliny

0

0

2915903100

– – – Acetylchlorid

0

0

2915903900

– – – Ostatní

0

0

2915904000

– – Cínová sůl kyseliny oktanové

0

0

2915905000

– – Kyselina laurová

0

0

2915909000

– – Ostatní

0

0

2916111000

– – – Kyselina akrylová

0

0

2916112000

– – – Soli

0

0

2916121000

– – – Butylakrylát

0

0

2916129000

– – – Ostatní

0

0

2916130000

– – Kyselina methakrylová a její soli

0

0

2916141000

– – – Methylmethakrylát

0

0

2916149000

– – – Ostatní

0

0

2916151000

– – – Kyselina olejová

5

5

2916152000

– – – Soli a estery kyseliny olejové

0

0

2916159000

– – – Ostatní

0

0

2916191000

– – – Kyselina sorbová a její soli

0

0

Připomínky

L 356/836

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2916192000

– – – Deriváty kyseliny akrylové

0

0

2916199010

––––

Deriváty kyseliny methakrylové

0

0

2916199090

––––

Ostatní

0

0

2916201000

– – Allethrin (ISO)

5

0

2916202000

– – Permethrin (ISO) (INN)

5

0

2916209000

– – Ostatní

5

0

2916311000

– – – Kyselina benzoová

0

0

2916313000

– – – Benzoát sodný

0

0

2916314000

– – – Naftalenbenzoát, benzoát amonný, benzoát
draselný, benzoát vápenatý, methylbenzoát
a ethylbenzoát

0

0

2916319000

– – – Ostatní

0

0

2916321000

– – – Benzoylperoxid

0

0

2916322000

– – – Benzoylchlorid

0

0

2916340000

– – Kyselina fenyloctová a její soli

0

0

2916350000

– – Estery kyseliny fenyloctové

0

0

2916360000

– – Binapakryl (ISO)

0

0

2916390000

– – Ostatní

0

0

2917111000

– – – Kyselina šťavelová

0

0

2917112000

– – – Soli a estery

0

0

2917121000

– – – Adipová kyselina

0

0

2917122000

– – – Soli a estery

0

0

2917131000

– – – Kyselina azaleová (INN), její soli a estery

0

0

2917132000

– – – Kyselina sebaková, její soli a estery

0

0

2917140000

– – Maleinanhydrid

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/837

Základní sazba

Kategorie

2917191000

– – – Kyselina maleinová

0

0

2917192000

– – – Soli, estery a jiné deriváty kyseliny malei
nové

0

0

2917193000

– – – Kyselina fumarová

0

0

2917199000

– – – Ostatní

0

0

2917200000

– Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpe
nické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy,
halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich de
riváty

0

0

2917320000

– – Dioktylorthoftaláty

5

0

2917330000

– – Dinonyl nebo didecylorthoftaláty

10

0

2917341000

– – – Dimethyl nebo diethylorthoftaláty

10

0

2917342000

– – – Dibutylorthoftaláty

5

0

2917349000

– – – Ostatní

5

0

2917350000

– – Ftalanhydrid

0

0

2917361000

– – – Kyselina tereftalová

0

0

2917362000

– – – Soli

5

0

2917370000

– – Dimethyltereftalát

0

0

2917392000

– – – Kyselina orthoftalová a její soli

5

0

2917393000

– – – Kyselina isoftalová, její soli a estery

0

0

2917394000

– – – Trimelitanhydrid

0

0

2917399000

– – – Ostatní

5

0

2918111000

– – – Kyselina mléčná

0

0

2918112000

– – – Mléčnan vápenatý

0

0

2918119000

– – – Ostatní

0

0

2918120000

– – Kyselina vinná

0

0

2918130000

– – Soli a estery kyseliny vinné

0

0

2918140000

– – Kyselina citronová

0

0

Připomínky

L 356/838

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2918153000

– – – Citronan sodný

0

0

2918159000

– – – Ostatní

0

0

2918161000

– – – Kyselina glukonová

0

0

2918162000

– – – Glukonát vápenatý

0

0

2918163000

– – – Glukonát sodný

0

0

2918169000

– – – Ostatní

0

0

2918180000

– – Chlorbenzilát (ISO)

0

0

2918191000

– – – 2-2-Difenyl-2-hydroxyoctová kyselina (kyse
lina benzilová)

0

0

2918192000

– – – Deriváty kyseliny glukonové

0

0

2918199000

– – – Ostatní

0

0

2918211000

– – – Kyselina salicylová

0

0

2918212000

– – – Soli

0

0

2918221000

– – – Kyselina o-acetylasalicylová

5

0

2918222000

– – – Soli a estery

0

0

2918230000

– – Ostatní estery kyseliny salicylové a jejich soli

5

0

2918291100

––––

Methyl p-hydroxybenzoát

0

0

2918291200

––––

Propyl p-hydroxybenzoát

0

0

2918291900

––––

Ostatní

0

0

2918299000

– – – Ostatní

0

0

2918300000

– Karboxylové kyseliny s aldehydovou nebo keto
novou funkcí, avšak bez jiné kyslíkaté funkce, je
jich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxyky
seliny a jejich deriváty

0

0

2918910000

– – 2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoc
tová), její soli a estery

0

0

2918991100

––––

2,4-D (ISO)

0

0

2918991200

––––

Soli

0

0

2918992000

– – – Estery 2,4-D

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/839

Základní sazba

Kategorie

2918993000

– – – Dikamba (ISO)

0

0

2918994000

– – – MCPA (ISO)

0

0

2918995000

– – – 2,4-DB-(2,4-dichlorfenoxy)butanová
lina

0

0

2918996000

– – – Dichlorprop (ISO)

0

0

2918997000

– – – Diklofop-methyl (methyl 2-(4-(2,4-dichlor
fenoxy)fenoxy)propanoát)

0

0

2918999100

––––

Naproxen sodný

0

0

2918999200

––––

2,4-dichlorfenoxy-propionová kyselina

0

0

2918999900

––––

Ostatní

0

0

2919100000

– Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát

5

0

2919901100

– – – Glycerofosforečnan sodný

0

0

2919901900

– – – Ostatní

0

0

2919902000

– – Dichlorvinyldimethylfosfát (DDVP)

0

0

2919903000

– – Chlorfenvinfos (ISO)

0

0

2919909000

– – Ostatní

5

0

2920111000

– – – Parathion (ISO)

0

0

2920112000

– – – Parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)

10

0

2920192000

– – – O-ethyl-o-(4-nitrofenyl)-fenylfosfothionát
(EPN)

5

0

2920199000

– – – Ostatní

0

0

2920901000

– – Nitroglycerin (glyceryltrinitrát)

5

0

2920902000

– – Pentrit (pentaerythrittetranitrát)

5

0

2920903100

– – – Dimethylu a trimethylu

5

0

2920903200

– – – Diethylu a triethylu

5

0

2920903900

– – – Ostatní

5

0

2920909000

– – Ostatní

0

0

kyse

Připomínky

L 356/840

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2921110000

– – Methylamin, dimethylamin nebo trimethyla
min a jejich soli

0

0

2921191000

– – – Bis(2-chlorethyl)ethylamin

0

0

2921192000

– – – Chlormethin (INN) (bis(2-chlorethyl)methy
lamin)

5

0

2921193000

– – – Trichlormethin
amin)

(tris(2-chlorethyl)

5

0

2921194000

– – – N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo
isopropyl)-2-chlorethylaminy a jejich proto
nované soli

5

0

2921195000

– – – Diethylamin a jeho soli

5

0

2921199000

– – – Ostatní

0

0

2921210000

– – Ethylendiamin a jeho soli

5

0

2921220000

– – Hexamethylendiamin a jeho soli

5

0

2921290000

– – Ostatní

0

0

2921300000

– Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpe
nické monoaminy nebo polyaminy a jejich deri
váty; jejich soli

0

0

2921410000

– – Anilin a jeho soli

0

0

2921421000

– – – Chloraniliny

0

0

2921422000

– – – N-Methyl-N,2,4,6-tetranitroanilin (tetryl)

5

0

2921429000

– – – Ostatní

0

0

2921430000

– – Toluidiny a jejich deriváty; jejich soli

5

0

2921440000

– – Difenylamin a jeho deriváty; jejich soli

5

0

2921450000

– – 1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (βnaftylamin) a jejich deriváty; jejich soli

5

0

2921461000

– – – Amfetamin (INN)

0

0

2921462000

– – – Benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN),
ethylamfetamin (INN) a fenkamfamin (INN)

5

0

2921463000

– – – Lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefe
norex (INN) a fentermin (INN)

5

0

(INN)

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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Popis zboží

L 356/841

Základní sazba

Kategorie

2921469000

– – – Ostatní

0

0

2921491000

– – – Xylidiny

5

0

2921499000

– – – Ostatní

0

0

2921510000

– – o-, m-, p-Fenylendiamin, diaminotolueny a je
jich deriváty; jejich soli

0

0

2921590000

– – – Ostatní

0

0

2922111000

– – – Monoethanolamin

0

0

2922112000

– – – Soli

0

0

2922121000

– – – Diethanolamin

0

0

2922122000

– – – Soli

5

0

2922131000

– – – Triethanolamin

0

0

2922132000

– – – Soli

5

0

2922141000

– – – Dextropropoxyfen (INN)

0

0

2922142000

– – – Soli

0

0

2922192100

––––

N,N-Dimethyl-2-aminoethanol
protonované soli

jeho

0

0

2922192200

––––

N,N-Diethyl-2-aminoethanol a jeho pro
tonované soli

5

0

2922192900

––––

Ostatní

0

0

2922193000

– – – Ethyldiethanolamin

0

0

2922194000

– – – Methyldiethanolamin

0

0

2922199000

– – – Ostatní

0

0

2922210000

– – Aminohydroxynaftalensulfonové kyseliny a je
jich soli

5

0

2922290000

– – Ostatní

5

0

2922311000

– – – Amfepramon (INN)

5

0

2922312000

– – – Methadon (INN)

0

0

2922313000

– – – Normethadon (INN)

0

0

a

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2922319000

– – – Ostatní

0

0

2922390000

– – Ostatní

0

0

2922410000

– – Lysin a jeho estery; jejich soli

0

0

2922421000

– – – Glutamát sodný

5

0

2922429000

– – – Ostatní

0

0

2922430000

– – Kyselina
a její soli

5

0

2922441000

– – – Tilidin (INN)

0

0

2922449000

– – – Ostatní

0

0

2922491000

– – – Glycin (INN), jeho soli a estery

0

0

2922493000

– – – Alaniny (INN), fenylalanin (INN), leucin
(INN), isoleucin (INN) a kyselina asparagová
(INN)

0

0

2922494100

––––

Kyselina
ethylendiamintetraoctová
(EDTA) (kyselina edetová (INN))

0

0

2922494200

––––

Soli

5

0

2922499000

– – – Ostatní

0

0

2922503000

– – 2-Amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)-fenyl
propan (STP, DOM)

0

0

2922504000

– – Aminokyselinofenoly, jejich soli a deriváty

0

0

2922509000

– – Ostatní

0

0

2923100000

– Cholin a jeho soli

0

0

2923200000

– Lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy

5

0

2923901000

– – Deriváty cholinu

0

0

2923909000

– – Ostatní

0

0

2924110000

– – Meprobamát (INN)

0

0

2924120000

– – Fluoracetamid (ISO), fosfamidon (ISO) a mono
krotofos (ISO)

0

0

2924190000

– – Ostatní

0

0

anthranilová

(2-aminobenzoová)

Připomínky
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L 356/843

Základní sazba
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2924211000

– – – Diuron (ISO)

0

0

2924219000

– – – Ostatní

0

0

2924230000

– – 2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantra
nilová kyselina) a její soli

0

0

2924240000

– – Ethinamát (INN)

0

0

2924291000

– – – Acetyl-p-aminofenol (paracetamol) (INN)

0

0

2924292000

– – – Lidokain (INN)

0

0

2924293000

– – – Karbaryl (ISO), (INN)

0

0

2924294000

– – – Propanyl (ISO)

5

5

2924295000

– – – Metalaxyl (ISO)

0

0

2924296000

– – – Aspartam (INN)

0

0

2924297000

– – – Atenolol (INN)

0

0

2924298000

– – – Butachlor (2′-chlor-2′,6′ diethyl-N-(butoxy
methyl)acetanilid)

0

0

2924299100

––––

2′-chlor-2′,6′ diethyl-N-(methoxymethyl)
acetanilid)

0

0

2924299900

––––

Ostatní

0

0

2925110000

– – Sacharin a jeho soli

0

0

2925120000

– – Glutethimid (INN)

0

0

2925190000

– – Ostatní

0

0

2925210000

– – Clordimeform (ISO)

10

0

2925291000

– – – Guanidiny, jejich soli a deriváty

0

0

2925299000

– – – Ostatní

5

5

2926100000

– Akrylonitril

5

0

2926200000

– 1-Kyanoguanidin (dikyandiamid)

5

0

2926301000

– – Fenproporex (INN) a jeho soli

5

0

Připomínky
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Základní sazba
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2926302000

– – Meziprodukt methadonu (INN) (4,4-difenyl-2dimethylamino-4-kyanobutan)

0

0

2926902000

– – Acetonitril

5

0

2926903000

– – Acetonkyanhydrin

5

0

2926904000

– – 2-Kyano-N-[(ethylamino)karbonyl]-2-(metho
xyamino)acetamid (cymoxanil)

0

0

2926905000

– – Cypermethrin

0

0

2926909000

– – Ostatní

0

0

2927000000

– Diazo-, azo- a azoxysloučeniny

5

0

2928001000

– Ethyl-methyl-cetoxim (butanonoxim)

0

0

2928002000

– Foxim (ISO) (INN)

0

0

2928009000

– Ostatní

0

0

2929101000

– – Toluen-diisokyanát

5

0

2929109000

– – Ostatní

0

0

2929901000

– – N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo iso
propyl) fosforamidové dihalogenidy

10

0

2929902000

– – Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopro
pyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo
isopropyl) fosforamidové dihalogenidy

10

0

2929903000

– – Natrium-cyklamát (INN)

10

0

2929909000

– – Ostatní

10

0

2930201000

– – Ethyldipropylthiokarbamát

0

0

2930202000

– – Butilat (ISO), thiobenkarb, vernolát

5

5

2930209000

– – Ostatní

5

0

2930301000

– – Tetramethylthiuram disulfid (ISO) (INN)

0

0

2930309000

– – Ostatní

5

0

2930400000

– Methionin

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/845

Základní sazba

Kategorie

2930500000

– Kaptafol (ISO) a methamidofos (ISO)

0

0

2930901100

– – – Methylthiofanát (ISO)

0

0

2930901900

– – – Ostatní

0

0

2930902100

– – – N,N-Dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo
isopropyl)aminoethan-2-thioly a jejich pro
tonované soli

0

0

2930902900

– – – Ostatní

0

0

2930903000

– – Malathion (ISO)

0

0

2930905100

– – – Isopropylxanthát sodný (ISO)

10

0

2930905900

– – – Ostatní

5

0

2930906000

– – Thiodiglykol (bis(2-hydroxyethyl)sulfid)

0

0

2930907000

– – O,O-diethyl, S-[2-(diethylamino)ethyl] fosfor
thioát a jeho alkylované nebo protonované
soli

0

0

2930908000

– – O-ethyl, S-fenyl ethyfosfonothiolothioát (fono
fos)

5

0

2930909200

– – – Soli, estery a deriváty methioninu

5

0

2930909300

– – – Dimethoát (ISO), fenthion (ISO)

0

0

2930909400

– – – [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo
isopropyl)amino)ethyl] hydrogen alkyl (me
thyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)fosfo
nothioáty a jejich O-alkyl(≤ C10, včetně cy
kloalkylu)estery; jejich alkylované nebo pro
tonované soli

0

0

2930909500

– – – 2-Chlorethyl sulfid a chloromethyl sulfid;
bis(2-chlorethyl)sulfid

0

0

2930909600

– – – Bis(2-chlorethylthio)methan; 1,2-bis(2-chlo
rethylthio)ethan; 1,3-bis(2-chlorethylthio)-npropan; 1,4-bis(2-chlorethylthio)-n-butan;
1,5-bis(2-chlorethylthio)-n-pentan

0

0

2930909700

– – – Bis(2-chlorethylthiomethyl)oxid; bis(2-chlo
rethylthioethyl)oxid

0

0

Připomínky

L 356/846

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

2930909800

– – – Ostatní obsahující atom fosforu, ke kterému
je vázána jedna methylová, ethylová, n-pro
pylová nebo isopropylová skupina, avšak
neobsahující další atomy uhlíku

5

0

2930909900

– – – Ostatní

0

0

2931001000

– Tetraethylolovo

5

0

2931003100

– – Glyfosát (ISO)

0

0

2931003200

– – Soli

0

0

2931004000

– O-alkyl(≤ C10, včetně cykloalkylu)alkyl(methyl,
ethyl, n-propyl nebo isopropyl)fosfonofluoridáty

5

0

2931009200

– – Trichlorfon (ISO)

0

0

2931009300

– – O-alkyl(≤ C10, včetně cykloalkylu)-N,N-dialkyl
(methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)fosfo
ramidokyanidát

0

0

2931009400

– – 2-Chlorovinyldichlorarsin;
bis(2-chlorvinyl)
chlorarsin; tris(2-chlorvinyl)arsin

0

0

2931009500

– – Alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)
fosfonyldifluoridy

0

0

2931009600

– – [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo
isopropyl(amino)ethyl] hydrogen alkyl (me
thyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)fosfonity
a jejich O-alkyl (≤ C10, včetně cykloalkylu)
estery; jejich alkylované nebo protonované
soli

0

0

2931009700

– – O-Isopropyl methylfosfonochloridát; O-pina
kolyl methylfosfonochloridát

0

0

2931009800

– – Ostatní obsahující atom fosforu, ke kterému je
vázána jedna methylová, ethylová, n-propy
lová nebo isopropylová skupina, avšak neob
sahující další atomy uhlíku

0

0

2931009900

– – Ostatní

0

0

2932110000

– – Tetrahydrofuran

0

0

2932120000

– – 2-Furaldehyd (furfural)

5

0

2932131000

– – – Furfurylalkohol

5

0

2932132000

– – – Tetrahydrofurfurylalkohol

10

0

2932190000

– – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/847

Základní sazba

Kategorie

2932210000

– – Kumarin, methylkumariny a ethylkumariny

0

0

2932291000

– – – Warfarin (ISO) (INN)

0

0

2932292000

– – – Fenolftalein (INN)

0

0

2932299000

– – – Ostatní

0

0

2932910000

– – Isosafrol

0

0

2932920000

– – 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propanon

0

0

2932930000

– – Piperonal

0

0

2932940000

– – Safrol

0

0

2932950000

– – Tetrahydrokannabinoly (všechny izomery)

0

0

2932991000

– – – Piperonylbutoxid

0

0

2932992000

– – – Eukalyptol

0

0

2932994000

– – – Karbofuran (ISO)

0

0

2932999000

– – – Ostatní

0

0

2933111000

– – – Fenazon (INN) (antipyrin)

0

0

2933113000

– – – Dipyron (monohydrát sodné soli kyseliny
[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-fenyl1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methansulfo
nové

0

0

2933119000

– – – Ostatní

0

0

2933191000

– – – Fenylbutazon (INN)

5

0

2933199000

– – – Ostatní

0

0

2933210000

– – Hydantoin a jeho deriváty

0

0

2933290000

– – Ostatní

0

0

2933310000

– – Pyridin a jeho soli

0

0

2933320000

– – Piperidin a jeho soli

0

0

2933331000

– – – Bromazepam (INN)

0

0

Připomínky

L 356/848
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2933332000

– – – Fentanyl (INN)

5

0

2933333000

– – – Pethidin (INN)

5

0

2933334000

– – – Pethidin (INN) meziprodukt A: (4-kyano-1methyl-4-fenylpiperidin nebo 1-methyl-4fenyl-4-kyanopiperidin)

5

0

2933335000

– – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitra
mid (INN), difenoxylát (INN), difenoxin
(INN), dipipanon (INN), fencyklidin (INN)
(PCP), fenoperidin (INN), ketobemidon
(INN), methylfenidát (INN), pentatozin
(INN), pipradrol (INN), piritramid (INN),
propiram (INN) a trimeperidin (INN)

5

0

2933339000

– – – Ostatní

0

0

2933391100

––––

Pikloram (ISO)

0

0

2933391200

––––

Soli

5

0

2933392000

– – – Parakvat-dichlorid

0

0

2933393000

– – – Hydrazid kyseliny isonikotinové

0

0

2933396000

– – – 3-Chinuklidinyl benzylát

5

0

2933397000

– – – Chinuklidin-3-ol

5

0

2933399000

– – – Ostatní

0

0

2933410000

– – Levorfanol (INN) a jeho soli

5

0

2933491000

– – – 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchino
lin (etoxychin)

0

0

2933499000

– – – Ostatní

0

0

2933520000

– – Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její
soli

5

0

2933531000

– – – Fenobarbital (INN)

0

0

2933532000

– – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), bar
bital (INN), butalbital (INN) and butobarbi
tal

0

0

2933533000

– – – Cyklobarbital (INN), methylfenobarbital
(INN) a pentobarbital (INN)

5

0

2933534000

– – – Sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN)
a vinylbital (INN)

0

0

Připomínky

24.12.2016
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Základní sazba

Kategorie

2933539000

– – – Ostatní

0

0

2933540000

– – Ostatní deriváty malonylmočoviny (kyseliny
barbiturové); jejich soli

0

0

2933551000

– – – Loprazolam (INN)

0

0

2933552000

– – – Meklokvalon (INN)

5

0

2933553000

– – – Methakvalon (INN)

5

0

2933554000

– – – Zipeprol (INN)

5

0

2933559000

– – – Ostatní

0

0

2933591000

– – – Piperazin (diethylenediamin) a 2,5-dime
thylpiperazin (dimethyl-2,5-diethylenedia
min)

0

0

2933592000

– – – Amprol (INN)

5

0

2933593000

– – – Ostatní deriváty piperazinu

0

0

2933594000

– – – Thiopental sodný (INN)

0

0

2933595000

– – – Ciprofloxacin (INN) a jeho soli

0

0

2933596000

– – – Hydroxyzin (INN)

0

0

2933599000

– – – Ostatní

0

0

2933610000

– – Melamin

0

0

2933691000

– – – Atrazin (ISO)

0

0

2933699000

– – – Ostatní

0

0

2933710000

– – 6-Hexanlaktam (ε-kaprolaktam)

10

0

2933720000

– – Klobazam (INN) a methyprylon (INN)

0

0

2933791000

– – – Primidon (INN)

0

0

2933799000

– – – Ostatní

0

0

2933911000

– – – Alprazolam (INN)

0

0

2933912000

– – – Diazepam (INN)

0

0

2933913000

– – – Lorazepam (INN)

0

0

Připomínky

L 356/850
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

2933914000

– – – Triazolam (INN)

0

0

2933915000

– – – Kamazepam (INN), chlordiazepoxid (INN),
klonazepam (INN), klorazepát, delorazepam
(INN), estazolam (INN), fludiazepam (INN)
a flunitrazepam (INN)

0

0

2933916000

– – – Flurazepam (INN), halazepam (INN), ethyl
loflazepát (INN), lormetazepam (INN), ma
zindol (INN), medazepam (INN), midazolam
(INN), nimetazepam (INN)

0

0

2933917000

– – – Nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxa
zepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
(INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN)
a tetrazepam (INN)

0

0

2933919000

– – – Ostatní

0

0

2933991000

– – – Parbendazol (INN)

5

0

2933992000

– – – Albendazol (INN)

0

0

2933999000

– – – Ostatní

0

0

2934101000

– – Thiabendazol (ISO)

0

0

2934109000

– – Ostatní

0

0

2934200000

– Sloučeniny obsahující ve struktuře benzothiazo
lový kruhový systém (též hydrogenovaný), dále
nekondenzovaný

0

0

2934300000

– Sloučeniny obsahující ve struktuře fenothiazi
nový kruhový systém (též hydrogenovaný), dále
nekondenzovaný

0

0

2934911000

– – – Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotia
zepam (INN), kloxazolam (INN) a dextromo
ramid (INN)

0

0

2934912000

– – – Haloxazolam (INN), ketazolam (INN), meso
carb (INN), oxazolam (INN) a pemolin
(INN)

0

0

2934913000

– – – Fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN)
a sufentanil (INN)

0

0

2934919000

– – – Ostatní

0

0

2934991000

– – – Sultony a sultamy

0

0

Připomínky
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Kategorie

2934992000

– – – 6-Aminopenicilanová kyselina

0

0

2934993000

– – – Nukleové kyseliny a jejich soli

0

0

2934994000

– – – Levamisol (INN)

0

0

2934999000

– – – Ostatní

0

0

2935001000

– Sulpirid (INN)

0

0

2935009000

– Ostatní

0

0

2936210000

– – Vitaminy A a jejich deriváty

0

0

2936220000

– – Vitamin B1 a jeho deriváty

0

0

2936230000

– – Vitamin B2 a jeho deriváty

0

0

2936240000

– – Kyselina D- nebo DL-pantothenová (vitamin
B3 nebo vitamin B5) a její deriváty

0

0

2936250000

– – Vitamin B6 a jeho deriváty

0

0

2936260000

– – Vitamin B12 a jeho deriváty

0

0

2936270000

– – Vitamin C a jeho deriváty

0

0

2936280000

– – Vitamin E a jeho deriváty

0

0

2936291000

– – – Vitamin B9 a jeho deriváty

0

0

2936292000

– – – Vitamin K a jeho deriváty

0

0

2936293000

– – – Vitamin PP a jeho deriváty

0

0

2936299000

– – – Ostatní vitaminy a jejich deriváty

0

0

2936900000

– Ostatní, včetně přírodních koncentrátů

0

0

2937110000

– – Somatotropin, jeho deriváty a strukturní ana
loga

5

0

2937120000

– – Inzulin a jeho soli

0

0

2937191000

– – – Oxytocin (INN)

5

0

2937199000

– – – Ostatní

0

0

2937211000

– – – Hydrokortison

5

0

2937212000

– – – Prednisolon (INN) (dehydrohydrokortison)

0

0

Připomínky
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2937219000

– – – Ostatní

0

0

2937221000

– – – Betamethason (INN)

0

0

2937222000

– – – Dexamethason (INN)

5

0

2937223000

– – – Triamcinolon (INN)

5

0

2937224000

– – – Fluocinonid (INN)

0

0

2937229000

– – – Ostatní

0

0

2937231000

– – – Progesteron (INN) a jeho deriváty

0

0

2937232000

– – – Estriol (hydrát folikulinu)

0

0

2937239000

– – – Ostatní

0

0

2937291000

– – – Cyproteron (INN)

5

0

2937292000

– – – Finasterid (INN)

5

0

2937299000

– – – Ostatní

0

0

2937310000

– – Epinefrin (INN) (adrenalin)

0

0

2937390000

– – Ostatní

0

0

2937400000

– Deriváty aminokyselin

0

0

2937500000

– Prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, jejich
deriváty a strukturní analoga

5

0

2937900000

– Ostatní

5

0

2938100000

– Rutin (rutosid) a jeho deriváty

5

0

2938902000

– – Saponiny

0

0

2938909000

– – Ostatní

0

0

2939111000

– – – Koncentráty makové slámy; jejich soli

0

0

2939112000

– – – Kodein a jeho soli

0

0

2939113000

– – – Dihydrokodein (INN) a jeho soli

0

0

2939114000

– – – Heroin a jeho soli

0

0

2939115000

– – – Morfin a jeho soli

0

0

Připomínky

24.12.2016
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2939116000

– – – Buprenorfin (INN), ethylmorfin, etorfin
(INN), hydrokodon (INN), hydromorfon
(INN); jejich soli

0

0

2939117000

– – – Folkodin (INN), nikomofin (INN), oxykodon
(INN), oxymorfon (INN), thebakon (INN)
a thebain; jejich soli

5

0

2939191000

– – – Papaverin, jeho soli a deriváty

0

0

2939199000

– – – Ostatní

0

0

2939200000

– Alkaloidy chininové kůry a jejich deriváty; jejich
soli

0

0

2939300000

– Kofein a jeho soli

0

0

2939410000

– – Efedrin a jeho soli

0

0

2939420000

– – Pseudoefedrin (INN) a jeho soli

0

0

2939430000

– – Kathin (INN) a jeho soli

5

0

2939492000

– – – DL-Norefedrin (fenylpropanolamin) a jeho
soli

5

0

2939499000

– – – Ostatní

0

0

2939510000

– – Fenetylin (INN) a jeho soli

5

0

2939590000

– – Ostatní

0

0

2939610000

– – Ergometrin (INN) a jeho soli

0

0

2939620000

– – Ergotamin (INN) a jeho soli

0

0

2939630000

– – Kyselina lysergová a její soli

5

0

2939690000

– – Ostatní

0

0

2939911000

– – – Kokain, jeho soli, estery a jiné deriváty

0

0

2939912000

– – – Ekgonin, jeho soli, estery a jiné deriváty

0

0

2939914000

– – – Metamfetamin (INN), jeho soli, estery a jiné
deriváty

0

0

2939915000

– – – Racemát metamfetaminu, jeho soli, estery
a jiné deriváty

0

0

Připomínky
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2939916000

– – – Levometamfetamin, jeho soli, estery a jiné
deriváty

0

0

2939991000

– – – Skopolamin, jeho soli a deriváty

10

5

2939999000

– – – Ostatní

0

0

2940000000

Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza,
maltóza, glukóza a fruktóza (levulóza); ethery, ace
taly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čí
sel 29.37, 29.38 nebo 29.39

0

0

2941101000

– – Ampicilin (INN) a jeho soli

0

0

2941102000

– – Amoxicilin (INN) a jeho soli

0

0

2941103000

– – Oxacilin (INN), kloxacilin (INN), dikloxacilin
(INN) a jejich soli

0

0

2941104000

– – Deriváty ampicilinu, amoxicilinu a dikloxaci
linu

0

0

2941109000

– – Ostatní

0

0

2941200000

– Streptomyciny a jejich deriváty; jejich soli

0

0

2941301000

– – Oxytetracyklin (ISO) (INN) a jeho deriváty,
jeho soli

0

0

2941302000

– – Chlorotetracyklin a jeho deriváty, jeho soli

0

0

2941309000

– – Ostatní

0

0

2941400000

– Chloramfenikol a jeho deriváty; jeho soli

5

0

2941500000

– Erythromycin a jeho deriváty; jejich soli

0

0

2941901000

– – Neomycin (INN) a jeho deriváty, jeho soli

0

0

2941902000

– – Aktinomycin a jeho deriváty, jeho soli

0

0

2941903000

– – Bacitracin (INN) a jeho deriváty, jeho soli

0

0

2941904000

– – Gramicidin (INN) a jeho deriváty, jeho soli

0

0

Připomínky
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2941905000

– – Tyrothricin (INN) a jeho deriváty, jeho soli

0

0

2941906000

– – Cefalexin (INN) a jeho deriváty, jeho soli

0

0

2941909000

– – Ostatní

0

0

2942000000

Ostatní organické sloučeniny

0

0

3001201000

– – Z jater

5

0

3001202000

– – Ze žluči

5

0

3001209000

– – Ostatní

5

0

3001901000

– – Heparin a jeho soli

5

0

3001909000

– – Ostatní

5

0

3002101100

– – – Proti hadímu uštknutí

5

0

3002101200

– – – Proti záškrtu

5

0

3002101300

– – – Proti tetanu

5

0

3002101900

– – – Ostatní

5

5

3002103100

– – – Lidská plazma a jiné lidské krevní složky

5

0

3002103200

– – – Pro léčbu rakoviny nebo HIV

5

0

3002103300

– – – Laboratorní nebo diagnostické reagencie ne
určené k podávání pacientům

5

0

3002103900

– – – Ostatní

5

0

3002201000

– – – Očkovací látka proti polyomelitidě

5

0

3002202000

– – Očkovací látka proti vzteklině

5

0

3002203000

– – Očkovací látka proti spalničkám

5

0

3002209000

– – Ostatní

5

0

3002301000

– – Proti slintavce a kulhavce

0

0

3002309000

– – Ostatní

0

0

3002901000

– – Kultury mikroorganismů

0

0
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3002902000

– – Laboratorní nebo diagnostické reagencie neu
rčené k podávání pacientům

0

0

3002903000

– – Lidská krev

5

0

3002904000

– – Saxitoxin

5

0

3002905000

– – Ricin

5

0

3002909000

– – Ostatní

5

0

3003100000

– Obsahující peniciliny nebo jejich deriváty se
strukturou penicilanové kyseliny nebo strepto
myciny nebo jejich deriváty

5

5

3003200000

– Obsahující jiná antibiotika

5

5

3003310000

– – Obsahující inzulin

5

0

3003390000

– – Ostatní

5

5

3003400000

– Obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, avšak
neobsahující hormony nebo jiné výrobky čísla
2937 nebo antibiotika

5

5

3003901000

– – Pro humánní lékařství

0

0

3003902000

– – Pro veterinární lékařství

0

0

3004101000

– – Pro humánní lékařství

5

10

3004102000

– – Pro veterinární lékařství

5

5

3004201100

– – – Pro léčbu rakoviny nebo HIV

5

5

3004201900

– – – Ostatní

5

10

3004202000

– – Pro veterinární lékařství

5

5

3004310000

– – Obsahující inzulin

0

0

3004321100

––––

Pro léčbu rakoviny nebo HIV

5

5

3004321900

––––

Ostatní

5

10

3004322000

– – – Pro veterinární lékařství

5

5

3004391100

––––

Pro léčbu rakoviny nebo HIV

5

5

3004391900

––––

Ostatní

5

5

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

3004392000

– – – Pro veterinární lékařství

5

5

3004401100

– – – Anestetika

5

5

3004401200

– – – Pro léčbu rakoviny nebo HIV

5

5

3004401900

– – – Ostatní

5

5

3004402000

– – Pro veterinární lékařství

5

5

3004501000

– – Pro humánní lékařství

5

10

3004502000

– – Pro veterinární lékařství

5

5

3004901000

– – Syntetické náhražky lidské plazmy

5

5

3004902100

– – – Anestetika

5

5

3004902200

– – – Náplasti impregnované nitroglycerinem

10

5

3004902300

– – – Pro parenterální výživu

5

5

3004902400

– – – Pro léčbu rakoviny nebo HIV

5

5

3004902900

– – – Ostatní

5

5

3004903000

– – Ostatní léky, pro veterinární lékařství

5

5

3005101000

– – Náplasti a malá obinadla

10

5

3005109000

– – Ostatní

10

5

3005901000

– – Absorpční gáza z bavlny

15

10

3005902000

– – Obinadla

15

10

3005903100

– – – Impregnované sádrou nebo jinými látkami
vhodnými pro léčbu zlomenin

15

10

3005903900

– – – Ostatní

15

10

3005909000

– – Ostatní

15

10

3006101000

– – Sterilní chirurgický katgut, podobné sterilní
šicí materiály (včetně sterilních absorbovatel
ných nití pro chirurgii nebo zubní lékařství)

5

0

3006102000

– – Sterilní tkaninové náplasti k chirurgickému
uzavírání ran

15

10

Připomínky
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3006109000

– – Ostatní

5

0

3006200000

– Reagencie k určování krevních skupin nebo
krevních faktorů

5

0

3006301000

– – Kontrastní prostředky obsahující síran barnatý

5

0

3006302000

– – Ostatní kontrastní prostředky

5

0

3006303000

– – Diagnostické reagencie

5

0

3006401000

– – Zubní cementy a jiné zubní výplně

5

0

3006402000

– – Kostní rekonstrukční cementy

5

0

3006500000

– Brašny a krabice s první pomocí

15

5

3006600000

– Chemické antikoncepční přípravky na bázi hor
monů, jiných výrobků čísla 2937 nebo spermi
cidů

10

5

3006700000

– Gelové přípravky určené pro použití v humán
ním nebo veterinárním lékařství jako lubrikant
na části těla při chirurgických operacích nebo lé
kařských prohlídkách nebo jako spojovací pro
středek mezi tělem a lékařskými nástroji

5

0

3006910000

– – Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití

15

5

3006920000

– – Farmaceutický odpad

15

10

3101001000

– Guáno mořských ptáků

0

0

3101009000

– Ostatní

0

0

3102101000

– – Obsahující více než 45 % hmotnostních, avšak
nejvýše 46 % hmotnostních dusíku (kvalita
hnojiva)

0

0

3102109000

– – Ostatní

0

0

3102210000

– – Síran amonný

0

0

3102290000

– – Ostatní

0

0

3102300000

– Dusičnan amonný, též ve vodném roztoku

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

3102400000

– Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápe
natým nebo s jinými anorganickými nehnoji
vými látkami

0

0

3102500000

– Dusičnan sodný

0

0

3102600000

– Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého
a dusičnanu amonného

0

0

3102800000

– Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vod
ném nebo amoniakálním roztoku

0

0

3102901000

– – Směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu ho
řečnatého

0

0

3102909000

– – Ostatní

0

0

3103100000

– Superfosfáty

0

0

3103900010

– – Zásaditá struska (Thomasova struska)

0

0

3103900090

– – Ostatní

0

0

3104201000

– – Obsahující více než 22 % hmotnostních, avšak
nejvýše 62 % hmotnostních draslíku vyjád
řeného jako oxid draselný (kvalita hnojiva)

0

0

3104209000

– – Ostatní

0

0

3104300000

– Síran draselný

0

0

3104901000

– – Síran hořečnatý a draselný

0

0

3104909000

– – Ostatní

0

0

3105100000

– Výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v
podobných formách nebo v balení o celkové
hmotnosti nepřesahující 10 kg

5

0

3105200000

– Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři
hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík

0

0

3105300000

– Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamo
nium fosfát)

0

0

3105400000

– Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoa
monium fosfát) a jeho směsi s hydrogenortho
fosforečnanem diamonným (diamonium fosfát)

0

0

Připomínky
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3105510000

– – Obsahující dusičnany a fosforečnany

0

0

3105590000

– – Ostatní

0

0

3105600000

– Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva
hnojivé prvky: fosfor a draslík

0

0

3105901000

– – Dusičnan sodný/draselný (ledek)

0

0

3105902000

– – Ostatní minerální nebo chemická hnojiva ob
sahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík

0

0

3105909000

– – Ostatní

0

0

3201100000

– Kebračový výtažek

10

0

3201200000

– Mimózový výtažek

10

0

3201902000

– – Kebračový tanin

10

0

3201903000

– – Dubové nebo kaštanové výtažky

10

0

3201909000

– – Ostatní

10

0

3202100000

– Syntetická organická třísliva

10

5

3202901000

– – Enzymatické přípravky pro předčinění

10

5

3202909000

– – Ostatní

10

5

3203001100

– – Z kampešky

5

0

3203001200

– – Chlorofyl

0

0

3203001300

– – Přírodní indigo

5

0

3203001400

– – Z annatta (oreláník barvířský)

10

5

3203001500

– – Z měsíčku (xantophyll)

10

5

3203001600

– – Z kukuřice s fialovými výhonky (anthokyan)

10

5

3203001700

– – Z kurkumy (kurkumin)

10

5

3203001900

– – Ostatní

10

5

3203002100

– – Z košenily

10

5
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Základní sazba

Kategorie

3203002900

– – Ostatní

10

0

3204110000

– – Disperzní barviva a přípravky na nich zalo
žené

0

0

3204120000

– – Kyselá barviva, též metalizovaná a přípravky
na nich založené; mořidlová barviva a pří
pravky na nich založené

0

0

3204130000

– – Zásaditá barviva a přípravky na nich založené

0

0

3204140000

– – Přímá barviva a přípravky na nich založené

0

0

3204151000

– – – Syntetické indigo

0

0

3204159000

– – – Ostatní

0

0

3204160000

– – Reaktivní barviva a přípravky na nich zalo
žené

0

0

3204170000

– – Pigmenty a přípravky na nich založené

0

0

3204191000

– – – Přípravky založené na syntetických karote
noidech

0

0

3204199000

– – – Ostatní

0

0

3204200000

– Syntetické organické výrobky používané jako
fluorescenční zjasňující prostředky

0

0

3204900000

– Ostatní

0

0

3205000000

Barevné laky; přípravky založené na barevných la
cích specifikované poznámkou 3 k této kapitole

10

5

3206110000

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více
oxidu titaničitého počítáno v sušině

0

0

3206190000

– – Ostatní

5

0

3206200000

– Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chromu

0

0

3206410000

– – Ultramarin a přípravky na jeho bázi

0

0

3206420000

– – Litopon a ostatní pigmenty a přípravky na
bázi sulfidu zinečnatého

0

0
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3206491000

– – – Koncentrované disperze ostatních pig
mentů, v plastech, kaučuku nebo jiných
médiích

5

0

3206492000

– – – Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin
kadmia

0

0

3206493000

– – – Pigmenty a přípravky na bázi hexakyanofe
rátů (ferokyanidy a ferikyanidy)

0

0

3206499100

––––

Minerální čerň

0

0

3206499900

––––

Ostatní

0

0

3206500000

– Anorganické výrobky používané jako lumino
fory

5

0

3207100000

– Připravené pigmenty, připravená kalidla, připra
vené barvy a podobné přípravky

0

0

3207201000

– – Sklotvorné smalty a glazury

10

5

3207209000

– – Ostatní

5

0

3207300000

– Tekuté listry a podobné přípravky

10

0

3207401000

– – Skleněné frity

5

5

3207409000

– – Ostatní

10

0

3208100000

– Na bázi polyesterů

15

0

3208200000

– Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů

15

5

3208900000

– Ostatní

15

0

3209100000

– Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů

15

7

3209900000

– Ostatní

15

7

3210001000

– Antikorozivní a antivegetační lodní nátěry

15

7

3210002000

– Připravené vodní pigmenty používané pro ko
nečnou úpravu kůže

5

7

3210009000

– Ostatní

5

7

3211000000

Připravené sikativy

5

7
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3212100000

– Ražební fólie

0

0

3212901000

– – Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek
a vloček), rozptýlené v nevodném prostředí, v
kapalné nebo pastovité formě, používané při
výrobě nátěrových barev

5

0

3212902000

– – Barvy a jiná barviva, v úpravě nebo v balení
pro drobný prodej

5

7

3213101000

– – Vodové barvy (již namíchané)

15

7

3213109000

– – Ostatní

15

7

3213900000

– Ostatní

5

7

3214101000

– – Sklenářské tmely, pryskyřičné tmely a jiné
tmely

15

7

3214102000

– Malířské tmely

5

7

3214900000

– Ostatní

15

7

3215110000

– – Černé

5

0

3215190000

– – Ostatní

5

7

3215901000

– – Pro rozmnožovací hektografické nebo blánové
stroje

15

0

3215902000

– – Pro kuličková pera

15

0

3215909000

– – Ostatní

5

0

33011200

– – Pomerančové

0

0

33011300

– – Citronové

5

0

33011910

– – – Limetové

5

0

33011990

– – – Ostatní

5

0

33012400

– – Z máty peprné (Mentha piperita)

0

0

33012500

– – Z ostatních druhů máty

0

0

33012910

– – – Anýzové

5

0

33012920

– – – Eukalyptové

5

5

33012930

– – – Levandulové nebo lavandinové

0

0

33012990

– – – Ostatní

5

5
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33013000

– Pryskyřice

10

0

33019010

– – Vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

5

0

33019020

– – Extrahované olejové pryskyřice

5

0

33019090

– – Ostatní

5

0

3302101000

– – Mající skutečný objemový obsah alkoholu pře
vyšující 0,5 % obj.

10

5

3302109000

– – Ostatní

10

5

3302900000

– Ostatní

5

5

3303000000

Parfémy a toaletní vody

20

7

3304100000

– Přípravky na líčení rtů

20

7

3304200000

– Přípravky na líčení očí

20

7

3304300000

– Přípravky pro manikúru nebo pedikúru

20

10

3304910000

– – Pudry, též kompaktní

20

10

3304990000

– – Ostatní

20

7

3305100000

– Šampony

20

7

3305200000

– Přípravky pro trvalou ondulaci nebo pro narov
návání vlasů

20

7

3305300000

– Laky na vlasy

20

7

3305900000

– Ostatní

20

7

3306100000

– Přípravky na čištění zubů

20

7

3306200000

– Niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť)

15

7

3306900000

– Ostatní

20

7

3307100000

– Holicí přípravky používané před holením, při
holení nebo po holení

20

7

3307200000

– Osobní deodoranty a přípravky proti pocení

20

7

3307300000

– Parfémované koupelové soli a jiné koupelové
přípravky

20

7
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3307410000

– – „Agarbatti“ a jiné vonné přípravky, které vydá
vají vůni při spalování

20

7

3307490000

– – Ostatní

20

7

3307901000

– – Přípravky pro kontaktní čočky nebo umělé oči

20

7

3307909000

– – Ostatní

20

7

3401110000

– – Pro toaletní účely (včetně medicinálních vý
robků)

20

10

3401191000

– – – Ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podob
ných tvarech

20

10

3401199000

– – – Ostatní

20

10

3401200000

– Mýdlo v ostatních formách

20

10

3401300000

– Organické povrchově aktivní výrobky a přípravky
pro mytí pokožky, ve formě kapaliny nebo
krému a upravené pro drobný prodej, též obsa
hující mýdlo

15

10

3402111000

– – – Sulfáty nebo sulfonáty mastných alkoholů

15

5

3402119000

– – – Ostatní

20

5

3402121000

– – – Soli mastných aminů

15

10

3402129000

– – – Ostatní

15

5

3402131000

– – – Získané kondenzací ethylenoxidu se směsmi
lineárních alkoholů s jedenácti nebo více
atomy uhlíku

15

5

3402139000

– – – Ostatní, neionogenní

15

5

3402191000

– – – Alkylbetainové nebo sulfobetainové bílko
viny

15

5

3402199000

– – – Ostatní

20

5

3402200000

– Přípravky upravené pro drobný prodej

15

10

3402901000

– – Detergenty pro textilní průmysl

15

5

3402909100

– – – Povrchově aktivní přípravky na bázi [(no
nyl)-oxy]benzensulfonátu sodného

5

5
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3402909900

– – – Ostatní

5

5

3403110000

– – Přípravky pro úpravu textilních materiálů,
kůže, kožešin nebo jiných materiálů

15

5

3403190000

– – Ostatní

15

10

3403910000

– – Přípravky pro úpravu textilních materiálů,
kůže, kožešin nebo jiných materiálů

15

5

3403990000

– – Ostatní

5

0

3404200000

– Z poly(oxyethylenu) (polyethylenglykolu)

5

0

3404903000

– – Z chemicky modifikovaného lignitu

10

0

3404904010

– – – Umělé

0

0

3404904020

– – – Připravené

10

5

3404909010

– – – Umělé

0

0

3404909020

– – – Připravené

10

7

3405100000

– Leštidla, krémy a podobné přípravky na obuv
nebo kůži

20

7

3405200000

– Leštidla, krémy a podobné přípravky pro údržbu
dřevěného nábytku, podlah nebo jiných výrobků
ze dřeva

15

7

3405300000

– Leštidla a podobné přípravky na karoserie, jiné
než leštidla na kovy

15

7

3405400000

– Cídicí pasty a prášky a jiné cídicí přípravky

15

7

3405900000

– Ostatní

5

7

3406000000

Svíčky, svíce a podobné výrobky

20

10

3407001000

– Modelovací pasty

20

7

3407002000

– „Dentální vosk“ nebo „dentální otiskovací směsi“

15

5

3407009000

– Ostatní přípravky na bázi sádry používané v
zubním lékařství

10

0

35011000

– Kasein

5

0

35019010

– – Kaseinové klihy

5

0
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Základní sazba

Kategorie

35019090

– – Ostatní

0

0

35021100

– – Sušený

10

0

35021900

– – Ostatní

10

0

35022000

– Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo
více syrovátkových proteinů

10

0

35029010

– – Albuminy

10

0

35029090

– – Albumináty a ostatní deriváty albuminu

10

0

35030010

– Želatina a její deriváty

5

0

35030020

– Vyzina; jiné klihy živočišného původu

10

0

35040010

– Peptony a jejich deriváty

0

0

35040090

– Ostatní

0

0

35051000

– Dextriny a jiné modifikované škroby

MEP

E

35052000

– Klihy

MEP

E

3506100000

– Výrobky všech druhů vhodné k použití jako
klihy nebo lepidla, balené nebo jinak upravené
pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté
hmotnosti nepřesahující 1 kg

15

7

3506910000

– – Lepidla na bázi polymerů čísel 3901 až 3913
nebo na bázi kaučuku

15

5

3506990000

– – Ostatní

15

5

3507100000

– Syřidlo a syřidlové koncentráty

0

0

3507901300

– – – Pankreatin

0

0

3507901900

– – – Ostatní

0

0

3507903000

– – Papain

5

0

3507904000

– – Ostatní enzymy a jejich koncentráty

0

0

3507905000

– – Enzymatické přípravky pro křehčení masa

10

0

3507906000

– – Enzymatické přípravky pro čiření nápojů

10

0

3507909000

– – Ostatní

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

3601000000

Prachové výmetné slože

10

5

3602001100

– – Dynamity

10

5

3602001900

– – Ostatní

10

5

3602002000

– Na bázi dusičnanu amonného

10

5

3602009000

– Ostatní

10

0

3603001000

– Zápalnice

10

5

3603002000

– Bleskovice

10

5

3603003000

– Rozbušky

10

5

3603004000

– Roznětky

10

5

3603005000

– Zažehovače

10

5

3603006000

– Elektrické rozbušky

10

5

3604100000

– Pyrotechnické výrobky pro zábavu

10

5

3604900000

– Ostatní

10

0

3605000000

– Zápalky; jiné než pyrotechnické výrobky čísla
3604

20

10

3606100000

– Paliva tekutá nebo ve formě zkapalněného plynu
v nádobách používaných pro plnění nebo do
plňování cigaretových nebo podobných zapalo
vačů o obsahu nepřesahujícím 300 cm3

15

0

3606900000

– Ostatní

10

0

3701100000

– Pro rentgen

0

0

3701200000

– Filmy pro okamžitou fotografii

10

0

3701301000

– – – Kovové desky pro grafické umění

5

0

3701309000

– – Ostatní

5

0

3701910000

– – Pro barevnou fotografii (polychromní)

5

0

3701990000

– – Ostatní

5

0

3702100000

– Pro rentgen

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

3702310000

– – Pro barevnou fotografii (polychromní)

10

0

3702320000

– – Ostatní, s emulzí halogenidů stříbra

10

0

3702390000

– – Ostatní

10

0

3702410000

– – O šířce převyšující 610 mm a o délce převy
šující 200 m, pro barevnou fotografii (polych
romní)

10

0

3702420000

– – O šířce převyšující 610 mm a o délce převy
šující 200 m, jiné než pro barevnou fotografii

10

0

3702430000

– – O šířce převyšující 610 mm a o délce nepřesa
hující 200 m

10

0

3702440000

– – O šířce převyšující 105 mm, avšak nepřesahu
jící 610 mm

5

0

3702510000

– – O šířce nepřesahující 16 mm a o délce nepře
sahující 14 m

10

0

3702520000

– – O šířce nepřesahující 16 mm a o délce převy
šující 14 m

10

0

3702530000

– – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahu
jící 35 mm a o délce nepřesahující 30 m, pro
diapozitivy

10

0

3702540000

– – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahu
jící 35 mm a o délce nepřesahující 30 m, jiné
než pro diapozitivy

10

0

3702550000

– – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahu
jící 35 mm a o délce převyšující 30 m

10

0

3702560000

– – O šířce převyšující 35 mm

10

0

3702910000

– – O šířce nepřesahující 16 mm

10

0

3702930000

– – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahu
jící 35 mm a o délce nepřesahující 30 m

10

0

3702940000

– – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahu
jící 35 mm a o délce převyšující 30 m

10

0

3702950000

– – O šířce převyšující 35 mm

10

0

3703100000

– Ve svitcích, o šířce převyšující 610 mm

10

0

Připomínky
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Kategorie

3703200000

– Ostatní, pro barevnou fotografii (polychromní)

10

0

3703900000

– Ostatní

10

0

3704000000

– Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka
a textilie, exponované, avšak nevyvolané

10

0

3705100000

– Pro ofsetovou reprodukci

10

0

3705900000

– Ostatní

5

0

3706100000

– O šířce 35 mm nebo větší

10

0

3706900000

– Ostatní

10

0

3707100000

– Citlivé emulze

10

0

3707900000

– Ostatní

10

0

3801100000

– Umělý grafit

5

0

3801200000

– Koloidní nebo polokoloidní grafit

0

0

3801300000

– Uhlíkaté pasty pro elektrody a podobné pasty
pro vyzdívky pecí

5

0

3801900000

– Ostatní

5

0

3802100000

– Aktivní uhlí

5

0

3802901000

– – Křemičité fosilní moučky (například: křeme
lina, tripolit a diatomit), aktivní

0

0

3802902000

– – Živočišné uhlí, včetně použitého živočišného
uhlí

5

0

3802909000

– – Ostatní

5

0

3803000000

Tallový olej, též rafinovaný

5

0

3804001000

– Koncentrované sulfitové louhy

5

0

3804009000

– Ostatní

0

0

3805100000

– Terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová
terpentýnová silice

5

0

3805901000

– – Borový olej

5

0

3805909000

– – Ostatní

5

0
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3806100000

– Kalafuna a pryskyřičné kyseliny

0

0

3806200000

– Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli
derivátů kalafuny nebo pryskyřičných kyselin;
jiné než soli aduktů kalafuny

5

0

3806300000

– Estery pryskyřic

0

0

3806903000

– – Kalafunová silice a kalafunové oleje

5

0

3806904000

– – Tavené pryskyřice

5

0

3806909000

– – Ostatní

5

0

3807000000

Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný
kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská
smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pry
skyřičných kyselin nebo rostlinné smoly

0

0

3808500011

– – – V úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako výrobky

5

0

3808500019

– – – Ostatní

5

5

3808500021

– – – V úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako výrobky

5

5

3808500029

– – – Ostatní

0

0

3808500031

– – – V úpravě nebo balení pro drobný prodej
nebo jako výrobky

5

5

3808500039

– – – Ostatní

0

0

3808500090

– – Ostatní

0

0

3808911100

––––

Obsahující permethrin nebo cypermet
hrin nebo jiné syntetické náhražky pyret
hra

10

5

3808911200

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808911300

––––

Obsahující mirex nebo endrin

5

5

3808911900

––––

Ostatní

0

0

3808919100

––––

Obsahující pyrethrum

0

0

3808919200

––––

Obsahující permethrin nebo cypermet
hrin nebo jiné syntetické náhražky pyret
hra

10

5

Připomínky
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Kategorie

3808919300

––––

Obsahující karbofuran

5

5

3808919400

––––

Obsahující dimethoát

5

5

3808919500

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808919600

––––

Obsahující mirex nebo endrin

5

5

3808919900

––––

Ostatní

5

5

3808921100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

5

5

3808921900

––––

Ostatní

5

5

3808929100

––––

Obsahující sloučeniny mědi

0

0

3808929300

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808929400

––––

Obsahující pyrazofos

0

0

3808929900

––––

Ostatní

0

0

3808931100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

5

0

3808931900

––––

Ostatní

5

5

3808939100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808939200

––––

Obsahující butachlor nebo alachlor

0

0

3808939900

––––

Ostatní

0

0

3808941100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808941900

––––

Ostatní

0

0

3808949100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808949900

––––

Ostatní

0

0

3808991100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

3808991900

––––

Ostatní

0

0

3808999100

––––

Obsahující brommethan (methylbromid)
nebo bromchlormethan

0

0

3808999900

––––

Ostatní

0

0

– Na bázi škrobových látek

5

0

3809910000

– – Druhy používané v textilním nebo podobném
průmyslu

10

5

3809920000

– – Druhy používané v papírenském nebo podob
ném průmyslu

5

0

3809930000

– – Druhy používané v kožedělném nebo podob
ném průmyslu

10

7

3810101000

– – Přípravky na moření kovových povrchů

0

0

3810102000

– – Prášky a pasty k pájení nebo svařování sestá
vající ze slitin cínu, olova nebo antimonu

0

0

3810109000

– – Ostatní

0

0

3810901000

– – Tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení
naměkko, pájení natvrdo nebo svařování

0

0

3810902000

– – Přípravky používané pro výplň svářecích elek
trod nebo tyčí a k jejich oplášťování

0

0

3811110000

– – Na bázi sloučenin olova

10

0

3811190000

– – Ostatní

10

0

3811211000

– – – Zlepšovače viskozity, též ve směsi s ostat
ními aditivy

10

0

3811212000

– – – Detergenty a dispergátory, též ve směsi s
ostatními aditivy, jiné než zlepšovače visko
zity

10

0

3811219000

– – – Ostatní

10

0

3811290000

– – Ostatní

10

0

3811900000

– Ostatní

5

5

3812100000

– Připravené urychlovače vulkanizace

5

0

38091000

Připomínky
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3812200000

– Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty

10

0

3812301000

– – Antioxidační přípravky

0

0

3812309000

– – Ostatní

0

0

3813001200

– – Obsahující bromchlordifluormethan, brom
trifluormethan nebo dibromtetrafluorethany

10

0

3813001300

– – Obsahující hydrobromfluoruhlovodíky me
thanu, ethanu nebo propanu (HBFC)

10

0

3813001400

– – Obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky
thanu, ethanu nebo propanu (HCFC)

10

0

3813001500

– – Obsahující bromchlormethan

10

0

3813001900

– – Ostatní

10

0

3813002000

– Naplněné hasicí granáty a bomby

10

0

3814001000

– Obsahující
chlorfluoruhlovodíky
methanu,
ethanu nebo propanu (CFC), též obsahující hyd
rochlorfluoruhlovodíky (HCFC)

10

5

3814002000

– Obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky methanu,
ethanu nebo propanu (HCFC), jiné než obsahu
jící chlorfluoruhlovodíky (CFC)

10

5

3814003000

– Obsahující chlorid uhličitý, bromchlormethan
nebo 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

10

5

3814009000

– Ostatní

10

5

3815110000

– – S niklem nebo se sloučeninou niklu jako ak
tivní látkou

10

0

3815120000

– – S drahým kovem nebo se sloučeninou dra
hého kovu jako aktivní látkou

10

0

3815191000

– – – S titanem nebo se sloučeninou titanu jako
aktivní látkou

10

0

3815199000

– – – Ostatní

10

0

3815900000

– Ostatní

5

0

me
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3816000000

– Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné
směsi, jiné než výrobky čísla 3801

0

0

3817001000

– Dodecylbenzen

5

0

3817002000

– Směsi alkylnaftalenů

5

0

3817009010

– – Tridecylbenzen

10

0

3817009090

– – Ostatní

5

0

3818000000

Chemické prvky dopované pro použití v elektro
nice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných
tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití
v elektronice

10

0

3819000000

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené
kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující
méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů
nebo olejů ze živičných nerostů

10

5

3820000000

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k
odmrazování

10

5

3821000000

Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování
mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlin
ných, lidských nebo živočišných buněk

5

0

3822003000

– Certifikované referenční materiály

0

0

3822009000

– Ostatní

0

0

38231100

– – Kyselina stearová

MEP

0

38231200

– – Kyselina olejová

31,5

ID

38231300

– – Mastné kyseliny z tallového oleje

15

5

38231900

– – Ostatní

31,5

ID

38237010

– – Laurylalkohol

15

5

38237020

– – Cetylalkohol

15

5

38237030

– – Stearylalkohol

15

5

38237090

– – Ostatní

15

0

– Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra

5

0

3824100000
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3824300000

– Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzá
jem nebo s kovovým pojidlem

10

0

3824400000

– Připravené přísady do cementů, malt nebo be
tonů

10

7

3824500000

– Malty a betony, jiné než ohnivzdorné

10

5

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44

15

E

3824710000

– – Obsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC), též
obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC),
perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoru
hlovodíky (HFC)

0

0

3824720000

– – Obsahující bromchlordifluormethan, brom
trifluormethan nebo dibromtetrafluorethany

0

0

3824730000

– Obsahující hydrobromfluoruhlovodíky (HBFC)

0

0

3824740000

– – Obsahující
hydrochlorfluoruhlovodíky
(HCFC), též obsahující perfluoruhlovodíky
(PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak
neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC)

0

0

3824750000

– – Obsahující chlorid uhličitý

0

0

3824760000

– – Obsahující 1,1,1-trichlorethan (methylchloro
form)

0

0

3824770000

– – Obsahující brommethan (methylbromid) nebo
bromchlormethan

0

0

3824780000

– – Obsahující perfluoruhlovodíky (PFC) nebo
hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak neobsahu
jící chlorfluoruhlovodíky (CFC) nebo hydro
chlorfluoruhlovodíky (HCFC)

0

0

3824790000

– – Ostatní

0

0

3824810000

– – Obsahující oxiran (ethylenoxid)

0

0

3824820000

– – Obsahující polychlorované bifenyly (PCB), po
lychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromo
vané bifenyly (PBB)

0

0

3824830000

– – Obsahující tris(2,3-dibrompropyl)fosfát

0

0

38246000

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/877

Základní sazba

Kategorie

3824901000

– – Ropné sulfonáty

5

0

3824902100

– – – Chlorparafiny

0

0

3824902200

– – – Směsi polyethylenglykolů s nízkou moleku
lární hmotností

0

0

3824903100

– – – Přípravky zabraňující tvorbě kotelního ka
mene

0

0

3824903200

– – – Přípravky pro čiření vín; přípravky pro či
ření kapalin

5

0

3824904000

– – Keramické žároměrky pro kontrolu teploty v
pecích; natronové vápno; hydratovaný silika
gel; kopírovací pasty na bázi želatiny

0

0

3824905000

– – Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné
soli a jejich estery

5

5

3824906000

– – Přípravky pro vrtné kapaliny

10

5

3824907000

– – Přípravky pro koncentrování minerálů, jiné
než obsahující xanthany

10

0

3824908000

– – Anabolika; směsi síranu sodného a chromanu
sodného

0

0

3824909100

– – – Maneb, zineb, mankozeb

0

0

3824909200

– – – Ferrity s aglomeranty, v prášku nebo granu
lích

5

0

3824909300

– – – Iontoměniče

0

0

3824909400

– – – Směsné tvrdící přísady

5

7

3824909500

– – – Kyselina fosforečná, neizolovaná, též kon
centrovaná, s obsahem P2O5 nepřesahujícím
54 %

5

0

3824909600

– – – Kapaliny k opravám v balení pro drobný
prodej

5

5

3824909700

– – – Propineb

0

0

3824909800

– – – Přípravky pro olovnatý nátěr nebo pro čer
nění k výrobě desek pro akumulátory

0

0

3824909910

––––

0

0

Ostatní zboží specifikované v poznámce
k položkám 1 k této kapitole

Připomínky

L 356/878

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

3824909920

––––

Přiboudlina; Dippelův olej

10

0

3824909990

––––

Ostatní

0

0

3825100000

– Komunální odpad

15

5

3825200000

– Splaškový kal

15

5

3825300000

– Klinický odpad

15

5

3825410000

– – Halogenovaná

15

5

3825490000

– – Ostatní

15

5

3825500000

– Odpadní kapaliny z lázní na moření kovů, od
padní hydraulické, brzdové a nemrznoucí kapa
liny

15

5

3825610000

– – Obsahující zejména organické složky

15

5

3825690010

– – – Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid

10

0

3825690090

– – – Ostatní

15

5

3825900000

– Ostatní

15

5

3901100000

– Polyethylen o hustotě nižší než 0,94

0

0

3901200000

– Polyethylen o hustotě 0,94 nebo vyšší

0

0

3901300000

– Ethylen–vinylacetátové kopolymery

0

0

3901901000

– – Kopolymery ethylenu s ostatními olefiny

0

0

3901909000

– – Ostatní

0

0

3902100000

– Polypropylen

0

0

3902200000

– Polyisobutylen

5

0

3902300000

– Kopolymery propylenu

0

0

3902900000

– Ostatní

5

0

3903110000

– – Lehčený (pěnový)

5

0

3903190000

– – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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Popis zboží

L 356/879

Základní sazba

Kategorie

3903200000

– Styren-akrylonitrilové kopolymery (SAN)

0

0

3903300000

– Akrylonitril-butadien-styrenové
(ABS)

0

0

3903900000

– Ostatní

0

0

3904101000

– – Získané polymerizací v emulzi

0

0

3904102000

– – Získané polymerizací v suspenzi

0

0

3904109000

– – Ostatní

0

0

3904210000

– – Neměkčené

15

0

3904220000

– – Měkčené

15

7

3904301000

– – Nesmíšené s jinými látkami

0

0

3904309000

– – Ostatní

0

0

3904400000

– Ostatní kopolymery vinylchloridu

15

5

3904500000

– Vinylidenchloridové polymery

5

0

3904610000

– – Polytetrafluorethylen

5

0

3904690000

– – Ostatní

15

0

3904900000

– Ostatní

15

0

3905120000

– – Ve vodné disperzi

10

5

3905190000

– – Ostatní

10

5

3905210000

– – Ve vodné disperzi

10

5

3905290000

– – Ostatní

10

5

3905300000

– Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzo
vané acetátové skupiny

0

0

3905910000

– – Kopolymery

10

5

3905991000

– – – Polyvinylbutyral

0

0

3905992000

– – – Polyvinylpyrrolidon

0

0

3905999000

– – – Ostatní

0

0

kopolymery

Připomínky

L 356/880

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

3906100000

– Poly(methylmetakrylát)

0

0

3906901000

– – Polyakrylonitril

5

0

3906902100

– – – Polyakrylát sodný, schopný absorbovat dva
cetinásobek nebo více své vlastní hmotnosti
1 % vodného roztoku chloridu sodného

0

0

3906902900

– – – Ostatní

0

0

3906909000

– – Ostatní

15

0

3907100000

– Polyacetaly

0

0

3907201000

– – Polyethylenglykol

0

0

3907202000

– – Polypropylenglykol

0

0

3907203090

– – Polyetherové polyoly odvozené od propyleno
xidu

5

5

3907209000

– – Ostatní

0

0

3907301000

– – Kapalné

0

0

3907309000

– – Ostatní

5

0

3907400000

– Polykarbonáty

0

0

3907500000

– Alkydové pryskyřice

15

7

3907601000

– – S oxidem titaničitým

0

0

3907609000

– – Ostatní

0

0

3907700000

– Poly(mléčná kyselina)

15

7

3907910000

– – Nenasycené

5

7

3907990000

– – Ostatní

15

7

3908101000

– – Polyamid-6 (polykaprolaktam)

0

0

3908109000

– – Ostatní

5

0

3908900000

– – Ostatní

0

0

3909101000

– – Močovinoformaldehydové lisovací prášky

10

7

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/881

Základní sazba

Kategorie

3909109000

– – Ostatní

10

7

3909201000

– – Melaminformaldehyd

0

0

3909209000

– – Ostatní

5

0

3909300000

– Ostatní aminové pryskyřice

10

7

3909400000

– Fenolové pryskyřice

10

7

3909500000

– Polyurethany

5

0

3910001000

– Disperze (emulze nebo suspenze) nebo roztoky

0

0

3910009000

– Ostatní

0

0

3911101000

– – Kumaron-indenové pryskyřice

10

0

3911109000

– – Ostatní

0

0

3911900000

– Ostatní

0

0

3912110000

– – Neměkčené

0

0

3912120000

– – Měkčené

0

0

3912201000

– – Kolodia a jiné roztoky a disperze (emulze
nebo suspenze)

5

0

3912209000

– – Ostatní

0

0

3912310000

– – Karboxymethylcelulóza a její soli

5

0

3912390000

– – Ostatní

0

0

3912900000

– Ostatní

0

0

3913100000

– Kyselina alginová, její soli a estery

0

0

3913901000

– – Chlorovaný kaučuk

5

0

3913903000

– – Ostatní chemické deriváty přírodního kau
čuku

5

0

3913904000

– – Ostatní modifikované přírodní polymery

5

0

3913909000

– – Ostatní

0

0

Připomínky

L 356/882

Úřední věstník Evropské unie
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

3914000000

Iontoměniče na bázi polymerů čísel 3901 až
3913, v primárních formách

5

0

3915100000

– Z polymerů ethylenu

15

0

3915200000

– Z polymerů styrenu

15

0

3915300000

– Z polymerů vinylchloridu

15

7

3915900000

– Z ostatních plastů

15

7

3916100000

– Z polymerů ethylenu

10

0

3916200000

– Z polymerů vinylchloridu

10

7

3916900000

– Z ostatních plastů

5

7

3917100000

– Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílko
vin nebo celulózových materiálů

0

0

3917211000

– – – Pro kapkovací, rozprašovací a jiné závla
hové systémy

15

0

3917219000

– – – Ostatní

15

0

3917220000

– – Z polymerů propylenu

15

10

3917231000

– – – Pro kapkovací, rozprašovací a jiné závla
hové systémy

15

10

3917239000

– – – Ostatní

15

10

3917291000

– – – Z vulkánfíbru

15

0

3917299100

––––

Pro kapkovací, rozprašovací a jiné závla
hové systémy

15

10

3917299900

––––

Ostatní

15

10

3917310000

– – Ohebné trubky, potrubí a hadice, pro prů
tržný tlak nejméně 27,6 MPa

15

10

3917321000

– – – Umělá střeva,
3917 10 00

podpoložky

15

7

3917329100

––––

Pro kapkovací, rozprašovací a jiné závla
hové systémy

15

10

3917329900

––––

Ostatní

15

10

jiná

než

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

3917331000

– – – Pro kapkovací, rozprašovací a jiné závla
hové systémy

15

10

3917339000

– – – Ostatní

15

10

3917391000

– – – Pro kapkovací, rozprašovací a jiné závla
hové systémy

15

10

3917399000

– – – Ostatní

15

10

3917400000

– Příslušenství

15

10

3918101000

– – Podlahové krytiny

20

7

3918109000

– – Ostatní

20

7

3918901000

– – Podlahové krytiny

20

7

3918909000

– – Ostatní

20

7

3919100000

– V rolích o šířce nepřesahující 20 cm

5

7

3919901100

– – – V rolích o šířce nepřesahující 1 m

15

7

3919901900

– – – Ostatní

15

5

3919909000

– – Ostatní

15

5

3920100000

– Z polymerů ethylenu

0

0

3920201000

– – Metalizovaný polypropylen o tloušťce nepře
sahující 25 mikrometrů

20

7

3920209000

– – Ostatní

20

5

3920301000

– – O tloušťce nepřesahující 5 mm

20

5

3920309000

– – Ostatní

20

7

3920430000

– – Obsahující nejméně 6 % hmotnostních změk
čovadel

20

5

3920490000

– – Ostatní

20

7

3920510000

– – Z poly(methylmetakrylátu)

20

7

3920590000

– – Ostatní

20

7

3920610000

– – Z polykarbonátů

20

0

Připomínky

L 356/884
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

3920620000

– – Z poly(ethylentereftalátu)

20

7

3920630000

– – Z nenasycených polyesterů

20

7

3920690000

– – Z ostatních polyesterů

20

7

3920710000

– – Z regenerované celulózy

15

0

3920730000

– – Z acetátu celulózy

0

0

3920790000

– – Z ostatních derivátů celulózy

15

0

3920911000

– – – K výrobě bezpečnostního skla

0

0

3920919000

– – – Ostatní

0

0

3920920000

– – Z polyamidů

0

0

3920930000

– – Z aminových pryskyřic

20

0

3920940000

– – Z fenolových pryskyřic

20

7

3920990000

– – Z ostatních plastů

20

7

3921110000

– – Z polymerů styrenu

20

7

3921120000

– – Z polymerů vinylchloridu

20

7

3921130000

– – Z polyurethanů

20

7

3921140000

– – Z regenerované celulózy

15

0

3921191000

– – – Desky ze směsi polyethylenu a polypropy
lenu, na podložce z polypropylenových ne
tkaných vláken

20

7

3921199000

– – – Ostatní

20

7

3921901000

– – Získané laminací papírových listů

20

7

3921909000

– – Ostatní

20

7

3922101000

– – Koupací vany z plastů zpevněné skleněnými
vlákny

20

10

3922109000

– – Ostatní

20

10

3922200000

– Záchodová sedátka a kryty

20

10

3922900000

– Ostatní

20

10

Připomínky

24.12.2016
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L 356/885

Základní sazba

Kategorie

3923101000

– – Pro kazety, CD, DVD a podobné zboží

20

10

3923109000

– – Ostatní

20

10

3923210000

– – Z polymerů ethylenu

20

10

3923291000

– – – Sáčky na sběr krve

20

5

3923292000

– – – Sáčky pro parenterální roztoky

5

10

3923299000

– – – Ostatní

20

0

3923302000

– – Předlisky

20

10

3923309100

– – – O objemu 18,9 litrů (5 galonů) nebo větším

20

10

3923309900

– – – Ostatní

20

10

3923401000

– – Kazety neobsahující pásku

20

5

3923409000

– – Ostatní

20

10

3923501000

– – Silikonové zátky

20

5

3923509000

– – Ostatní

15

10

3923900000

– Ostatní

15

10

3924101000

– – Lahve pro kojence

20

10

3924109000

– – Ostatní

20

10

3924900000

– Ostatní

20

10

3925100000

– Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby o ob
sahu převyšujícím 300 litrů

20

10

3925200000

– Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

20

10

3925300000

– Okenice, rolety (včetně žaluzií) a podobné vý
robky, jejich části a součásti

20

10

3925900000

– Ostatní

20

10

3926100000

– Kancelářské nebo školní potřeby

20

10

3926200000

– Oděvy a oděvní doplňky (včetně prstových ruka
vic, rukavic bez prstů a palčáků)

20

10

Připomínky
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

3926300000

– Příslušenství pro nábytek, karoserie nebo pod
obné výrobky

20

10

3926400000

– Sošky a jiné ozdobné předměty

20

10

3926901000

– – Bóje a plováky pro rybářské sítě

5

5

3926902000

– – Výztuhy a podobné výrobky pro korzety,
oděvy a oděvní doplňky

15

10

3926903000

– – Šrouby, vruty, podložky a podobné výrobky k
všeobecnému použití

20

10

3926904000

– – Těsnění nebo podložky

20

10

3926906000

– – Chrániče pro tlumení hluku

5

7

3926907000

– – Speciální ochranné pracovní masky

5

7

3926909000

– – Ostatní

5

10

4001100000

– Latex přírodního kaučuku, též předvulkanizo
vaný

5

0

4001210000

– – Uzené listy

5

0

4001220000

– – Technicky
(TSPK)

5

5

4001291000

– – – Krepové listy

5

0

4001292000

– – – Reaglomerované kaučukové granule

5

0

4001299000

– – – Ostatní

10

5

4001300000

– Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní
gumy

0

0

4002111000

– – – Ze styren-butadienového kaučuku (SBR)

5

0

4002112000

– – – Z karboxylovaného styren-butadienového
kaučuku (XSBR)

0

0

4002191100

––––

V primárních formách

5

0

4002191200

––––

V deskách, listech a pásech

0

0

4002192100

––––

V primárních formách

10

0

4002192200

––––

V deskách, listech a pásech

10

0

4002201000

– – Latex

0

0

specifikovaný

přírodní

kaučuk

Připomínky

24.12.2016
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L 356/887

Základní sazba

Kategorie

4002209100

– – – V primárních formách

0

0

4002209200

– – – V deskách, listech a pásech

0

0

4002311000

– – – Latex

0

0

4002319100

––––

V primárních formách

0

0

4002319200

––––

V deskách, listech a pásech

0

0

4002391000

– – – Latex

5

0

4002399100

––––

V primárních formách

0

0

4002399200

––––

V deskách, listech a pásech

5

0

4002410000

– – Latex

5

0

4002491000

– – – V primárních formách

0

0

4002492000

– – – V deskách, listech a pásech

5

0

4002510000

– – Latex

5

0

4002591000

– – – V primárních formách

5

0

4002592000

– – – V deskách, listech a pásech

10

0

4002601000

– – Latex

5

0

4002609100

– – – V primárních formách

0

0

4002609200

– – – V deskách, listech a pásech

5

0

4002701000

– – Latex

5

0

4002709100

– – – V primárních formách

5

0

4002709200

– – – V deskách, listech a pásech

5

0

4002800000

– Směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla

10

0

4002910000

– – Latex

10

0

4002991000

– – – V primárních formách

5

0

4002992000

– – – V deskách, listech a pásech

5

0

4003000000

Regenerovaný kaučuk, v primárních formách nebo
v deskách, listech nebo pásech

10

5

Připomínky

L 356/888
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Kategorie

4004000000

Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než
z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich

10

0

4005100000

– Kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemiči
tým

10

10

4005200000

– Roztoky; disperze, jiné než položky 4005 10

5

0

4005911000

– – – Základ na žvýkací gumu

10

0

4005919000

– – – Ostatní

15

10

4005991000

– – – Základ na žvýkací gumu

5

0

4005999000

– – – Ostatní

5

0

4006100000

– „Profilované“ pásy používané k protektorování
pneumatik

0

0

4006900000

– Ostatní

5

0

4007000000

Nitě a šňůry, z vulkanizovaného kaučuku

10

0

4008111000

– – – Nekombinované s jinými materiály

15

10

4008112000

– – – Kombinované s jinými materiály

15

10

4008190000

– – Ostatní

15

0

4008211000

– – – Nekombinované s jinými materiály

15

0

4008212100

––––

Tiskařské potahy

5

0

4008212900

––––

Ostatní

15

10

4008290000

– – Ostatní

15

0

4009110000

– – Bez příslušenství

15

0

4009120000

– – S příslušenstvím

5

0

4009210000

– – Bez příslušenství

15

10

4009220000

– – S příslušenstvím

15

0

4009310000

– – Bez příslušenství

15

10

4009320000

– – S příslušenstvím

15

0

4009410000

– – Bez příslušenství

15

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/889

Základní sazba

Kategorie

4009420000

– – S příslušenstvím

15

10

4010110000

– – Zpevněné pouze kovem

10

0

4010120000

– – Zpevněné pouze textilními materiály

5

0

4010191000

– – – Zpevněné pouze plasty

5

0

4010199000

– – – Ostatní

10

5

4010310000

– – Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým
průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším ob
vodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahu
jícím 180 cm

5

0

4010320000

– – Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým
průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s
vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak
nepřesahujícím 180 cm

5

0

4010330000

– – Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým
průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším ob
vodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesa
hujícím 240 cm

5

0

4010340000

– – Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým
průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s
vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak
nepřesahujícím 240 cm

5

0

4010350000

– – Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvo
dem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahují
cím 150 cm

5

0

4010360000

– – Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvo
dem převyšujícím 150 cm, avšak nepřesahují
cím 198 cm

5

0

4010390000

– – Ostatní

5

10

4011101000

– – Radiální

15

10

4011109000

– – Ostatní

15

10

4011201000

– – Radiální

15

10

4011209000

– – Ostatní

15

10

4011300000

– Typy používané pro letadla

15

0

4011400000

– Typy používané pro motocykly

15

0

4011500000

– Typy používané pro jízdní kola

15

5

Připomínky
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4011610000

– – Typy používané pro zemědělská nebo lesnická
vozidla a stroje

0

0

4011620000

– – Typy používané pro stavební nebo průmyslo
vá manipulační vozidla a stroje s velikostí
ráfku nepřesahující 61 cm

0

0

4011630000

– – Typy používané pro stavební nebo průmyslo
vá manipulační vozidla a stroje s velikostí
ráfku převyšující 61 cm

5

5

4011690000

– – Ostatní

5

0

4011920000

– – Typy používané pro zemědělská nebo lesnická
vozidla a stroje

0

0

4011930000

– – Typy používané pro stavební nebo průmyslo
vá manipulační vozidla a stroje s velikostí
ráfku nepřesahující 61 cm

15

0

4011940000

– – Typy používané pro stavební nebo průmyslo
vá manipulační vozidla a stroje s velikostí
ráfku převyšující 61 cm

15

5

4011990000

– – Ostatní

15

10

4012110000

– – Typy používané pro osobní automobily
(včetně osobních dodávkových automobilů
a závodních automobilů)

15

10

4012120000

– – Typy používané pro autobusy nebo nákladní
automobily

15

10

4012130000

– – Typy používané pro letadla

15

10

4012190000

– – Ostatní

15

10

4012200000

– Použité pneumatiky

15

10

4012901000

– – Ochranné vložky do ráfku pneumatiky

15

10

4012902000

– – Komorové (plné) obruče

15

5

4012903000

– – Nízkotlaké pláště

15

5

4012904100

– – – K protektorování

0

0

4012904900

– – – Ostatní

15

10

4013100000

– Typy používané pro osobní automobily (včetně
osobních dodávkových automobilů a závodních
automobilů), pro autobusy nebo nákladní auto
mobily

15

10

Připomínky
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L 356/891

Základní sazba

Kategorie

4013200000

– Typy používané pro jízdní kola

15

0

4013900000

– Ostatní

15

10

4014100000

– Prezervativy

0

0

4014900000

– Ostatní

15

10

4015110000

– – Chirurgické

15

10

4015191000

– – – Antiradiační

5

0

4015199000

– – – Ostatní

20

10

4015901000

– – Antiradiační

5

0

4015902000

– – Potápěčské obleky

20

10

4015909000

– – Ostatní

20

10

4016100000

– Z lehčeného kaučuku

20

10

4016910000

– – Podlahové krytiny a předložky

20

10

4016920000

– – Mazací pryž

15

5

4016930000

– – Plochá těsnění nebo podložky

15

0

4016940000

– – Lodní nebo dokové nárazníky, též nafukovací

15

0

4016951000

– – – Cisterny, též stlačitelné (zásobníky)

20

10

4016952000

– – – Pytle pro stroje pro vulkanizaci a protekto
rování pneumatik

5

0

4016959000

– – – Ostatní

20

10

4016991000

– – – Ostatní výrobky pro technické použití

15

0

4016992100

––––

Prachová těsnění pro hřídele náprav

15

10

4016992900

––––

Ostatní

15

10

4016993000

– – – Zátky a uzávěry

15

10

4016994000

– – – Záplaty na opravu duší a pneumatik

15

0

Připomínky

L 356/892
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

4016996000

– – – Tiskařské potahy

0

0

4016999000

– – – Ostatní

20

10

4017000000

Tvrdý kaučuk (například ebonit), ve všech formách,
včetně odpadů a odřezků; výrobky z tvrdého kau
čuku

0

0

41012000

– Celé kůže a kožky, o jednotkové hmotnosti ne
přesahující 8 kg, jsou-li sušené jednoduchým
způsobem, 10 kg, jsou-li suchosolené, nebo
16 kg, jsou-li čerstvé, mokrosolené nebo jinak
konzervované

0

0

41015000

– Celé kůže a kožky o hmotnosti převyšující
16 kg

0

0

41019000

– Ostatní, včetně kruponů, půlkruponů a krajin

0

0

41021000

– Neodchlupené

0

0

41022100

– – Piklované

0

0

41022900

– – Ostatní

0

0

41032000

– Plazů

0

0

41033000

– Prasat

0

0

41039000

– Ostatní

0

0

4104110000

– – Plný líc, neštípaný; lícové štípenky

5

0

4104190000

– – Ostatní

5

0

4104410000

– – Plný líc, neštípaný; lícové štípenky

10

5

4104490000

– – Ostatní

10

5

4105100000

– V mokrém stavu (včetně wet-blue)

5

0

4105300000

– V suchém stavu (crust)

10

5

4106210000

– – V mokrém stavu (včetně wet-blue)

5

0

4106220000

– – V suchém stavu (crust)

10

5

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

4106310000

– – V mokrém stavu (včetně wet-blue)

5

0

4106320000

– – V suchém stavu (crust)

5

0

4106400000

– – Plazů

5

0

4106910000

– – V mokrém stavu (včetně wet-blue)

5

5

4106920000

– – V suchém stavu (crust)

5

5

4107110000

– – Plný líc, neštípaný

10

10

4107120000

– – Lícové štípenky

10

10

4107190000

– – Ostatní

15

10

4107910000

– – Plný líc, neštípaný

15

10

4107920000

– – Lícové štípenky

15

10

4107990000

– – Ostatní

15

10

4112000000

– Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo po
zpracování na crust dále upravené, včetně kůží
zpracovaných na pergamen, odchlupené, též ští
pané, jiné než usně čísla 4114

10

5

4113100000

– Koz nebo kůzlat

10

5

4113200000

– Prasat

5

0

4113300000

– Plazů

10

5

4113900000

– Ostatní

5

5

4114100000

– Zámiš (včetně kombinovaného zámiše)

15

10

4114200000

– Lakové usně a lakové-laminované usně; metali
zované usně

15

10

4115100000

– Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně
nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů
nebo pruhů, též ve svitcích

10

5

4115200000

– Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompo
zitní usně, nepoužitelné k výrobě koženého
zboží; kožený prach, prášek a moučka

10

5

Připomínky

L 356/894

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

4201000000

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zví
řata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, ná
hubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder,
pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakého
koliv materiálu

15

10

4202111000

– – – Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně
toaletních kufříků, diplomatky

20

10

4202119000

– – – Ostatní

20

10

4202121000

– – – Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně
toaletních kufříků, diplomatky

30

10

4202129000

– – – Ostatní

20

10

4202190000

– – Ostatní

20

10

4202210000

– – S vnějším povrchem z přírodní, kompozitní
nebo lakové usně

30

10

4202220000

– – S vnějším povrchem z plastových fólií nebo
z textilních materiálů

30

10

4202290000

– – Ostatní

20

10

4202310000

– – S vnějším povrchem z přírodní, kompozitní
nebo lakové usně

30

10

4202320000

– – S vnějším povrchem z plastových fólií nebo
z textilních materiálů

20

10

4202390000

– – Ostatní

20

10

4202911000

– – – Cestovní vaky a brašny a batohy

20

10

4202919000

– – – Ostatní

20

10

4202920000

– – S vnějším povrchem z plastových fólií nebo
z textilních materiálů

20

10

4202991000

– – – Cestovní vaky a brašny a batohy

20

10

4202999000

– – – Ostatní

20

10

4203100000

– Oděvy

25

10

4203210000

– – Speciálně upravené k provozování sportu

20

10

4203290000

– – Ostatní

20

10

4203300000

– Pásy, opasky a závěsné řemeny

30

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

4203400000

– Ostatní oděvní doplňky

20

10

4205001000

– Převodové pásy

15

0

4205009000

– Ostatní

15

10

4206001000

– Katgut

15

0

4206002000

– Střívka párků

15

0

4206009000

– Ostatní

15

0

43011000

– Norkové, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

5

0

43013000

– Jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul,
perzián a podobných jehňat, jehňat indických,
čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též
bez hlav, ohonů nebo nožek

5

0

43016000

– Liščí, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

5

0

43018000

– Ostatní kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo
nožek

5

0

43019000

– Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky
použitelné v kožešnictví

5

0

4302110000

– – Norkové

10

0

4302190000

– – Ostatní

10

0

4302200000

– Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo od
řezky, nesešité

10

0

4302300000

– Celé kožešiny a jejich kousky nebo odřezky, se
šité

10

0

4303101000

– – Z alpaky

25

10

4303109000

– – Ostatní

25

10

4303901000

– – Z alpaky

25

10

4303909000

– – Ostatní

25

10

4304000000

Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin

25

10

4401100000

– Palivové dřevo

5

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

4401210000

– – Jehličnaté

5

0

4401220000

– – Jiné než jehličnaté

5

0

4401300000

– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglo
merované do polen, briket, pelet nebo podob
ných tvarů

5

10

4402100000

– Z bambusu

5

5

4402900000

– Ostatní

5

5

4403100000

– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo ji
nými konzervačními prostředky

5

5

4403200000

– Ostatní, jehličnaté

5

5

4403410000

– – Dark red meranti (tmavočervené meranti),
light red meranti (světlečervené meranti) a me
ranti bakau

5

5

4403490000

– – Ostatní

5

5

4403910000

– – Dubové (Quercus spp.)

5

5

4403920000

– – Bukové (Fagus spp.)

5

5

4403990000

– – Ostatní

5

5

4404100000

– Jehličnaté

10

5

4404200000

– Jiné než jehličnaté

10

5

4405000000

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

10

10

4406100000

– Neimpregnované

10

10

4406900000

– Ostatní

10

10

4407101000

– – Tužkárenská prkénka

10

5

4407109000

– – Ostatní

10

5

4407210000

– – Mahogany (mahagon, Swietenia spp.)

10

5

4407220000

– – Virola, imbuia a balsa

10

5

4407250000

– – Dark red meranti (tmavočervené meranti),
light red meranti (světlečervené meranti) a me
ranti bakau

10

5
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4407260000

– – White lauan (bílý lauan), white meranti (bílé
meranti), white seraya (bílé seraya), yellow me
ranti (žluté meranti) a alan

10

5

4407270000

– – Sapelli

10

5

4407280000

– – Iroko

10

5

4407290000

– – Ostatní

10

5

4407910000

– – Dubu cesmínovitého, dubu korkového a ostat
ních dubů (Quercus spp.)

10

5

4407920000

– – Bukové (Fagus spp.)

10

5

4407930000

– – Javorové (Acer spp.)

10

5

4407940000

– – Třešňové (Prunus spp.)

10

5

4407950000

– – Jasanové (Fraxinus spp.)

10

5

4407990000

– – Ostatní

10

5

4408101000

– – Tužkárenská prkénka

5

0

4408109000

– – Ostatní

10

5

4408310000

– – Dark red meranti (tmavočervené meranti),
light red meranti (světlečervené meranti) a me
ranti bakau

10

0

4408390000

– – Ostatní

10

5

4408900000

– Ostatní

5

0

4409101000

– – Pruhy a vlysy pro parketové podlahy, nesesta
vené

15

5

4409102000

– – Lišty

15

5

4409109000

– – Ostatní

15

10

4409210000

– – Z bambusu

15

10

4409291000

– – – Pruhy a vlysy pro parketové podlahy, nese
stavené

15

10

4409292000

– – – Lišty

15

10

4409299000

– – – Ostatní

15

10

4410110000

– – Třískové desky

15

10

Připomínky
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4410120000

– – Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented
strand board“ (OSB)

15

10

4410190000

– – Ostatní

15

10

4410900000

– Ostatní

15

10

4411120000

– – O tloušťce nepřesahující 5 mm

15

10

4411130000

– – O tloušťce převyšující 5 mm, avšak nepřesa
hující 9 mm

15

10

4411140000

– – O tloušťce převyšující 9 mm

15

10

4411920000

– – O hustotě převyšující 0,8 g/cm3

15

5

4411930000

– – O hustotě převyšující 0,5 g/cm3, avšak nepře
sahující 0,8 g/cm3

15

10

4411940000

– – O hustotě nepřesahující 0,5 g/cm3

15

10

4412100000

– Z bambusu

15

10

4412310000

– Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického
dřeva uvedeného v poznámce k položce 1 k této
kapitole

15

10

4412320000

– – Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z ji
ného než jehličnatého dřeva

15

10

4412390000

– – Ostatní

15

10

4412940000

– – Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky

15

10

4412990000

– – Ostatní

15

10

4413000000

Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů
nebo profilů

15

10

4414000000

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo
podobné předměty

20

10

4415100000

– Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné
obaly; kabelové bubny

15

10

4415200000

– Jednoduché palety, skříňové palety a jiné naklá
dací plošiny; nástavce palet

15

10

4416000000

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské
výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně
dužin (dílů pláště) sudu

15

10

4417001000

– Nástroje

15

10
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4417009000

– Ostatní

15

10

4418100000

– Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně

15

10

4418200000

– Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy

15

10

4418400000

– Bednění pro betonování

15

10

4418500000

– Šindele („shingles“ a „shakes“)

15

10

4418600000

– Sloupy a trámy

15

10

4418710000

– – Pro mozaikové podlahy

15

10

4418720000

– – Ostatní, vícevrstvé

15

10

4418790000

– – Ostatní

15

10

4418901000

– – Dřevo provrstvené klihem

15

10

4418909000

– – Ostatní

15

10

4419000000

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva

25

10

4420100000

– Sošky a jiné ozdobné předměty ze dřeva

25

10

4420900000

– Ostatní

25

10

4421100000

– Ramínka na šaty

20

10

4421901000

– – Cívky, dutinky, potáče, navíjecí bubny na šicí
nitě a podobné výrobky ze soustruženého
dřeva

15

10

4421902000

– – Zubní párátka

15

10

4421903000

– – Tyčinky a lžičky pro cukrovinky a zmrzlinu

20

10

4421905000

– – Polotovary na zápalky

15

10

4421909000

– – Ostatní

20

10

4501100000

– Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

5

5

4501900000

– Ostatní

5

5

4502000000

Přírodní korek, odkorněný nebo nahrubo hraněný
nebo v pravoúhlých (též čtvercových) blocích, de
skách, listech nebo pásech (včetně polotovarů
s ostrými hranami na korkové zátky)

5

5
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4503100000

– Zátky a uzávěry

10

5

4503900000

– Ostatní

10

5

4504100000

– Bloky, desky, listy a pásy; dlaždice jakéhokoliv
tvaru; pevné válce, včetně kotoučů

10

5

4504901000

– – Zátky a uzávěry

10

5

4504902000

– – Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění

10

5

4504909000

– – Ostatní

10

5

4601210000

– – Z bambusu

25

10

4601220000

– – Ze španělského rákosu (rotang)

25

10

4601290000

– – Ostatní

25

10

4601920000

– – Z bambusu

25

10

4601930000

– – Ze španělského rákosu (rotang)

25

10

4601940000

– – Z ostatních rostlinných materiálů

25

10

4601990000

– – Ostatní

25

10

4602110000

– – Z bambusu

25

10

4602120000

– – Ze španělského rákosu (rotang)

25

10

4602190000

– – Ostatní

25

10

4602900000

– Ostatní

25

10

4701000000

Mechanická dřevná buničina (dřevovina)

5

0

4702000000

Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

5

0

4703110000

– – Jehličnanová

5

5

4703190000

– – Jiná než jehličnanová

10

0

4703210000

– – Jehličnanová

0

0

4703290000

– – Jiná než jehličnanová

0

0

4704110000

– – Jehličnanová

5

0

4704190000

– – Jiná než jehličnanová

5

0
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4704210000

– – Jehličnanová

0

0

4704290000

– – Jiná než jehličnanová

5

0

4705000000

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanic
kého a chemického rozvlákňovacího postupu

5

5

4706100000

– Buničina z bavlněného lintru

10

0

4706200000

– Buničina z vláken získaných ze sběrového pa
píru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu)

5

5

4706300000

– Ostatní, z bambusu

5

0

4706910000

– – Mechanická

5

0

4706920000

– – Chemická

5

0

4706930000

– – Polochemická

5

5

4707100000

– Nebělený sulfátový (kraft) papír, kartón nebo le
penka nebo vlnitý papír, kartón nebo lepenka

5

0

4707200000

– Ostatní papír, kartón nebo lepenka vyrobené
hlavně z bělené chemické buničiny, nebarvené
ve hmotě

5

5

4707300000

– Papír, kartón nebo lepenka vyrobené převážně
z mechanické buničiny (například noviny, časo
pisy a podobné tiskoviny)

5

5

4707900000

– Ostatní, včetně netříděného odpadu a výmětu

5

0

4801000000

– Novinový papír, v kotoučích nebo listech (arších)

0

0

4802100000

– Ručně vyrobený papír, kartón a lepenka

5

5

4802200000

– Papír, kartón a lepenka používané jako podklad
pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektroci
tlivý papír, kartón nebo lepenku

5

0

4802400000

– Surový tapetový papír

10

0

4802540000

– – S plošnou hmotností nižší než 40 g/m2

10

0

4802551000

– – – Bezpečnostní papír pro bankovky

5

0

4802552000

– – – Ostatní bezpečnostní papíry

0

0
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4802559000

– – – Ostatní

0

0

4802561000

– – – Bezpečnostní papír pro bankovky

5

5

4802562000

– – – Ostatní bezpečnostní papíry

0

0

4802569000

– – – Ostatní

0

0

4802571000

– – – Bezpečnostní papír pro bankovky

5

0

4802572000

– – – Ostatní bezpečnostní papíry

5

0

4802579000

– – – Ostatní

0

0

4802581000

– – – V kotoučích

5

0

4802589000

– – – Ostatní

5

10

4802611000

– – – S plošnou hmotností nižší než 40 g/m2, v
souladu s ostatními specifikacemi po
známky 4 k této kapitole

10

0

4802619000

– – – Ostatní

10

10

4802620000

– – V listech (arších) s jednou stranou nepřesahu
jící 435 mm a druhou stranou nepřesahující
297 mm v nepřeloženém stavu

10

10

4802691000

– – – S plošnou hmotností nižší než 40 g/m2, v
souladu s ostatními specifikacemi po
známky 4 k této kapitole

10

10

4802699000

– – – Ostatní

10

0

4803001000

– Buničitá vata a pásy zplstěných buničinových
vláken

10

0

4803009000

– Ostatní

5

10

4804110000

– – Nebělené

15

10

4804190000

– – Ostatní

15

10

4804210000

– – Nebělené

15

10

4804290000

– – Ostatní

15

10

4804310000

– – Nebělené

15

10

4804390000

– – Ostatní

15

10

4804411000

– – – Absorpční, používané pro výrobu ozdob
ných plastových fólií

15

0
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4804419000

– – – Ostatní

15

10

4804420000

– – Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah dřev
ných vláken získaných chemickými postupy
více než 95 % hmotnostních

15

10

4804490000

– – Ostatní

15

10

4804510000

– – Nebělené

15

10

4804520000

– – Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah dřev
ných vláken získaných chemickými postupy
více než 95 % hmotnostních

15

10

4804590000

– – Ostatní

15

10

4805110000

– – Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

15

10

4805120000

– – Slámový papír na zvlněnou vrstvu

15

10

4805190000

– – Ostatní

15

10

4805240000

– – S plošnou hmotností 150 g/m2 nebo nižší

15

10

4805250000

– – S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2

15

10

4805300000

– Sulfitový balicí papír

10

10

4805401000

– – Vyrobený ze 100 % hmotnostních bavlněných
vláken nebo vláken z manilského konopí, ne
klížený a neobsahující minerální směsi

5

0

4805402000

– – Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, av
šak méně než 100 % hmotnostních bavlně
ných vláken

5

0

4805409000

– – Ostatní

15

0

4805500000

– Plstěný papír, kartón a lepenka

15

0

4805911000

– – – Absorpční, používaný pro výrobu ozdob
ných plastových fólií

10

0

4805912000

– – – Pro elektrickou izolaci

5

0

4805913000

– – – Vícevrstvý papír, kartón a lepenka (jiný než
položek 4805 12, 4805 19, 4805 24 nebo
4805 25)

15

0

4805919000

– – – Ostatní

15

0
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4805921000

– – – Pro elektrickou izolaci

5

0

4805922000

– – – Vícevrstvý papír, kartón a lepenka (jiný než
položek 4805 12, 4805 19, 4805 24 nebo
4805 25)

15

10

4805929000

– – – Ostatní

15

10

4805931000

– – – Pro elektrickou izolaci

5

0

4805932000

– – – Vícevrstvý papír, kartón a lepenka (jiný než
položek 4805 12, 4805 19, 4805 24 nebo
4805 25)

15

0

4805933000

– – – Tuhý karton a lepenka o specifické hmot
nosti vyšší než 1

15

0

4805939000

– – – Ostatní

15

0

4806100000

– Rostlinný pergamen

10

0

4806200000

– Nepromastitelné papíry

5

0

4806300000

– Pauzovací papíry

0

0

4806400000

– Pergamin a jiné hlazené průhledné nebo prů
svitné papíry

10

5

4807000000

Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepe
ním plochých vrstev papíru, kartónu nebo le
penky), na povrchu nenatírané ani neimpregno
vané, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech
(arších)

15

10

4808100000

– Vlnitý papír, kartón a lepenka, též perforované

15

10

4808200000

– Pytlový papír kraft, krepovaný nebo plisovaný,
též ražený nebo perforovaný

15

10

4808300000

– Ostatní papír kraft, krepovaný nebo plisovaný,
též ražený nebo perforovaný

15

10

4808900000

– Ostatní

15

10

4809200000

– Samokopírovací papír

10

10

4809900000

– Ostatní

15

10

4810131100

– – – S plošnou hmotností 60 g/m2 nebo nižší

10

10
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4810131900

– – – Ostatní

10

0

4810132000

– – – S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2

10

0

4810141000

– – – S jednou stranou převyšující 360 mm a dru
hou stranou převyšující 150 mm v nepřelo
ženém stavu

10

10

4810149000

– – – Ostatní

10

10

4810190000

– – Ostatní

10

0

4810220000

– – Tenký natíraný papír

10

0

4810290000

– – Ostatní

15

10

4810310000

– – Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah dřev
ných vláken získaných chemickými postupy
více než 95 % hmotnostních a s plošnou
hmotností 150 g/m2 nebo nižší

15

10

4810320000

– – Stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž cel
kového vlákninového složení činí obsah dřev
ných vláken získaných chemickými postupy
více než 95 % hmotnostních a s plošnou
hmotností vyšší než 150 g/m2

15

10

4810390000

– – Ostatní

15

10

4810920000

– – Vícevrstvé

15

5

4810990000

– – Ostatní

15

10

4811101000

– – Stejnoměrně dehtované ve hmotě, o specifické
hmotnosti vyšší než 1, též hlazené, lakované
nebo embosované

15

10

4811109000

– – Ostatní

15

10

4811411000

– – – V kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo
v listech (arších) s jednou stranou převyšu
jící 36 cm a s druhou stranou převyšující
15 cm v nepřeloženém stavu

15

10

4811419000

– – – Ostatní

15

10

4811491000

– – – V kotoučích o šířce převyšující 15 cm nebo
v listech (arších) s jednou stranou převyšu
jící 36 cm a s druhou stranou převyšující
15 cm v nepřeloženém stavu

15

10
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4811499000

– – – Ostatní

15

10

4811511000

– – – S mezivrstvou z hliníkové fólie, druhy pou
žívané v potravinářském průmyslu pro ba
lení potravin, též potištěné

0

0

4811512000

– – – Potažené nebo natírané na obou stranách
plasty, druhy používané v potravinářském
průmyslu, též potištěné

10

0

4811519000

– – – Ostatní

10

10

4811591000

– – – Pro výrobu mokrého pískového papíru

10

5

4811592000

– – – S mezivrstvou z hliníkové fólie, druhy pou
žívané v potravinářském průmyslu pro ba
lení potravin, též potištěné

0

0

4811593000

– – – Papír impregnovaný melaminovými prysky
řicemi, též zdobený nebo potištěný

0

0

4811594000

– – – Pro elektrickou izolaci

5

0

4811595000

– – – Potažené nebo natírané na obou stranách
plasty, druhy používané v potravinářském
průmyslu, též potištěné

10

5

4811596000

– – – Filtrační papíry

10

5

4811599000

– – – Ostatní

10

10

4811601000

– – Pro elektrickou izolaci

5

0

4811609000

– – Ostatní

10

10

4811901000

– – Lakované, o specifické hmotnosti vyšší než 1,
též embosované

5

0

4811902000

– – Pro plochá těsnění, podložky a jiná těsnění

10

0

4811905000

– – Linkované nebo čtverečkované

15

10

4811908000

– – Absorpční papír, zdobený nebo potištěný, ne
impregnovaný, používaný k výrobě dekorativ
ních laminátů z plastů

10

5

4811909000

– – Ostatní

10

5
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4812000000

– Filtrační bloky a desky z papíroviny

15

0

4813100000

– Ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek)

15

0

4813200000

– V kotoučcích o šířce nepřesahující 5 cm

5

0

4813900000

– Ostatní

15

5

4814100000

– Papír zvaný „ingrain“ (drsně vzorovaný papír)

15

5

4814200000

– Tapetový papír a podobné krycí materiály na
stěny, sestávající z papíru natřeného nebo pota
ženého na lícové straně zrnitou, raženou, barve
nou, potištěnou vzorem nebo jinak zdobenou
vrstvou plastů

15

10

4814900000

– Ostatní

15

5

4816200000

– Samokopírovací papír

15

10

4816900000

– Ostatní

15

10

4817100000

– Obálky

20

10

4817200000

– Zálepky, neilustrované dopisnice a korespon
denční lístky

20

10

4817300000

– Krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy,
obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru,
kartónu nebo lepenky

20

10

4818100000

– Toaletní papír

20

10

4818200000

– Kapesníky, čisticí nebo odličovací ubrousky
a ručníky

20

10

4818300000

– Ubrusy a ubrousky

20

10

4818401000

– – Dětské pleny

20

10

4818402000

– – Hygienické vložky a tampony

20

10

4818409000

– – Ostatní

20

10

4818500000

– Oděvy a oděvní doplňky

20

10

4818900000

– Ostatní

20

10

4819100000

– Kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kar
tónu nebo lepenky

15

10
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4819200000

– Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného
papíru, kartónu nebo lepenky

15

10

4819301000

– – Vícevrstvé

15

10

4819309000

– – Ostatní

15

10

4819400000

– Ostatní pytle, sáčky a tašky, včetně kornoutů

15

10

4819500000

– Ostatní obalové schránky, včetně obalů na gra
mofonové desky

15

10

4819600000

– Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, sklado
vací krabice a podobné výrobky používané v
kancelářích, obchodech a podobně

15

10

4820100000

– Rejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové
knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů,
poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky

30

10

4820200000

– Sešity

20

10

4820300000

– Rychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spi
sové mapy

20

10

4820401000

– – V kontinuální formě

20

10

4820409000

– – Ostatní

20

10

4820500000

– Alba na vzorky nebo sbírky

20

10

4820901000

– – Nepotištěné, v kontinuální formě

20

10

4820909000

– – Ostatní

20

10

4821100000

– Potištěné

15

10

4821900000

– Ostatní

10

10

4822100000

– Používané k navíjení textilní příze

15

10

4822900000

– Ostatní

15

10

4823200000

– Filtrační papír, kartón a lepenka

5

0

4823400000

– Kotouče, listy a disky, potištěné pro registrační
pokladny

15

10

4823610000

– – Z bambusu

20

10
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Základní sazba
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4823690000

– – Ostatní

20

10

4823700000

– Tvarované nebo lisované výrobky z papíroviny

15

10

4823902000

– – Elektroizolační papír

10

0

4823904000

– – Plochá těsnění nebo podložky

10

0

4823905000

– – Štítky pro žakárové nebo podobné stroje

5

0

4823906000

– – Střihové vzory, modely a šablony

10

0

4823909000

– – Ostatní

15

10

4901101000

– – Horoskopy, fotoromány, kreslené
a knihy komiksů

0

0

4901109000

– – Ostatní

0

0

4901910000

– – Slovníky a encyklopedie, též v pořadačové
úpravě

0

0

4901991000

– – – Horoskopy, fotoromány, kreslené příběhy
a knihy komiksů

0

0

4901999000

– – – Ostatní

0

0

4902100000

– Vycházející nejméně čtyřikrát týdně

0

0

4902901000

– – Horoskopy, fotoromány, kreslené
a knihy komiksů

0

0

4902909000

– – Ostatní

0

0

4903000000

Obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo oma
lovánky, pro děti

20

10

4904000000

Hudebniny (noty), tištěné nebo ručně psané, též vá
zané nebo ilustrované

0

0

4905100000

– Glóbusy

0

0

4905910000

– – V knižní formě

0

0

4905990000

– – Ostatní

0

0

příběhy

příběhy

Připomínky
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Kategorie

4906000000

Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslo
vé, obchodní, topografické nebo podobné účely,
které jsou ručně zhotovenými originály; ručně
psané texty; fotografické reprodukce na citlivém
papíře a karbonové kopie výrobků uvedených v
tomto čísle

0

0

4907001000

– Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné
známky, které jsou v oběhu nebo mají být nově
vydány v zemi, ve které mají nebo mají mít
uznanou nominální hodnotu; papír s natiště
nými známkami

20

10

4907002000

– Bankovky

0

0

4907003000

– Knížky cestovních šeků vydané zahraničními
úvěrovými institucemi

20

5

4907009000

– Ostatní

20

5

4908100000

– Zeskelnitelné obtisky

15

10

4908901000

– – Pro kontinuální přenos na tkaniny

20

10

4908909000

– – Ostatní

30

10

4909000000

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohled
nice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami
nebo oznámeními, též ilustrované, případně též
s obálkami nebo ozdobami

20

10

4910000000

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů
ve formě trhacích bloků

20

10

4911100000

– Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní kata
logy a podobné výrobky

30

10

4911910000

– – Obrazy, tištěné obrazy a fotografie

30

10

4911990000

– – Ostatní

20

10

50010000

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke
smotávání

0

0

50020000

Surové hedvábí (neskané)

0

0

50030000

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke
smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného ma
teriálu)

5

0

5004000000

Hedvábné nitě (jiné než příze spředené z hedváb
ného odpadu), neupravené pro drobný prodej

10

0

Připomínky
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5005000000

Příze spředené z hedvábného odpadu, neupravené
pro drobný prodej

10

0

5006000000

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného od
padu, upravené pro drobný prodej; messinský vlas
(florentské žíně)

10

0

5007100000

– Tkaniny z buretového hedvábí

20

5

5007200000

– Ostatní tkaniny obsahující 85 % hmotnostních
nebo více hedvábí nebo hedvábného odpadu, ji
ného než buretového

20

5

5007900000

– Ostatní tkaniny

20

5

51011100

– – Střižní vlna

0

0

51011900

– – Ostatní

0

0

51012100

– – Střižní vlna

0

0

51012900

– – Ostatní

0

0

51013000

– Karbonizovaná

5

0

51021100

– – Z kašmírských koz

5

0

51021910

– – – Z alpaky nebo lamy

5

0

51021920

– – – Králičí nebo zaječí

5

0

51021990

– – – Ostatní

5

0

51022000

– Hrubé zvířecí chlupy

5

0

51031000

– Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

5

0

51032000

– Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích
chlupů

10

5

51033000

– Odpad z hrubých zvířecích chlupů

10

0

5104000000

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo
hrubých zvířecích chlupů

5

0

5105100000

– Mykaná vlna

5

0

5105210000

– – Česaná vlna v útržcích

0

0

5105291000

– – – V česancích

0

0

Připomínky

L 356/912

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba
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5105299000

– – – Ostatní

0

0

5105310000

– – Z kašmírských koz

5

0

5105391000

– – – Z alpaky nebo lamy

5

0

5105392000

– – – Z vikuně

5

0

5105399000

– – – Ostatní

5

0

5105400000

– Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5

0

5106100000

– Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny

15

0

5106200000

– Obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny

15

0

5107100000

– Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny

15

0

5107200000

– Obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny

15

0

5108100000

– Mykaná

15

0

5108200000

– Česaná

15

0

5109100000

– Obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny
nebo jemných zvířecích chlupů

15

0

5109900000

– Ostatní

15

0

5110001000

– Neupravená pro drobný prodej

15

0

5110009000

– Ostatní

15

0

5111111000

– – – Z vlny

20

5

5111112000

– – – Z vikuně

20

5

5111114000

– – – Z alpaky nebo lamy

20

5

5111119000

– – – Ostatní

20

5

5111191000

– – – Z vlny

20

5

5111192000

– – – Z vikuně

20

5

5111194000

– – – Z alpaky nebo lamy

20

5

5111199000

– – – Ostatní

20

5

5111201000

– – Z vlny

20

5
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5111202000

– – Z vikuně

20

5

5111204000

– – Z alpaky nebo lamy

20

5

5111209000

– – Ostatní

20

5

5111301000

– – Z vlny

20

5

5111302000

– – Z vikuně

20

5

5111304000

– – Z alpaky nebo lamy

20

5

5111309000

– – Ostatní

20

5

5111901000

– – Z vlny

20

5

5111902000

– – Z vikuně

20

5

5111904000

– – Z alpaky nebo lamy

20

5

5111909000

– – Ostatní

20

5

5112111000

– – – Z vlny

20

5

5112112000

– – – Z vikuně

20

5

5112114000

– – – Z alpaky nebo lamy

20

5

5112119000

– – – Ostatní

20

5

5112191000

– – – Z vlny

20

5

5112192000

– – – Z vikuně

20

5

5112194000

– – – Z alpaky nebo lamy

20

5

5112199000

– – – Ostatní

20

5

5112201000

– – Z vlny

20

5

5112202000

– – Z vikuně

20

5

5112204000

– – Z alpaky nebo lamy

20

5

5112209000

– – Ostatní

20

5

5112301000

– – Z vlny

20

5

5112302000

– – Z vikuně

20

5
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5112304000

– – Z alpaky nebo lamy

20

5

5112309000

– – Ostatní

20

5

5112901000

– – Z vlny

20

5

5112902000

– – Z vikuně

20

5

5112904000

– – Z alpaky nebo lamy

20

5

5112909000

– – Ostatní

20

5

5113000000

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

20

5

52010010

– S vlákny o délce převyšující 34,92 mm (1 3/8
palce)

5

5

52010020

– S vlákny o délce převyšující 28,57 mm (1 1/8
palce), avšak nepřesahující 34,92 mm (1 3/8 pa
lce)

5

5

52010030

– S vlákny o délce převyšující 22,2 mm (7/8 pa
lce), avšak nepřesahující 28,57 mm (1 1/8 palce)

5

5

52010090

– S vlákny o délce nepřesahující 22,22 mm (7/8
palce)

5

5

52021000

– Niťový odpad

5

5

52029100

– – Rozvlákněný materiál

0

0

52029900

– – Ostatní

0

0

52030000

Bavlna, mykaná nebo česaná

10

5

5204110000

– – Obsahující 85 % hmotnostních nebo více
bavlny

15

0

5204190000

– – Ostatní

15

0

5204200000

– Upravené pro drobný prodej

15

0

5205110000

– – O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy
šší (metrické číslo nepřesahující 14)

15

0

5205120000

– – O délkové hmotnosti nižší než 714,29 deci
tex, ne však nižší než 232,56 decitex (me
trické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující
43)

15

0

5205130000

– – O délkové hmotnosti nižší než 232,56 deci
tex, ne však nižší než 192,31 decitex (me
trické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující
52)

15

0
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5205140000

– – O délkové hmotnosti nižší než 192,31 deci
tex, ne však nižší než 125 decitex (metrické
číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0

5205150000

– – O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex
(metrické číslo převyšující 80)

15

0

5205210000

– – O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy
šší (metrické číslo nepřesahující 14)

15

0

5205220000

– – O délkové hmotnosti nižší než 714,29 deci
tex, ne však nižší než 232,56 decitex (me
trické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující
43)

15

0

5205230000

– – O délkové hmotnosti nižší než 232,56 deci
tex, ne však nižší než 192,31 decitex (me
trické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující
52)

15

0

5205240000

– – O délkové hmotnosti nižší než 192,31 deci
tex, ne však nižší než 125 decitex (metrické
číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0

5205260000

– – O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex,
ne však nižší než 106,38 decitex (metrické čí
slo převyšující 80, avšak nepřesahující 94)

15

0

5205270000

– – O délkové hmotnosti nižší než 106,38 deci
tex, ne však nižší než 83,33 decitex (metrické
číslo převyšující 94, avšak nepřesahující 120)

15

0

5205280000

– – O délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex
(metrické číslo převyšující 120)

15

0

5205310000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti
714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jed
noduché příze nepřesahující 14)

15

0

5205320000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 14, avšak nepřesahující 43)

15

0

5205330000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 43, avšak nepřesahující 52)

15

0

5205340000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 de
citex (metrické číslo jednoduché příze převy
šující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0
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5205350000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 125 decitex (metrické číslo jednoduché
příze převyšující 80)

15

0

5205410000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti
714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jed
noduché příze nepřesahující 14)

15

0

5205420000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 14, avšak nepřesahující 43)

15

0

5205430000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 43, avšak nepřesahující 52)

15

0

5205440000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 de
citex (metrické číslo jednoduché příze převy
šující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0

5205460000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 125 decitex, ne však nižší než 106,38 de
citex (metrické číslo jednoduché příze převy
šující 80, avšak nepřesahující 94)

15

0

5205470000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 106,38 decitex, ne však nižší než 83,33
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 94, avšak nepřesahující 120)

15

0

5205480000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 83,33 decitex (metrické číslo jednoduché
příze převyšující 120)

15

0

5206110000

– – O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy
šší (metrické číslo nepřesahující 14)

15

0

5206120000

– – O délkové hmotnosti nižší než 714,29 deci
tex, ne však nižší než 232,56 decitex (me
trické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující
43)

15

0

5206130000

– – O délkové hmotnosti nižší než 232,56 deci
tex, ne však nižší než 192,31 decitex (me
trické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující
52)

15

0

5206140000

– – O délkové hmotnosti nižší než 192,31 deci
tex, ne však nižší než 125 decitex (metrické
číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0
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5206150000

– – O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex
(metrické číslo převyšující 80)

15

0

5206210000

– – O délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy
šší (metrické číslo nepřesahující 14)

15

0

5206220000

– – O délkové hmotnosti nižší než 714,29 deci
tex, ne však nižší než 232,56 decitex (me
trické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující
43)

15

0

5206230000

– – O délkové hmotnosti nižší než 232,56 deci
tex, ne však nižší než 192,31 decitex (me
trické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující
52)

15

0

5206240000

– – O délkové hmotnosti nižší než 192,31 deci
tex, ne však nižší než 125 decitex (metrické
číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0

5206250000

– – O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex
(metrické číslo převyšující 80)

15

0

5206310000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti
714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jed
noduché příze nepřesahující 14)

15

0

5206320000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 14, avšak nepřesahující 43)

15

0

5206330000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 43, avšak nepřesahující 52)

15

0

5206340000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 de
citex (metrické číslo jednoduché příze převy
šující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0

5206350000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 125 decitex (metrické číslo jednoduché
příze převyšující 80)

15

0

5206410000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti
714,29 decitex nebo vyšší (metrické číslo jed
noduché příze nepřesahující 14)

15

0

5206420000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 14, avšak nepřesahující 43)

15

0

Připomínky
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Základní sazba
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5206430000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31
decitex (metrické číslo jednoduché příze pře
vyšující 43, avšak nepřesahující 52)

15

0

5206440000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 de
citex (metrické číslo jednoduché příze převy
šující 52, avšak nepřesahující 80)

15

0

5206450000

– – Z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší
než 125 decitex (metrické číslo jednoduché
příze převyšující 80)

15

0

5207100000

– Obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

15

0

5207900000

– Ostatní

15

0

5208110000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše
100 g/m2

20

5

5208120000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší
než 100 g/m2

20

5

5208130000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5208190000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5208211000

– – – O plošné hmotnosti nejvýše 35 g/m2

20

5

5208219000

– – – Ostatní

20

5

5208220000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší
než 100 g/m2

20

5

5208230000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5208290000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5208310000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše
100 g/m2

20

5

5208320000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší
než 100 g/m2

20

5

5208330000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5208390000

– – Ostatní tkaniny

20

5
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5208410000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše
100 g/m2

20

5

5208420000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší
než 100 g/m2

20

5

5208430000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5208490000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5208510000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše
100 g/m2

20

5

5208520000

– – V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti vyšší
než 100 g/m2

20

5

5208591000

– – – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5208599000

– – – Ostatní

20

5

5209110000

– – V plátnové vazbě

20

5

5209120000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5209190000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5209210000

– – V plátnové vazbě

20

5

5209220000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5209290000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5209310000

– – V plátnové vazbě

20

5

5209320000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5209390000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5209410000

– – V plátnové vazbě

20

5

5209420000

– – Denim

20

5

5209430000

– – Ostatní tkaniny v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru

20

5

Připomínky
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Základní sazba
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5209490000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5209510000

– – V plátnové vazbě

20

5

5209520000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5209590000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5210110000

– – V plátnové vazbě

20

5

5210190000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5210210000

– – V plátnové vazbě

20

5

5210290000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5210310000

– – V plátnové vazbě

20

5

5210320000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5210390000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5210410000

– – V plátnové vazbě

20

5

5210490000

Ostatní tkaniny

20

5

5210510000

– – V plátnové vazbě

20

5

5210590000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5211110000

– – V plátnové vazbě

20

5

5211120000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5211190000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5211200000

– – Bělené

20

5

5211310000

– – V plátnové vazbě

20

5

5211320000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5211390000

– – Ostatní tkaniny

20

5
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Základní sazba

Kategorie

5211410000

– – V plátnové vazbě

20

5

5211420000

– – Denim

20

5

5211430000

– – Ostatní tkaniny v třívazném nebo čtyřvazném
kepru, včetně křížového kepru

20

5

5211490000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5211510000

– – V plátnové vazbě

20

5

5211520000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru

20

5

5211590000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5212110000

– – Nebělené

20

5

5212120000

– – Bělené

20

5

5212130000

– – Barvené

20

5

5212140000

– – Z různobarevných nití

20

5

5212150000

– – Potištěné

20

5

5212210000

– – Nebělené

20

5

5212220000

– – Bělené

20

5

5212230000

– – Barvené

20

5

5212240000

– – Z různobarevných nití

20

5

5212250000

– – Potištěné

20

5

53011000

– Len surový nebo máčený

5

0

53012100

– – Lámaný nebo třený

5

0

53012900

– – Ostatní

0

0

53013000

– Lněná koudel a lněný odpad

5

0

53021000

– Pravé konopí, surové nebo máčené

5

0

53029000

– Ostatní

5

0

Připomínky
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5303100000

– Juta a jiná textilní lýková vlákna, surová nebo
máčená

5

0

5303903000

– – Juta

5

0

5303909000

– – Ostatní

5

0

5305001100

– – Surové

5

0

5305001900

– – Ostatní

5

0

5305009000

– Ostatní

5

0

5306100000

– Jednoduché

15

0

5306201000

– – Upravené pro drobný prodej

15

0

5306209000

– – Ostatní

15

0

5307100000

– Jednoduché

15

0

5307200000

– Násobné (skané) nebo kablované

15

0

5308100000

– Kokosové nitě

15

0

5308200000

– Nitě z pravého konopí

15

0

5308900000

– Ostatní

15

0

5309110000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5309190000

– – Ostatní

20

5

5309210000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5309290000

– – Ostatní

20

5

5310100000

– Nebělené

20

0

5310900000

– Ostatní

20

0

5311000000

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken;
tkaniny z papírových nití

20

0

5401101000

– – Upravené pro drobný prodej

15

0

5401109000

– – Ostatní

15

0

5401201000

– – Upravené pro drobný prodej

15

0

5401209000

– – Ostatní

15

0
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Základní sazba

Kategorie

5402110000

– – Z aromatických polyamidů

10

0

5402191000

– – – Z nylonu 6.6

10

0

5402199000

– – – Ostatní

10

0

5402200000

– Vysokopevnostní nitě z polyesterů

5

0

5402310000

– – Z nylonu nebo jiných polyamidů, o délkové
hmotnosti jednoduché nitě nejvýše 50 tex

15

0

5402320000

– – Z nylonu nebo jiných polyamidů, o délkové
hmotnosti jednoduché nitě vyšší než 50 tex

10

0

5402330000

– – Z polyesterů

15

0

5402340000

– – Z polypropylenu

0

0

5402390000

– – Ostatní

15

0

5402440000

– – Elastomerové

0

0

5402450000

– – Ostatní, z nylonu nebo jiných polyamidů

10

0

5402460000

– – Ostatní, z polyesterů, částečně orientované

10

0

5402470000

– – Ostatní, z polyesterů

15

0

5402480000

– – Ostatní, z polypropylenu

15

0

5402491000

– – – Z polyurethanu

0

0

5402499000

– – – Ostatní

15

0

5402510000

– – Z nylonu nebo jiných polyamidů

15

0

5402520000

– – Z polyesterů

15

0

5402590000

– – Ostatní

15

0

5402610000

– – Z nylonu nebo jiných polyamidů

15

0

5402620000

– – Z polyesterů

15

0

5402690000

– – Ostatní

15

0

5403100000

– Vysokopevnostní nitě z viskózového vlákna

15

0

5403310000

– – Z viskózového vlákna, nekroucené nebo se zá
krutem nepřesahujícím 120 zákrutů na metr

10

0
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5403320000

– – Z viskózového vlákna, se zákrutem převyšují
cím 120 zákrutů na metr

15

0

5403330000

– – Z acetátu celulózy

0

0

5403390000

– – Ostatní

15

0

5403410000

– – Z viskózového vlákna

15

0

5403420000

– – Z acetátu celulózy

5

0

5403490000

– – Ostatní

15

0

5404111000

– – – Z polyurethanu

0

0

5404119000

– – – Ostatní

0

0

5404120000

– – Ostatní, z polypropylenu

0

0

5404191000

– – – Z polyurethanu

0

0

5404199000

– – – Ostatní

0

0

5404900000

– Ostatní

15

0

5405000000

Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (mo
nofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo
vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu ne
přesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například
umělá sláma) z umělých textilních materiálů,
o zjevné šířce nepřesahující 5 mm

15

0

5406001000

– Nitě ze syntetických nekonečných vláken

15

0

5406009000

– Nitě z umělých nekonečných vláken

15

0

5407101000

– – Pro výrobu pneumatik

20

10

5407109000

– – Ostatní

20

10

5407200000

– Tkaniny vyrobené z pásků nebo podobných
tvarů

20

10

5407300000

– Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke třídě XI

20

5

5407410000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5407420000

– – Barvené

20

5

5407430000

– – Z různobarevných nití

20

5

5407440000

– – Potištěné

20

5
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Základní sazba

Kategorie

5407510000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5407520000

– – Barvené

20

5

5407530000

– – Z různobarevných nití

20

5

5407540000

– – Potištěné

20

5

5407610000

– – Obsahující 85 % hmotnostních nebo více ne
tvarovaných polyesterových nekonečných vlá
ken

20

5

5407690000

– – Ostatní

20

5

5407711000

– – – Pneumatikové kordové textilie z nití z poly
(vinylalkoholu)

15

0

5407719000

– – – Ostatní

20

5

5407720000

– – Barvené

20

5

5407730000

– – Z různobarevných nití

20

5

5407740000

– – Potištěné

20

5

5407810000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5407820000

– – Barvené

20

5

5407830000

– – Z různobarevných nití

20

5

5407840000

– – Potištěné

20

5

5407910000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5407920000

– – Barvené

20

5

5407930000

– – Z různobarevných nití

20

5

5407940000

– – Potištěné

20

5

5408100000

– Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z vi
skózového vlákna

20

5

5408210000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5408220000

– – Barvené

20

5

5408230000

– – Z různobarevných nití

20

5

5408240000

– – Potištěné

20

5
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5408310000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5408320000

– – Barvené

20

5

5408330000

– – Z různobarevných nití

20

5

5408340000

– – Potištěné

20

5

5501100000

– Z nylonu nebo jiných polyamidů

0

0

5501200000

– Z polyesterů

0

0

5501301000

– – Získané protlačováním za mokra

0

0

5501309000

– – Ostatní

0

0

5501400000

– Z polypropylenu

0

0

5501900000

– Ostatní

0

0

5502001000

– Pramence (rovings) z acetátu celulózy

0

0

5502002000

– Z viskózového vlákna

5

0

5502009000

– Ostatní

5

0

5503110000

– Z aromatických polyamidů

5

0

5503190000

– – Ostatní

5

0

5503200000

– Z polyesterů

0

0

5503301000

– – Získané protlačováním za mokra

0

0

5503309000

– – Ostatní

0

0

5503400000

– Z polypropylenu

5

0

5503901000

– – Chlorovlákna

0

0

5503909000

– – Ostatní

0

0

5504100000

– Z viskózového vlákna

0

0

5504900000

– Ostatní

15

0

5505100000

– Ze syntetických vláken

10

0
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5505200000

– Z umělých vláken

10

0

5506100000

– Z nylonu nebo jiných polyamidů

0

0

5506200000

– Z polyesterů

0

0

5506300000

– Akrylová nebo modakrylová

0

0

5506900000

– Ostatní

5

0

5507000000

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak
zpracovaná pro spřádání

0

0

5508101000

– – Upravené pro drobný prodej

15

0

5508109000

– – Ostatní

15

0

5508201000

– – Upravené pro drobný prodej

15

0

5508209000

– – Ostatní

15

0

5509110000

– – Jednoduché

15

0

5509120000

– – Násobné (skané) nebo kablované

15

0

5509210000

– – Jednoduché

15

0

5509220000

– – Násobné (skané) nebo kablované

15

0

5509310000

– – Jednoduché

15

0

5509320000

– – Násobné (skané) nebo kablované

15

0

5509410000

– – Jednoduché

15

0

5509420000

– – Násobné (skané) nebo kablované

15

0

5509510000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s umělými stři
žovými vlákny

15

0

5509520000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s
jemnými zvířecími chlupy

15

0

5509530000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou

15

0

5509590000

– – Ostatní

15

0

5509610000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s
jemnými zvířecími chlupy

15

0
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5509620000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou

15

0

5509690000

– – Ostatní

15

0

5509910000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s
jemnými zvířecími chlupy

15

0

5509920000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou

15

0

5509990000

– – Ostatní

15

0

5510110000

– – Jednoduché

15

0

5510120000

– – Násobné (skané) nebo kablované

15

0

5510200000

– Ostatní nitě, smíšené hlavně nebo výhradně s
vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy

15

0

5510300000

– Ostatní nitě, smíšené hlavně nebo výhradně s
bavlnou

15

0

5510900000

– Ostatní nitě

15

0

5511100000

– Ze syntetických střižových vláken, obsahující
85 % hmotnostních nebo více těchto vláken

15

0

5511200000

– Ze syntetických střižových vláken, obsahující
méně než 85 % hmotnostních těchto vláken

15

0

5511300000

– Z umělých střižových vláken

15

0

5512110000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5512190000

– – Ostatní

20

5

5512210000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5512290000

– – Ostatní

20

5

5512910000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5512990000

– – Ostatní

20

5

5513110000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5513120000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových vlá
ken

20

5

5513130000

– – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

Připomínky
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L 356/929

Základní sazba

Kategorie

5513190000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5513210000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5513231000

– – – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových
vláken

20

5

5513239000

– – – Ostatní

20

5

5513290000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5513310000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5513391000

– – – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových
vláken

20

5

5513392000

– – – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

5513399000

– – – Ostatní

20

5

5513410000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5513491000

– – – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových
vláken

20

5

5513492000

– – – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

5513499000

– – – Ostatní

20

5

5514110000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5514120000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových vlá
ken

20

5

5514191000

– – – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

5514199000

– – – Ostatní

20

5

5514210000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

5514220000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových vlá
ken

20

5

5514230000

– – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

5514290000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5514301000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5514302000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových vlá
ken

20

5

5514303000

– – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

5514309000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5514410000

– – Z polyesterových střižových vláken, v plát
nové vazbě

20

5

5514420000

– – Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížo
vého kepru, z polyesterových střižových vlá
ken

20

5

5514430000

– – Ostatní tkaniny z polyesterových střižových
vláken

20

5

5514490000

– – Ostatní tkaniny

20

5

5515110000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovými
střižovými vlákny

20

5

5515120000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
nekonečnými vlákny

20

5

5515130000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s
jemnými zvířecími chlupy

20

5

5515190000

– – Ostatní

20

5

5515210000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
nekonečnými vlákny

20

5

5515220000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s
jemnými zvířecími chlupy

20

5

5515290000

– – Ostatní

20

5

5515910000

– – Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými
nekonečnými vlákny

20

5

5515990000

– – Ostatní

20

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/931
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5516110000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5516120000

– – Barvené

20

5

5516130000

– – Z různobarevných nití

20

5

5516140000

– – Potištěné

20

5

5516210000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5516220000

– – Barvené

20

5

5516230000

– – Z různobarevných nití

20

5

5516240000

– – Potištěné

20

5

5516310000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5516320000

– – Barvené

20

5

5516330000

– – Z různobarevných nití

20

5

5516340000

– – Potištěné

20

5

5516410000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5516420000

– – Barvené

20

5

5516430000

– – Z různobarevných nití

20

5

5516440000

– – Potištěné

20

5

5516910000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

5516920000

– – Barvené

20

5

5516930000

– – Z různobarevných nití

20

5

5516940000

– – Potištěné

20

5

5601100000

– Hygienické vložky a tampony, dětské pleny
a podobné hygienické výrobky z vaty

15

5

5601210000

– – Z bavlny

15

0

5601220000

– – Z chemických vláken

15

0

Připomínky
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5601290000

– – Ostatní

15

0

5601300000

– Textilní postřižky, prach a nopky

5

0

5602100000

– Vpichované plsti a textilie proplétané vlastními
vlákny

15

0

5602210000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

15

0

5602290000

– – Z ostatních textilních materiálů

15

0

5602900000

– Ostatní

15

0

5603110000

– – O plošné hmotnosti nejvýše 25 g/m2

5

0

5603121000

– – – Z polyesteru, impregnované styren-butadie
novým kaučukem, o plošné hmotnosti nej
méně 43 g/m2, předřezané, o šířce nejvýše
75 mm

15

0

5603129000

– – – Ostatní

0

0

5603130000

– – O plošné hmotnosti vyšší než 70 g/m2, avšak
nejvýše 150 g/m2

15

0

5603140000

– – O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2

15

0

5603910000

– – O plošné hmotnosti nejvýše 25 g/m2

5

0

5603920000

– – O plošné hmotnosti vyšší než 25 g/m2, avšak
nejvýše 70 g/m2

5

0

5603930000

– – O plošné hmotnosti vyšší než 70 g/m2, avšak
nejvýše 150 g/m2

5

0

5603940000

– – O plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2

5

0

5604100000

– Kaučukové nitě a šňůry, potažené textilem

15

0

5604902000

– – Vysokopevnostní nitě, impregnované nebo
povrstvené, s nevulkanizovaným kaučukem
pro výrobu pneumatik

15

0

5604909000

– – Ostatní

15

0

5605000000

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní
nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo
5405, kombinované s kovem ve formě nití, pásků
nebo prášků nebo potažené kovem

15

0

Připomínky
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5606000000

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404
nebo 5405 (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté
žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované
žinylkové nitě); řetízkové nitě

15

0

5607210000

– – Vázací nebo balicí motouzy

15

0

5607290000

– – Ostatní

15

0

5607410000

– – Vázací nebo balicí motouzy

15

0

5607490000

– – Ostatní

15

0

5607500000

– Z ostatních syntetických vláken

10

0

5607900000

– Ostatní

15

0

5608110000

– – Zcela zhotovené rybářské sítě

5

0

5608190000

– – Ostatní

15

0

5608900000

– Ostatní

15

0

5609000000

Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů čí
sel 5404 nebo 5405, motouzů, šňůr, provazů nebo
lan, jinde neuvedené ani nezahrnuté

15

0

5701100000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

5701900000

– Z ostatních textilních materiálů

20

5

5702100000

– „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Sou
mak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané ko
berce

20

5

5702200000

– Podlahové krytiny z kokosových vláken

20

5

5702310000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

5702320000

– – Z chemických textilních materiálů

20

10

5702390000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

10

5702410000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

5702420000

– – Z chemických textilních materiálů

30

10

5702490000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

5

Připomínky
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5702500000

– Ostatní, bez vlasového povrchu, ne zcela zhoto
vené

20

10

5702910000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

5702920000

– – Z chemických textilních materiálů

20

10

5702990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

10

5703100000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

5703200000

– Z nylonu nebo jiných polyamidů

30

10

5703300000

– Z ostatních chemických textilních materiálů

30

10

5703900000

– Z ostatních textilních materiálů

20

10

5704100000

– O ploše nejvýše 0,3 m2

20

5

5704900000

– Ostatní

30

10

5705000000

Ostatní koberce a ostatní textilní podlahové kry
tiny, též zcela zhotovené

20

10

5801100000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

5801210000

– – Útkové vlasové tkaniny, neřezané

20

5

5801220000

– – Útkové vlasové tkaniny, řezané, vroubkované
(manšestr)

20

5

5801230000

– – Ostatní útkové vlasové tkaniny

20

5

5801240000

– – Osnovní vlasové tkaniny, epinglé (neřezané)

20

5

5801250000

– – Osnovní vlasové tkaniny, řezané

20

5

5801260000

– – Žinylkové tkaniny

20

5

5801310000

– – Útkové vlasové tkaniny, neřezané

20

5

5801320000

– – Útkové vlasové tkaniny, řezané, vroubkované
(manšestr)

20

5

5801330000

– – Ostatní útkové vlasové tkaniny

20

5

5801340000

– – Osnovní vlasové tkaniny, epinglé (neřezané)

20

5

5801350000

– – Osnovní vlasové tkaniny, řezané

20

5

5801360000

– – Žinylkové tkaniny

20

5

Připomínky
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5801900000

– Z ostatních textilních materiálů

20

5

5802110000

– – Nebělené

20

5

5802190000

– – Ostatní

20

5

5802200000

– Froté a podobné smyčkové tkaniny, z ostatních
textilních materiálů

20

5

5802300000

– Všívané textilie

20

5

5803001000

– Z bavlny

20

0

5803009000

– Ostatní textilní materiály

20

0

5804100000

– Tyly, bobinové tyly a síťové textilie

20

0

5804210000

– – Z chemických vláken

20

0

5804290000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

0

5804300000

– Ručně vyrobené krajky

20

0

5805000000

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský go
blén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vy
pracované tapiserie (například stehem zvaným petit
point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

20

5

5806100000

– Vlasové tkané stuhy (včetně froté a podobných
smyčkových stuh) a žinylkové stuhy

20

0

5806200000

– Ostatní tkané stuhy obsahující 5 % hmotnost
ních nebo více elastomerových nití nebo kauču
kových nití

20

0

5806310000

– – Z bavlny

20

0

5806321000

– – – O šířce nepřesahující 4,1 cm

20

0

5806329000

– – – Ostatní

20

0

5806390000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

0

5806400000

– Stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepi
dlem (bolduky)

20

0

5807100000

– Tkané

20

0

5807900000

– Ostatní

20

0
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5808100000

– Prýmky v metráži

20

0

5808900000

– Ostatní

20

0

5809000000

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných
nití čísla 5605 používané v oděvnictví, jako deko
rační textilie nebo pro podobné účely, jinde neuve
dené ani nezahrnuté

20

0

5810100000

– Výšivky bez viditelného podkladu

20

0

5810910000

– – Z bavlny

20

0

5810920000

– – Z chemických vláken

20

0

5810990000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

0

5811000000

Prošívané textilní výrobky v metráži, složené
z jedné nebo několika vrstev textilních materiálů,
spojených s výplňkovým materiálem šitím, proši
tím nebo jinak, jiné než výšivky čísla 5810

20

0

5901100000

– Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými
látkami, používané pro vnější obaly knih nebo
podobné účely

20

0

5901900000

– Ostatní

20

0

5902101000

– – Impregnované kaučukem

10

0

5902109000

– – Ostatní

0

0

5902201000

– – Impregnované kaučukem

5

0

5902209000

– – Ostatní

15

0

5902900000

– Ostatní

5

0

5903100000

– S poly(vinylchloridem)

20

0

5903200000

– S polyurethanem

20

0

5903900000

– Ostatní

20

0

5904100000

– Linoleum

20

0

5904900000

– Ostatní

20

0

5905000000

– Textilní tapety

20

0
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5906100000

– Lepicí páska o šířce nepřesahující 20 cm

20

0

5906910000

– – Pletené nebo háčkované

20

0

5906991000

– – – Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití
z nylonu nebo jiných polyamidů nebo po
lyesterů

20

0

5906999000

– – – Zvláštní textilie pro výrobu kaučukových
výrobků

20

0

5907000000

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené
nebo potažené; malované plátno pro divadelní
scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo pod
obné textilie

20

0

5908000000

Textilní knoty, tkané, spletené nebo pletené, pro
lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné vý
robky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k je
jich výrobě, též impregnované

15

0

5909000000

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též
s armaturou nebo příslušenstvím z jiných mate
riálů

15

0

5910000000

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny
z textilního materiálu, též impregnované, po
vrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo
zesílené kovem nebo jiným materiálem

15

0

5911100000

– Textilie, plsti a tkaniny s plsťovou podšívkou,
povrstvené, potažené nebo laminované kauču
kem, usní nebo jinými materiály používanými
na mykací povlaky a podobné textilie pro jiné
technické účely, včetně velurových stuh impreg
novaných kaučukem pro krytí osnovních vrati
del

5

0

5911200000

– Plátna k prosévání, též zcela zhotovená

15

0

5911310000

– – O plošné hmotnosti nižší než 650 g/m2

0

0

5911320000

– – O plošné hmotnosti 650 g/m2 nebo vyšší

0

0

5911400000

– Filtrační plachetky používané v olejových lisech
nebo podobných zařízeních, včetně plachetek
z vlasů

15

0

5911901000

– – Plochá těsnění nebo podložky

15

0

5911909000

– – Ostatní

15

0

6001100000

– S „dlouhým vlasem“

20

5
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L 356/938

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6001210000

– – Z bavlny

20

5

6001220000

– – Z chemických vláken

20

5

6001290000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

5

6001910000

– – Z bavlny

20

5

6001920000

– – Z chemických vláken

20

5

6001990000

– – Z ostatních textilních materiálů

20

5

6002400000

– Obsahující 5 % hmotnostních nebo více elasto
merových nití, avšak neobsahující kaučukové
nitě

20

5

6002900000

– Ostatní

20

5

6003100000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

6003200000

– Z bavlny

20

5

6003300000

– Ze syntetických vláken

20

5

6003400000

– Z umělých vláken

20

5

6003900000

– Ostatní

20

5

6004100000

– Obsahující 5 % hmotnostních nebo více elasto
merových nití, avšak neobsahující kaučukové
nitě

20

5

6004900000

– Ostatní

20

5

6005210000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

6005220000

– – Barvené

20

5

6005230000

– – Z různobarevných nití

20

5

6005240000

– – Potištěné

20

5

6005310000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

6005320000

– – Barvené

20

5

6005330000

– – Z různobarevných nití

20

5

6005340000

– – Potištěné

20

5

6005410000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/939

Základní sazba

Kategorie

6005420000

– – Barvené

20

5

6005430000

– – Z různobarevných nití

20

5

6005440000

– – Potištěné

20

5

6005900000

– Ostatní

20

5

6006100000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

20

5

6006210000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

6006220000

– – Barvené

20

5

6006230000

– – Z různobarevných nití

20

5

6006240000

– – Potištěné

20

5

6006310000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

6006320000

– – Barvené

20

5

6006330000

– – Z různobarevných nití

20

5

6006340000

– – Potištěné

20

5

6006410000

– – Nebělené nebo bělené

20

5

6006420000

– – Barvené

20

5

6006430000

– – Z různobarevných nití

20

5

6006440000

– – Potištěné

20

5

6006900000

– Ostatní

20

5

6101200000

– Z bavlny

30

5

6101300000

– Z chemických vláken

30

5

6101901000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6101909000

– – Ostatní

30

5

6102100000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6102200000

– Z bavlny

30

5

6102300000

– Z chemických vláken

30

5

Připomínky

L 356/940

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6102900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

6103101000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6103102000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6103109000

– – Ostatní textilní materiály

30

5

6103220000

– – Z bavlny

30

5

6103230000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6103291000

– – – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6103299000

– – – Ostatní

30

5

6103310000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6103320000

– – Z bavlny

30

5

6103330000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6103390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6103410000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6103420000

– – Z bavlny

30

5

6103430000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6103490000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6104130000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6104191000

– – – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6104192000

– – – Z bavlny

30

5

6104199000

– – – Ostatní

30

5

6104220000

– – Z bavlny

30

5

6104230000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6104291000

– – – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6104299000

– – – Ostatní

30

5

6104310000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/941

Základní sazba

Kategorie

6104320000

– – Z bavlny

30

5

6104330000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6104390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6104410000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6104420000

– – Z bavlny

30

5

6104430000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6104440000

– – Z umělých vláken

30

5

6104490000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6104510000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6104520000

– – Z bavlny

30

5

6104530000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6104590000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6104610000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6104620000

– – Z bavlny

30

5

6104630000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6104690000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6105100000

– Z bavlny

30

5

6105201000

– – Z akrylových nebo modakrylových vláken

30

5

6105209000

– – Z ostatních chemických vláken

30

5

6105900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

6106100000

– Z bavlny

30

5

6106200000

– Z chemických vláken

30

5

6106900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

6107110000

– – Z bavlny

30

5

6107120000

– – Z chemických vláken

30

5

Připomínky

L 356/942

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6107190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6107210000

– – Z bavlny

30

5

6107220000

– – Z chemických vláken

30

5

6107290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6107910000

– – Z bavlny

30

5

6107991000

– – – Z chemických vláken

30

5

6107999000

– – – Ostatní

30

5

6108110000

– – Z chemických vláken

30

5

6108190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6108210000

– – Z bavlny

30

5

6108220000

– – Z chemických vláken

30

5

6108290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6108310000

– – Z bavlny

30

5

6108320000

– – Z chemických vláken

30

5

6108390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6108910000

– – Z bavlny

30

5

6108920000

– – Z chemických vláken

30

5

6108990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6109100000

– Z bavlny

30

5

6109901000

– – Z akrylových nebo modakrylových vláken

30

5

6109909000

– – Ostatní

30

5

6110111000

– – – Svetry

30

5

6110112000

– – – Vesty

30

5

6110113000

– – – Zapínací vesty

30

5

6110119000

– – – Ostatní

30

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/943

Základní sazba

Kategorie

6110120000

– – Z kašmírských koz

30

5

6110191000

– – – Svetry

30

5

6110192000

– – – Vesty

30

5

6110193000

– – – Zapínací vesty

30

5

6110199000

– – – Ostatní

30

5

6110201000

– – Svetry

30

5

6110202000

– – Vesty

30

5

6110203000

– – Zapínací vesty

30

5

6110209000

– – Ostatní

30

5

6110301000

– – Z akrylových nebo modakrylových vláken

30

5

6110309000

– – Ostatní

30

5

6110900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

6111200000

– Z bavlny

30

5

6111300000

– Ze syntetických vláken

30

5

6111901000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6111909000

– – Ostatní

30

5

6112110000

– – Z bavlny

30

5

6112120000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6112190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6112200000

– Lyžařské kombinézy a komplety

30

5

6112310000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6112390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6112410000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6112490000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6113000000

Oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkova
ných textilií čísel 5903, 5906 nebo 5907

30

5

Připomínky

L 356/944

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6114200000

– Z bavlny

30

5

6114300000

– Z chemických vláken

30

5

6114901000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6114909000

– – Ostatní

30

5

6115101000

– – Punčochové zboží s odstupňovaným stlače
ním

30

5

6115109000

– – Ostatní

30

5

6115210000

– – Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti
jednoduché nitě nižší než 67 decitex

30

5

6115220000

– – Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti
jednoduché nitě 67 decitex nebo vyšší

30

5

6115290000

– – Ostatní textilní materiály

30

5

6115301000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6115309000

– – Ostatní

30

5

6115940000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6115950000

– – Z bavlny

30

5

6115960000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6115990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6116100000

– Impregnované, povrstvené nebo potažené plasty
nebo kaučukem

30

5

6116910000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6116920000

– – Z bavlny

30

5

6116930000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6116990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6117100000

– Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné
výrobky

30

5

6117801000

– – Chrániče kolen a kotníků

30

5

6117802000

– – Vázanky, motýlky a kravaty

30

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/945

Základní sazba

Kategorie

6117809000

– – Ostatní

30

5

6117901000

– – Z chemických vláken

30

5

6117909000

– – Ostatní

30

5

6201110000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6201120000

– – Z bavlny

30

5

6201130000

– – Z chemických vláken

30

5

6201190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6201910000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6201920000

– – Z bavlny

30

5

6201930000

– – Z chemických vláken

30

5

6201990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6202110000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6202120000

– – Z bavlny

30

5

6202130000

– – Z chemických vláken

30

5

6202190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6202910000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6202920000

– – Z bavlny

30

5

6202930000

– – Z chemických vláken

30

5

6202990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6203110000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6203120000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6203190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6203220000

– – Z bavlny

30

5

6203230000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6203291000

– – – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

Připomínky

L 356/946

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6203299000

– – – Ostatní

30

5

6203310000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6203320000

– – Z bavlny

30

5

6203330000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6203390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6203410000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6203421000

– – – Z denimu

30

5

6203422000

– – – Z manšestru

30

5

6203429000

– – – Ostatní

30

5

6203430000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6203490000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6204110000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6204120000

– – Z bavlny

30

5

6204130000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6204190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6204210000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6204220000

– – Z bavlny

30

5

6204230000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6204290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6204310000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6204320000

– – Z bavlny

30

5

6204330000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6204390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6204410000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/947

Základní sazba

Kategorie

6204420000

– – Z bavlny

30

5

6204430000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6204440000

– – Z umělých vláken

30

5

6204490000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6204510000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6204520000

– – Z bavlny

30

5

6204530000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6204590000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6204610000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6204620000

– – Z bavlny

30

5

6204630000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6204690000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6205200000

– Z bavlny

30

5

6205300000

– Z chemických vláken

30

5

6205901000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6205909000

– – Ostatní

30

5

6206100000

– Z hedvábí nebo hedvábného odpadu

30

5

6206200000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6206300000

– Z bavlny

30

5

6206400000

– Z chemických vláken

30

5

6206900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

6207110000

– – Z bavlny

30

5

6207190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6207210000

– – Z bavlny

30

5

Připomínky

L 356/948

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6207220000

– – Z chemických vláken

30

5

6207290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6207910000

– – Z bavlny

30

5

6207991000

– – – Z chemických vláken

30

5

6207999000

– – – Ostatní

30

5

6208110000

– – Z chemických vláken

30

5

6208190000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6208210000

– – Z bavlny

30

5

6208220000

– – Z chemických vláken

30

5

6208290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6208910000

– – Z bavlny

30

5

6208920000

– – Z chemických vláken

30

5

6208990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6209200000

– Z bavlny

30

5

6209300000

– Ze syntetických vláken

30

5

6209901000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6209909000

– – Ostatní

30

5

6210100000

– Z textilií čísel 5602 nebo 5603

30

10

6210200000

– Ostatní oděvy typů popsaných v podpoložkách
6201 11 00 až 6201 19 00

30

10

6210300000

– Ostatní oděvy typů popsaných v podpoložkách
6202 11 00 až 6202 19 00

30

10

6210400000

– Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy

30

10

6210500000

– Ostatní dámské nebo dívčí oděvy

30

10

6211110000

– – Pánské nebo chlapecké

30

5

6211120000

– – Dámské nebo dívčí

30

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/949

Základní sazba

Kategorie

6211200000

– Lyžařské kombinézy a komplety

30

5

6211320000

– – Z bavlny

30

5

6211330000

– – Z chemických vláken

30

5

6211391000

– – – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6211399000

– – – Ostatní

30

5

6211410000

– – Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6211420000

– – Z bavlny

30

5

6211430000

– – Z chemických vláken

30

5

6211490000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6212100000

– Podprsenky

30

5

6212200000

– Podvazkové pásy a podvazkové kalhotky

30

5

6212300000

– Korzety

30

5

6212900000

– Ostatní

30

5

6213200000

– Z bavlny

30

5

6213901000

– – Z hedvábí nebo hedvábného odpadu

30

5

6213909000

– – Ostatní

30

5

6214100000

– Z hedvábí nebo hedvábného odpadu

30

5

6214200000

– Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

30

5

6214300000

– Ze syntetických vláken

30

5

6214400000

– Z umělých vláken

30

5

6214900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

6215100000

– Z hedvábí nebo hedvábného odpadu

30

5

6215200000

– Z chemických vláken

30

5

6215900000

– Z ostatních textilních materiálů

30

5

Připomínky

L 356/950

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6216001000

– Zvláštní, na ochranu při práci

30

5

6216009000

– Ostatní

30

5

6217100000

– Doplňky

30

5

6217900000

– Části

30

5

6301100000

– Elektricky vyhřívané přikrývky

30

5

6301201000

– – Z vlny

30

5

6301202000

– – Z vikuně

30

5

6301209000

– – Ostatní

30

5

6301300000

– Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané při
krývky) z bavlny

30

5

6301400000

– Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané při
krývky) ze syntetických vláken

30

5

6301900000

– Ostatní přikrývky

30

5

6302101000

– – Z chemických vláken

30

5

6302109000

– – Ostatní

30

5

6302210000

– – Z bavlny

30

5

6302220000

– – Z chemických vláken

30

5

6302290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6302310000

– – Z bavlny

30

5

6302320000

– – Z chemických vláken

30

5

6302390000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6302401000

– – Z chemických vláken

30

5

6302409000

– – Ostatní

30

5

6302510000

– – Z bavlny

30

5

6302530000

– – Z chemických vláken

30

5

6302591000

– – – Ze lnu

30

5

6302599000

– – – Ostatní

30

5

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/951

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

6302600000

– Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, z froté nebo
podobné smyčkové textilie, z bavlny

30

5

6302910000

– – Z bavlny

30

5

6302930000

– – Z chemických vláken

30

5

6302991000

– – – Ze lnu

30

5

6302999000

– – – Ostatní

30

5

6303120000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6303191000

– – – Z bavlny

30

5

6303199000

– – – Ostatní

30

5

6303910000

– – Z bavlny

30

5

6303920000

– – Ze syntetických vláken

30

5

6303990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

5

6304110000

– – Pletené nebo háčkované

30

5

6304190000

– – Ostatní

30

5

6304910000

– – Pletené nebo háčkované

30

5

6304920000

– – Jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny

30

5

6304930000

– – Jiné než pletené nebo háčkované, ze syntetic
kých vláken

30

5

6304990000

– – Jiné než pletené nebo háčkované, z ostatních
textilních materiálů

30

5

6305101000

– – Z juty

30

0

6305109000

– – Ostatní

30

0

6305200000

– Z bavlny

30

0

6305320000

– – Pružné obaly pro volně ložený materiál

30

0

6305331000

– – – Z polyethylenu

30

0

6305332000

– – – Z polypropylenu

30

0

6305390000

– – Ostatní

30

0

Připomínky

L 356/952

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6305901000

– – Z pity (cabuya, fique)

30

0

6305909000

– – Ostatní

30

0

6306120000

– – Ze syntetických vláken

30

0

6306191000

– – – Z bavlny

30

0

6306199000

– – – Ostatní

30

0

6306220000

– – Ze syntetických vláken

30

0

6306290000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

0

6306300000

– Lodní plachty

30

0

6306400000

– Nafukovací matrace

30

0

6306910000

– – Z bavlny

30

0

6306990000

– – Z ostatních textilních materiálů

30

0

6307100000

– Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky
a podobné čistící plachetky

30

0

6307200000

– Záchranné vesty a záchranné pásy

30

0

6307901000

– – Střihové šablony

30

0

6307902000

– – Bezpečnostní pásy

30

0

6307903000

– – Ochranné masky

30

0

6307909000

– – Ostatní

30

0

6308000000

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky,
pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stol
ních ubrusů nebo servítků nebo podobných textil
ních výrobků, v balení pro drobný prodej

30

0

6309000000

Obnošené oděvy a jiné použité výrobky

30

10

6310101000

– – Odstřižky z oděvního průmyslu

30

10

6310109000

– – Ostatní

30

10

6310900000

– Ostatní

30

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/953

Základní sazba

Kategorie

6401100000

– Obuv mající ochrannou kovovou špičku

30

0

6401920000

– – Pokrývající kotník, ne však koleno

30

10

6401990000

– – Ostatní

30

0

6402120000

– – Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro
snowboard

30

0

6402190000

– – Ostatní

30

10

6402200000

– Obuv se svrškem z řemínků nebo pásků připev
něných k podešvi čepy

30

0

6402910000

– – Pokrývající kotník

30

0

6402991000

– – – Mající ochrannou kovovou špičku

30

0

6402999000

– – – Ostatní

30

0

6403120000

– – Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro
snowboard

30

0

6403190000

– – Ostatní

30

10

6403200000

– Obuv se zevní podešví z usně a svrškem utvoře
ným z řemínků z usně, vedených přes nárt a ko
lem palce

30

0

6403400000

– Ostatní obuv, mající ochrannou kovovou špičku

30

0

6403510000

– – Pokrývající kotník

30

0

6403590000

– – Ostatní

30

0

6403911000

– – – Obuv založená na dřevěném základním
dílu, bez stélky nebo ochranné kovové
špičky

30

0

6403919000

– – – Ostatní

30

0

6403991000

– – – Obuv založená na dřevěném základním
dílu, bez stélky nebo ochranné kovové
špičky

30

0

6403999000

– – – Ostatní

30

0

Připomínky

L 356/954

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6404111000

– – – Sportovní obuv

30

10

6404112000

– – – Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvi
čení a podobně

30

0

6404190000

– – Ostatní

30

10

6404200000

– Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní
usně

30

0

6405100000

– Se svrškem z usně nebo kompozitní usně

30

0

6405200000

– Se svrškem z textilních materiálů

30

0

6405900000

– Ostatní

30

0

6406100000

– Svršky a jejich části a součásti, jiné než opatky
a výztuže

15

0

6406200000

– Zevní podešve a podpatky, z kaučuku nebo pla
stů

15

0

6406910000

– – Ze dřeva

15

0

6406993000

– – – Stélky

15

0

6406999000

– – – Ostatní

15

0

6501000000

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti, ne
zformované do tvaru, bez vytvořeného okraje
(krempy); šišákové ploché kotouče (plateaux) a tzv.
manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na vý
šku), z plsti

15

5

6502001000

– Z vláken toquilla nebo mocora

15

0

6502009000

– Ostatní

15

5

6504000000

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo
zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu,
též podšívané nebo zdobené

20

5

6505100000

– Síťky na vlasy

20

5

6505901000

– – Plstěné klobouky a ostatní plstěné pokrývky
hlavy, zhotovené ze šišáků nebo šišákových
plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501, též
podšívané nebo zdobené

20

5

6505909000

– – Ostatní

20

5

6506100000

– Ochranné pokrývky hlavy

30

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/955

Základní sazba

Kategorie

6506910000

– – Z kaučuku nebo plastů

20

10

6506990000

– – Z ostatních materiálů

20

5

6507000000

Pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, pod
ložky, kostry, štítky (kšilty) a podbradní pásky, pro
pokrývky hlavy

15

5

6601100000

– Zahradní nebo podobné deštníky

20

5

6601910000

– – Se zásuvnou rukojetí

20

5

6601990000

– – Ostatní

20

5

6602000000

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky
a podobné výrobky

20

5

6603200000

– Deštníkové kostry, včetně koster nasazených na
držadlech (holích)

15

0

6603900000

– Ostatní

15

5

6701000000

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým pe
řím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich
(jiné než zboží čísla 0505 a opracovaná brka
a stvoly per)

15

5

6702100000

– Z plastů

20

5

6702900000

– Z ostatních materiálů

20

5

6703000000

Vlasy rovnoběžně srovnané, ztenčené, odbarvené
nebo jinak zpracované; vlna nebo jiné zvířecí
chlupy nebo jiné textilní materiály, upravené pro
výrobu paruk nebo podobných výrobků

15

5

6704110000

– – Celé paruky

20

5

6704190000

– – Ostatní

20

5

6704200000

– Z vlasů

20

5

6704900000

– Z ostatních materiálů

20

5

6801000000

Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z pří
rodního kamene (vyjma břidlice)

15

5

6802100000

– Obkládačky, mozaikové kostky a podobné vý
robky, též čtvercové a pravoúhlé, jejichž největší
plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší
než 7 cm; uměle barvená zrna, odštěpky a prach

15

5

Připomínky

L 356/956

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6802210000

– – Mramor, travertin a alabastr

15

10

6802230000

– – Žula

15

10

6802291000

– – – Vápenaté kameny

15

5

6802299000

– – – Ostatní

15

5

6802910000

– – Mramor, travertin a alabastr

25

10

6802920000

– – Ostatní vápenaté kameny

15

5

6802930000

– – Žula

15

10

6802990000

– – Ostatní kameny

15

10

6803000000

Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní
nebo aglomerované břidlice

15

0

6804100000

– Mlýnské kameny a brusné kameny používané k
mletí, drcení nebo rozvlákňování

15

0

6804210000

– – Z aglomerovaného syntetického nebo přírod
ního diamantu

5

0

6804220000

– – Z ostatních aglomerovaných brusiv nebo z ke
ramiky

15

5

6804230000

– – Z přírodního kamene

5

0

6804300000

– Ruční brousky nebo lešticí kameny

5

5

6805100000

– Pouze na podložce z textilní tkaniny

5

0

6805200000

– Pouze na podložce z papíru, kartónu nebo le
penky

5

10

6805300000

– Na podložce z ostatních materiálů

5

0

6806100000

– Strusková vlna, horninová vlna a podobné mine
rální vlny (včetně jejich směsí), volně ložené, v
listech nebo rolích

15

5

6806200000

– Expandovaný vermikulit, expandované jíly, stru
sková pěna a podobné expandované nerostné
materiály (včetně jejich směsí)

5

0

6806900000

– Ostatní

15

0

6807100000

– V kotoučích

15

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/957

Základní sazba

Kategorie

6807900000

– Ostatní

15

10

6808000000

Panely, tabule, desky, dlaždice, bloky a podobné
výrobky z rostlinných vláken, slámy, hoblin, dřevě
ných třísek, pilin nebo jiných dřevěných odpadů
aglomerovaných cementem, sádrou nebo jinými
minerálními pojivy

15

5

6809110000

– – Potažené nebo vyztužené pouze papírem, kar
tónem nebo lepenkou

15

10

6809190000

– – Ostatní

15

5

6809900000

– Ostatní výrobky

15

5

6810110000

– – Tvárnice a cihly

15

5

6810190000

– – Ostatní

15

10

6810910000

– – Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnic
tví nebo stavební inženýrství

15

10

6810990000

– – Ostatní

15

10

6811400000

– Obsahující osinek (azbest)

15

5

6811810000

– – Vlnité desky

15

5

6811820000

– – Ostatní desky, tabule, dlaždice a podobné vý
robky

15

5

6811830000

– – Trouby, trubky a příslušenství pro trouby
nebo trubky

15

5

6811890000

– – Ostatní výrobky

15

5

6812800000

– Z krokydolitu

0

0

6812910000

– – Oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky
hlavy

15

5

6812920000

– – Papír, lepenka a plsť

15

5

6812930000

– – Lisované těsnění z osinkových (azbestových)
vláken, v listech nebo kotoučích

15

5

6812991000

– – – Zpracovaná vlákna; směsi na bázi osinku
(azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu)
a uhličitanu hořečnatého

5

0

6812992000

– – – Nitě

15

5

6812993000

– – – Šňůry a provazy, též splétané

15

5

Připomínky

L 356/958

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6812994000

– – – Tkané, pletené nebo háčkované textilie

15

5

6812995000

– – – Těsnění nebo podložky

15

10

6812999000

– – – Ostatní

0

0

6813200000

– Obsahující osinek (azbest)

15

10

6813810000

– – Brzdová obložení a destičky

20

10

6813890000

– – Ostatní

15

10

6814100000

– Desky, tabule a pásy z aglomerované nebo re
konstituované slídy, též na podložce

15

0

6814900000

– Ostatní

0

0

6815100000

– Neelektrické výrobky z grafitu nebo jiných fo
rem uhlíku

15

5

6815200000

– Výrobky z rašeliny

15

5

6815910000

– – Obsahující magnezit, dolomit nebo chromit

15

0

6815990000

– – Ostatní

15

5

6901000000

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky
z křemičitých fosilních mouček (například z křeme
liny, tripolitu nebo diatomitu) nebo z podobných
křemičitých zemin

15

5

6902100000

– Obsahující, samostatně nebo dohromady, více
než 50 % hmotnostních prvků Mg, Ca nebo Cr,
vyjádřeno jako MgO, CaO nebo Cr2O3

5

0

6902201000

– – Obsahující 93 % hmotnostních nebo více
oxidu křemičitého (SiO2)

5

0

6902209000

– – Ostatní

0

0

6902900000

– Ostatní

5

0

6903101000

– – Retorty a tavicí kelímky

5

0

6903109000

– – Ostatní

5

0

6903201000

– – Retorty a tavicí kelímky

5

0

6903209000

– – Ostatní

5

0

6903901000

– – Retorty a tavicí kelímky

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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Popis zboží

L 356/959

Základní sazba

Kategorie

6903909000

– – Ostatní

5

0

6904100000

– Stavební cihly

15

5

6904900000

– Ostatní

15

5

6905100000

– Střešní tašky

25

10

6905900000

– Ostatní

15

5

6906000000

Keramické trubky, odtokové žlaby, žlábky a příslu
šenství pro trubky

30

10

6907100000

– Obkládačky, mozaikové kostky a podobné vý
robky, též jiného než čtvercového nebo pravoú
hlého tvaru, jejichž největší plochu lze zahrnout
do čtverce o straně menší než 7 cm

25

10

6907900000

– Ostatní

25

7

6908100000

– Obkládačky, mozaikové kostky a podobné vý
robky, též jiného než čtvercového nebo pravoú
hlého tvaru, jejichž největší plochu lze zahrnout
do čtverce o straně menší než 7 cm

25

10

6908900000

– Ostatní

25

7

6909110000

– – Z porcelánu

25

10

6909120000

– – Výrobky o tvrdosti odpovídající stupni 9 nebo
vyšší podle Mohsovy stupnice

15

5

6909190000

– – Ostatní

15

5

6909900000

– Ostatní

15

5

6910100000

– Z porcelánu

25

7

6910900000

– Ostatní

25

10

6911100000

– Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní

30

10

6911900000

– Ostatní

30

10

6912000000

– Keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní,
ostatní předměty pro domácnost a toaletní před
měty z jiných materiálů než z porcelánu

30

10

6913100000

– Z porcelánu

30

7

6913900000

– Ostatní

30

10

6914100000

– Z porcelánu

25

10

Připomínky
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

6914900000

– Ostatní

25

10

7001001000

– Odpad a šrot

5

0

7001003000

– Masivní sklo v kusech

5

0

7002100000

– Kuličky

5

0

7002200000

– Tyče

5

0

7002310000

– – Z taveného křemene nebo jiného křemenného
skla

10

0

7002320000

– – Z ostatního skla s lineárním koeficientem te
plotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6 K–
1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C

5

0

7002390000

– – Ostatní

0

0

7003121000

– – – Hladké

10

10

7003122000

– – – Šlírovité, vlnité, lisované nebo podobné

10

10

7003191000

– – – Hladké

10

0

7003192000

– – – Šlírovité, vlnité, lisované nebo podobné

10

0

7003200000

– Tabulové sklo s drátěnou vložkou

10

10

7003300000

– Profilované sklo

15

10

7004200000

– Sklo barvené ve hmotě, zakalené, přejímané
nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vr
stvou

10

0

7004900000

– Ostatní sklo

5

0

7005100000

– Sklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní
nebo nereflexní vrstvou

15

0

7005211100

––––

Plavené

5

0

7005211900

––––

Ostatní

5

0

7005219000

– – – Ostatní

10

0

7005291000

– – – O tloušťce nepřesahující 6 mm

5

0

7005299000

– – – Ostatní

10

0
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Základní sazba

Kategorie

7005300000

– Sklo s drátěnou vložkou

15

10

7006000000

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s
opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované
nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani
nespojované s jinými materiály

5

10

7007110000

– – V rozměrech a tvarech vhodných k zabudo
vání do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo
plavidel

15

10

7007190000

– – Ostatní

15

10

7007210000

– – V rozměrech a tvarech vhodných k zabudo
vání do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo
plavidel

15

10

7007290000

– – Ostatní

15

10

7008000000

– Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

15

10

7009100000

– Zpětná zrcátka pro vozidla

25

10

7009910000

– – Nezarámovaná

15

10

7009920000

– – Zarámovaná

15

10

7010100000

– Ampule

5

10

7010200000

– Zátky, víčka a jiné uzávěry

5

10

7010901000

– – S objemem převyšujícím 1 l

10

10

7010902000

– – S objemem převyšujícím 0,33 l, avšak nepře
sahujícím 1 l

10

10

7010903000

– – S objemem převyšujícím 0,15 l, avšak nepře
sahujícím 0,33 l

10

10

7010904000

– – S objemem nepřesahujícím 0,15 l

10

10

7011100000

– Pro elektrické osvětlení

0

0

7011200000

– Pro obrazovky (CRT)

5

0

7011900000

– Ostatní

10

0

7013100000

– Ze sklokeramiky

30

5

7013220000

– – Z olovnatého křišťálu

20

10

Připomínky
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7013280000

– – Ostatní

30

10

7013330000

– – Z olovnatého křišťálu

20

10

7013370000

– – Ostatní

30

10

7013410000

– – Z olovnatého křišťálu

20

10

7013420000

– – Ze skla s lineárním koeficientem teplotní roz
tažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6 K– 1 v roz
mezí teplot od 0 °C do 300 °C

20

10

7013490000

– – Ostatní

30

10

7013910000

– – Z olovnatého křišťálu

20

10

7013990000

– – Ostatní

20

10

7014000000

Signální sklo a optické články ze skla (jiné než vý
robky čísla 7015), opticky neopracované

10

0

7015100000

– Skla pro korekční brýle

10

0

7015900000

– Ostatní

15

0

7016100000

– Skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží,
též na podložce, pro mozaiky nebo podobné de
korativní účely

25

10

7016901000

– – Okenní tabulky zasklené do olověných profilů
a podobné výrobky (skleněné vitráže, též
z bezbarvého skla)

20

10

7016902000

– – Pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, sko
řepinách nebo podobných tvarech

15

10

7016909000

– – Ostatní

15

10

7017100000

– Z taveného křemene nebo jiného křemenného
skla

10

0

7017200000

– Z ostatního skla s lineárním koeficientem te
plotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10– 6 K– 1
v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C

10

0

7017900000

– Ostatní

5

0

7018100000

– Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů
nebo polodrahokamů a podobné drobné skle
něné zboží

15

0

Připomínky
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7018200000

– Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesa
huje 1 mm (balotina)

5

0

7018900000

– Ostatní

15

5

7019110000

– – Střiž (chopped strands) o délce nejvýše
50 mm

5

0

7019120000

– – Pramence (rovings)

10

0

7019190000

– – Ostatní

10

0

7019310000

– – Rohože

10

0

7019320000

– – Tenké listy (závojovina)

5

0

7019390000

– – Ostatní

5

0

7019400000

– – Tkaniny z pramenců (rovings)

10

0

7019510000

– – O šířce nepřesahující 30 cm

10

0

7019520000

– – O šířce převyšující 30 cm, v plátnové vazbě,
o plošné hmotnosti nižší než 250 g/m2, z ne
konečných vláken o délkové hmotnosti jedno
duché nitě nejvýše 136 tex

10

0

7019590000

– – Ostatní

10

0

7019901000

– – Skleněná vlna volně ložená nebo ve vločkách

5

0

7019909000

– – Ostatní

0

0

7020001000

– Skleněné vložky do termosek nebo jiných te
pelně izolačních nádob

5

0

7020009000

– Ostatní

15

10

7101100000

– Přírodní perly

10

0

7101210000

– – Neopracované

10

0

7101220000

– – Opracované

10

0

7102100000

– Netříděné

10

0

7102210000

– – Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané
nebo nahrubo broušené

5

0

7102290000

– – Ostatní

5

0
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7102310000

– – Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané
nebo nahrubo broušené

10

0

7102390000

– – Ostatní

15

0

7103101000

– – Smaragdy

10

0

7103109000

– – Ostatní

10

0

7103911000

– – – Rubíny a safíry

15

0

7103912000

– – – Smaragdy

15

0

7103990000

– – Ostatní

15

0

7104100000

– Piezoelektrický křemen

10

0

7104200000

– Ostatní, neopracované nebo jednoduše řezané
nebo hrubě tvarované

10

0

7104900000

– Ostatní

10

0

7105100000

– Z diamantů

10

0

7105900000

– Ostatní

10

0

7106100000

– Prach

10

0

7106911000

– – – Nelegované

10

0

7106912000

– – – Legované

10

0

7106920000

– – Ve formě polotovarů

10

0

7107000000

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo
opracované pouze do formy polotovarů

10

5

7108110000

– – Prach

10

0

7108120000

– – Ostatní netepané formy

10

0

7108130000

– – Ostatní polotovary

10

0

7108200000

– Měnové

10

0

7109000000

– – Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem,
surové nebo opracované pouze do formy po
lotovarů

10

0

7110110000

– – Netepané nebo ve formě prachu

10

0
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7110190000

– – Ostatní

0

0

7110210000

– – Netepané nebo ve formě prachu

10

0

7110290000

– – Ostatní

0

0

7110310000

– – Netepané nebo ve formě prachu

0

0

7110390000

– – Ostatní

10

0

7110410000

– – Netepané nebo ve formě prachu

10

0

7110490000

– – Ostatní

10

0

7111000000

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované plati
nou, surové nebo opracované pouze do formy po
lotovarů

10

0

7112300000

– Popel obsahující drahé kovy nebo sloučeniny
drahých kovů

10

0

7112910000

– – Ze zlata, včetně kovu plátovaného zlatem, av
šak s výjimkou odpadu obsahujícího jiné
drahé kovy

10

0

7112920000

– – Z platiny, včetně kovu plátovaného platinou,
avšak s výjimkou odpadu obsahujícího jiné
drahé kovy

10

0

7112990000

– – Ostatní

10

0

7113110000

– – Ze stříbra, též plátovaného nebo jinak poko
veného jiným drahým kovem

30

10

7113190000

– – Z ostatních drahých kovů, též plátovaných
nebo jinak pokovených drahými kovy

30

10

7113200000

– Z obecných kovů plátovaných drahými kovy

25

10

7114111000

– – – Ryzosti 0,925

25

10

7114119000

– – – Ostatní

25

10

7114190000

– Z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo
jinak pokovených drahými kovy

25

10

7114200000

– Z obecných kovů plátovaných drahými kovy

25

10
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7115100000

– Katalyzátory ve formě drátěného síta nebo
mřížky, z platiny

15

0

7115900000

– Ostatní

25

10

7116100000

– Z přírodních nebo uměle pěstovaných perel

25

10

7116200000

– Z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních,
syntetických nebo rekonstituovaných)

30

10

7117110000

– – Manžetové a ozdobné knoflíky

25

10

7117190000

– – Ostatní

25

7

7117900000

– Ostatní

25

7

7118100000

– Mince (jiné než zlaté mince), které nejsou zákon
ným platidlem

5

0

7118900000

– Ostatní

5

0

7201100000

– Nelegované surové železo obsahující 0,5 %
hmotnostních nebo méně fosforu

5

0

7201200000

– Nelegované surové železo obsahující více než
0,5 % hmotnostních fosforu

0

0

7201500000

– Legované surové železo; vysokopecní zrcadlo
vina

5

0

7202110000

– – Obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku

0

0

7202190000

– – Ostatní

0

0

7202210000

– – Obsahující více než 55 % hmotnostních kře
míku

0

0

7202290000

– – Ostatní

0

0

7202300000

– Ferosilikomangan

0

0

7202410000

– – Obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku

0

0

7202490000

– – Ostatní

0

0

7202500000

– Ferosilikochrom

0

0

7202600000

– Feronikl

5

0
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7202700000

– Feromolybden

0

0

7202800000

– Ferowolfram a ferosilikowolfram

0

0

7202910000

– – Ferotitan a ferosilikotitan

0

0

7202920000

– – Ferovanad

0

0

7202930000

– – Feroniob

0

0

7202990000

– – Ostatní

0

0

7203100000

– Produkty ze železa získané přímou redukcí žele
zné rudy

0

0

7203900000

– Ostatní

0

0

7204100000

– Odpad a šrot, z litiny nebo oceli

0

0

7204210000

– – Z nerezavějící oceli

0

0

7204290000

– – Ostatní

0

0

7204300000

– Odpad a šrot, z pocínovaného železa nebo oceli

0

0

7204410000

– – Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad
z frézování, piliny, odstřižky a odpady z ražení,
též paketované

0

0

7204490000

– – Ostatní

0

0

7204500000

– Přetavený odpad v ingotech

0

0

7205100000

– Granule

0

0

7205210000

– – Z legované oceli

0

0

7205290000

– – Ostatní

0

0

7206100000

– Ingoty

0

0

7206900000

– Ostatní

0

0

7207110000

– – Pravoúhlého nebo čtvercového příčného prů
řezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek
tloušťky

0

0

7207120000

– – Ostatní, pravoúhlého příčného průřezu

0

0
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7207190000

– – Ostatní

0

0

7207200000

– Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více
uhlíku

0

0

7208101000

– – O tloušťce převyšující 10 mm

0

0

7208102000

– – O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepře
sahující 10 mm

0

0

7208103000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak nepřesahu
jící 4,75 mm

0

0

7208104000

– – O tloušťce menší než 3 mm

0

0

7208251000

– – – O tloušťce převyšující 10 mm

0

0

7208252000

– – – O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak ne
přesahující 10 mm

0

0

7208260000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak nepřesahu
jící 4,75 mm

0

0

7208270000

– – O tloušťce menší než 3 mm

0

0

7208360000

– – O tloušťce převyšující 10 mm

0

0

7208371000

– – – Obsahující 0,12 % hmotnostních nebo více
uhlíku

0

0

7208379000

– – – Ostatní

0

0

7208381000

– – Obsahující 0,12 % hmotnostních nebo více
uhlíku

0

0

7208389000

– – Ostatní

0

0

7208391000

– – – Obsahující 0,12 % hmotnostních nebo více
uhlíku

0

0

7208399100

– – – O tloušťce nepřesahující 1,8 mm

0

0

7208399900

– – – Ostatní

0

0

7208401000

– – O tloušťce převyšující 10 mm

0

0

7208402000

– – O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepře
sahující 10 mm

0

0

7208403000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak nepřesahu
jící 4,75 mm

0

0
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7208404000

– – O tloušťce menší než 3 mm

0

0

7208511000

– – – O tloušťce převyšující 12,5 mm

0

0

7208512000

– – – O tloušťce převyšující 10 mm, avšak nepře
sahující 12,5 mm

0

0

7208521000

– – – Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více
uhlíku

0

0

7208529000

– – – Ostatní

0

0

7208530000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než
4,75 mm

0

0

7208540000

– – O tloušťce menší než 3 mm

0

0

7208900000

– Ostatní

0

0

7209150000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší

0

0

7209160000

– – O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než
3 mm

0

0

7209170000

– – O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesa
hující 1 mm

0

0

7209181000

– – – O tloušťce menší než 0,5 mm, ne však
menší než 0,25 mm

0

0

7209182000

– – – O tloušťce menší než 0,25 mm

0

0

7209250000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší

0

0

7209260000

– – O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než
3 mm

0

0

7209270000

– – O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesa
hující 1 mm

0

0

7209280000

– – O tloušťce menší než 0,5 mm

0

0

7209900000

– Ostatní

0

0

7210110000

– – O tloušťce 0,5 mm nebo větší

0

0

7210120000

– – O tloušťce menší než 0,5 mm

0

0

7210200000

– Pokovené nebo potažené olovem, včetně mato
vého bílého plechu

0

0
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7210300000

– Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem

0

0

7210410000

– – Vlnité

10

5

7210490000

– – Ostatní

5

0

7210500000

– Pokovené nebo potažené oxidy chromu nebo
chromem a oxidy chromu

0

0

7210610000

– – Pokovené nebo potažené slitinami hliník-zinek

0

0

7210690000

– – Ostatní

0

0

7210701000

– – Předem pokovené nebo potažené slitinami hli
ník-zinek

0

0

7210709000

– – Ostatní

0

0

7210900000

– Ostatní

0

0

7211130000

– – Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném ka
libru, o šířce převyšující 150 mm a o tloušťce
nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a ne
mají vzorek v reliéfu

0

0

7211140000

– – Ostatní, o tloušťce 4,75 mm nebo větší

0

0

7211191000

– – – Obsahující 0,6 % hmotnostních nebo více
uhlíku

0

0

7211199000

– – – Ostatní

5

0

7211230000

– – Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních
uhlíku

0

0

7211290000

– – Ostatní

5

5

7211900000

– Ostatní

5

0

7212100000

– Pokovené nebo potažené cínem

0

0

7212200000

– Elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem

0

0

7212300000

– Jinak pokovené nebo potažené zinkem

5

0

7212400000

– Barvené, lakované nebo potažené plasty

5

0

7212500000

– Jinak pokovené nebo potažené

5

0
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7212600000

– Plátované

5

0

7213100000

– S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo ji
nými deformacemi vzniklými během válcování

15

10

7213200000

– Ostatní, z automatové oceli

0

0

7213911000

– – – S celkovým obsahem chromu, niklu, mědi
a molybdenu menším než 0,12 % hmot
nostních

0

0

7213919000

– – – Ostatní

0

0

7213990000

– – Ostatní

0

0

7214100000

– Kované

5

0

7214200000

– S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo ji
nými deformacemi vzniklými během válcování
nebo po válcování kroucené

15

10

7214301000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

15

10

7214309000

– – Ostatní

15

10

7214911000

– – – Nepřesahující 100 mm

15

10

7214919000

– – – Ostatní

15

10

7214991000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

10

10

7214999000

– – Ostatní

20

10

7215101000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

15

10

7215109000

– – Ostatní

20

10

7215501000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

15

10

7215509000

– – Ostatní

20

10

7215901000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

20

10

7215909000

– – Ostatní

20

10

Připomínky

L 356/972

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

7216100000

– Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení
nebo protlačovaní za tepla již dále neopraco
vané, o výšce menší než 80 mm

15

10

7216210000

– – Profily ve tvaru L

10

10

7216220000

– – Profily ve tvaru T

15

10

7216310000

– – Profily ve tvaru U

15

10

7216320000

– – Profily ve tvaru I

15

10

7216330000

– – Profily ve tvaru H

15

10

7216400000

– Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení
nebo protlačovaní za tepla již dále neopraco
vané, o výšce 80 mm nebo větší

15

10

7216500000

– Ostatní úhelníky, tvarovky a profily, po válco
vání, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále
neopracované

15

10

7216610000

– – Vyrobené z plochých válcovaných výrobků

15

10

7216690000

– – Ostatní

15

10

7216910000

– – Tvářené za studena nebo povrchově upravené
za studena z plochých válcovaných výrobků

15

10

7216990000

– – Ostatní

15

10

7217100000

– Nepokovené ani nepotažené, též leštěné

20

10

7217200000

– Pokovené nebo potažené zinkem

20

10

7217300010

– – Potažené mědí, o průměru menším než 1 mm

5

0

7217300090

– – Ostatní

15

0

7217900000

– Ostatní

15

0

7218100000

– Ingoty a jiné primární formy

5

0

7218910000

– – Pravoúhlého příčného průřezu

5

0

7218990000

– – Ostatní

5

0

7219110000

– – O tloušťce převyšující 10 mm

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/973

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

7219120000

– – O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepře
sahující 10 mm

0

0

7219130000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než
4,75 mm

0

0

7219140000

– – O tloušťce menší než 3 mm

0

0

7219210000

– – O tloušťce převyšující 10 mm

0

0

7219220000

– – O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepře
sahující 10 mm

0

0

7219230000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než
4,75 mm

0

0

7219240000

– – O tloušťce menší než 3 mm

0

0

7219310000

– – O tloušťce 4,75 mm nebo větší

0

0

7219320000

– – O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než
4,75 mm

0

0

7219330000

– – O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než
3 mm

0

0

7219340000

– – O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesa
hující 1 mm

0

0

7219350000

– – O tloušťce menší než 0,5 mm

0

0

7219900000

– Ostatní

0

0

7220110000

– – O tloušťce 4,75 mm nebo větší

0

0

7220120000

– – O tloušťce menší než 4,75 mm

0

0

7220200000

– Po válcování za studena (úběrem za studena) již
dále neopracované

0

0

7220900000

– Ostatní

0

0

7221000000

Tyče a pruty z nerezavějící oceli

5

0

7222111000

– – – O průměru nepřesahujícím 65 mm

10

0

7222119000

– – – Ostatní

10

0

Připomínky

L 356/974

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží

průřezem

nepřesahujícím

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

10

0

7222191000

– – – S příčným
65 mm

7222199000

– – – Ostatní

10

0

7222201000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 65 mm

5

0

7222209000

– – Ostatní

5

0

7222301000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 65 mm

5

0

7222309000

– – Ostatní

5

0

7222400000

– Úhelníky, tvarovky a profily

5

0

7223000000

Dráty z nerezavějící oceli

0

0

7224100000

– Ingoty a jiné primární formy

0

0

7224900000

– Ostatní

0

0

7225110000

– – S orientovanou strukturou

0

0

7225190000

– – Ostatní

0

0

7225300000

– Ostatní, po válcování za tepla již dále neopraco
vané, ve svitcích

0

0

7225400000

– Ostatní, po válcování za tepla již dále neopraco
vané, jiné než ve svitcích

0

0

7225500010

– – Z rychlořezné oceli

0

0

7225500090

– – Ostatní

0

0

7225910010

– – – Z rychlořezné oceli

0

0

7225910090

– – – Ostatní

0

0

7225920010

– – – Z rychlořezné oceli

0

0

7225920090

– – – Ostatní

0

0

7225990010

– – – Z rychlořezné oceli

0

0

7225990090

– – – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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Popis zboží

L 356/975

Základní sazba

Kategorie

7226110000

– – S orientovanou strukturou

0

0

7226190000

– – Ostatní

0

0

7226200000

– Z rychlořezné oceli

0

0

7226910000

– – Po válcování za tepla již dále neopracované

0

0

7226920000

– – Po válcování za studena (úběrem za studena)
již dále neopracované

0

0

7226990000

– – Ostatní

0

0

7227100000

– Z rychlořezné oceli

0

0

7227200000

– Z křemíkomanganové oceli

0

0

7227900000

– Ostatní

0

0

7228100000

– Tyče a pruty z rychlořezné oceli

0

0

7228201000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

0

0

7228209000

– – Ostatní

0

0

7228300000

– Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo
protlačovaní za tepla již dále neopracované

0

0

7228401000

– – S příčným průřezem nepřesahujícím 100 mm

0

0

7228409000

– – Ostatní

0

0

7228501000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

0

0

7228509000

– – Ostatní

0

0

7228601000

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru
nepřesahujícím 100 mm

0

0

7228609000

– – Ostatní

0

0

7228700000

– Úhelníky, tvarovky a profily

0

0

7228800000

– Duté vrtné tyče a pruty

0

0

Připomínky

L 356/976

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

7229200000

– Z křemíkomanganové oceli

5

0

7229900000

– Ostatní

5

0

7301100000

– Štětovnice

10

10

7301200000

– Úhelníky, tvarovky a profily

20

10

7302100000

– Kolejnice

0

0

7302300000

– Hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny
a ostatní přejezdová zařízení

5

0

7302400000

– Kolejnicové spojky a podkladnice

5

0

7302901000

– – Pražce (příčné pražce)

5

0

7302909000

– – Ostatní

5

0

7303000000

Trouby, trubky a duté profily z litiny

5

0

7304110000

– – Z nerezavějící oceli

5

0

7304190000

– – Ostatní

5

0

7304220000

– – Vrtné trubky z nerezavějící oceli

5

0

7304230000

– – Ostatní vrtné trubky

5

0

7304240000

– – Ostatní, z nerezavějící oceli

5

0

7304290000

– – Ostatní

5

0

7304310000

– – Tažené za studena nebo válcované za studena
(úběrem za studena)

5

0

7304390000

– – Ostatní

5

0

7304410000

– – Tažené za studena nebo válcované za studena
(úběrem za studena)

5

0

7304490000

– – Ostatní

0

0

7304510000

– – Tažené za studena nebo válcované za studena
(úběrem za studena)

10

5

7304590000

– – Ostatní

5

0

7304900000

– Ostatní

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/977

Základní sazba

Kategorie

7305110000

– – Podélně obloukově svařované pod tavidlem

20

10

7305120000

– – Ostatní, podélně svařované

20

5

7305190000

– – Ostatní

20

5

7305200000

– Pažnice používané při vrtné těžbě ropy nebo
plynu

15

5

7305310000

– – Podélně svařované

20

10

7305390000

– – Ostatní

20

5

7305900000

– Ostatní

20

5

7306110000

– – Svařované, z nerezavějící oceli

10

5

7306190000

– – Ostatní

10

5

7306210000

– – Svařované, z nerezavějící oceli

10

5

7306290000

– – Ostatní

10

5

7306301000

– – Obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních
uhlíku

20

10

7306309100

– – – Dvouvrstvé ocelové trouby a trubky, s vněj
ším průměrem nepřesahujícím 16 mm

0

0

7306309200

– – – Jednovrstvé ocelové trouby a trubky, s vněj
ším průměrem nepřesahujícím 10 mm

0

0

7306309900

– – – Ostatní

20

10

7306400000

– Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průře
zem, z nerezavějící oceli

20

10

7306500000

– Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průře
zem, z ostatní legované oceli

20

10

7306610000

– – Se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným
průřezem

20

10

7306690000

– – Ostatní

20

5

7306900000

– Ostatní

20

5

7307110000

– – Z nekujné (netvárné) litiny

15

5

7307190000

– – Ostatní

15

5

Připomínky

L 356/978

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

7307210000

– – Příruby

5

5

7307220000

– – Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem

5

5

7307230000

– – Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo

0

0

7307290000

– – Ostatní

5

5

7307910000

– – Příruby

5

5

7307920000

– – Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem

5

5

7307930000

– – Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo

0

0

7307990000

– – Ostatní

5

5

7308100000

– Mosty a části mostů

20

10

7308200000

– Věže a příhradové sloupy

20

10

7308300000

– Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

20

10

7308400000

– Zařízení pro lešení, bednění, vzpěry nebo důlní
vzpěry

15

10

7308901000

– – Desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky
a podobné výrobky, připravené pro použití v
konstrukcích

20

10

7308902000

– – Stavidlová vrata

15

10

7308909000

– – Ostatní

20

10

7309000000

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jaké
koliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný
plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím
300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací,
avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným
zařízením

20

10

7310100000

– O objemu 50 l nebo větším

20

10

7310210000

– – Plechovky uzavírané pájením nebo sdrábková
ním (lemováním)

15

10

7310291000

– – – Dvouplášťové nádoby pro přepravu a balení
spermatu

15

10

7310299000

– – – Ostatní

15

10

Připomínky

24.12.2016
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L 356/979

Základní sazba

Kategorie

7311001000

– Bezešvé

15

0

7311009000

– Ostatní

20

10

7312101000

– – Ke zpevnění pneumatik

5

0

7312109000

– – Ostatní

15

0

7312900000

– Ostatní

10

10

7313001000

– Ostnatý drát

20

10

7313009000

– Ostatní

20

10

7314120000

– – Nekonečné pásy pro stroje, z nerezavějící
oceli

5

0

7314140000

– – Ostatní tkané látky, z nerezavějící oceli

10

5

7314191000

– – – Nekonečné pásy pro stroje, z kovové tka
niny

20

10

7314199000

– – – Ostatní

20

10

7314200000

– Mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v mí
stech křížení drátů, z drátů, jejichž největší roz
měr příčného průřezu je 3 mm nebo větší, s vel
ikostí ok 100 cm2 nebo větší

20

10

7314310000

– – Pokovené nebo potažené zinkem

20

10

7314390000

– – Ostatní

20

10

7314410000

– – Pokovené nebo potažené zinkem

20

10

7314420000

– – Potažené plasty

20

10

7314490000

– – Ostatní

20

10

7314500000

– Plechová mřížovina

20

5

7315110000

– – Válečkové řetězy a řetízky

15

5

7315120000

– – Ostatní řetězy a řetízky

15

5

7315190000

– – Části a součásti

15

5

7315200000

– Protismykové řetězy

15

5

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

7315810000

– – S příčkovými články

15

5

7315820000

– – Ostatní, se svařovanými články

15

5

7315890000

– – Ostatní

15

5

7315900000

– Ostatní části a součásti

15

5

7316000000

Kotvy, kotvice a jejich části a součásti, ze železa
nebo oceli

15

10

7317000000

Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby,
svorky a sponky a podobné výrobky, ze železa
nebo oceli, též s hlavičkou z jiného materiálu, av
šak kromě výrobků s hlavičkou z mědi

20

10

7318110000

– – Vrtule (do pražců)

15

10

7318120000

– – Ostatní vruty do dřeva

15

10

7318130000

– – Háky se závitem a šrouby s okem

15

10

7318140000

– – Závitořezné šrouby

15

10

7318151000

– – – Rozpínací kotevní šrouby, do betonu

15

10

7318159000

– – – Ostatní

15

10

7318160000

– – Matice

5

10

7318190000

– – Ostatní

20

10

7318210000

– – Pružné podložky a jiné pojistné podložky

15

10

7318220000

– – Ostatní podložky

15

10

7318230000

– – Nýty

15

10

7318240000

– – Příčné klíny a závlačky

15

10

7318290000

– – Ostatní

15

5

7319200000

– Zavírací špendlíky

20

5

7319300000

– Ostatní špendlíky

20

5

7319901000

– – Šicí, látací nebo vyšívací jehly

20

5

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

7319909000

– – Ostatní

20

5

7320100000

– Listové pružiny a listy pro listové pružiny

20

10

7320201000

– – Používané v závěsných systémech vozidel

20

10

7320209000

– – Ostatní

15

10

7320900000

– Ostatní

15

10

7321111100

––––

K zabudování

30

10

7321111200

––––

Volně stojící

25

10

7321111900

––––

Ostatní

25

10

7321119000

– – – Ostatní

30

10

7321120000

– – Na kapalná paliva

20

10

7321191000

– – – Na pevná paliva

20

10

7321199000

– – – Ostatní

25

10

7321810000

– – Na plynná paliva nebo jak na plyn, tak i na
jiná paliva

30

10

7321820000

– – Na kapalná paliva

20

10

7321891000

– – – Na pevná paliva

20

10

7321899000

– – – Ostatní

20

10

7321901000

– – Plynové hořáky pro průtokové ohřívače

20

0

7321909000

– – Ostatní

30

10

7322110000

– – Z litiny

15

0

7322190000

– – Ostatní

15

10

7322900000

– Ostatní

15

0

7323100000

– Železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí
a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice
a podobné výrobky

25

5

7323911000

– – – Výrobky

20

5

7323912000

– – – Části a součásti

20

5

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

7323921000

– – – Výrobky

20

5

7323922000

– – – Části a součásti

20

5

7323931000

– – – Výrobky

30

5

7323932000

– – – Části a součásti

20

5

7323941000

– – – Výrobky

30

5

7323949000

– – – Části a součásti

20

5

7323991000

– – – Výrobky

20

5

7323999000

– – – Části a součásti

20

5

7324100000

– Výlevky, umyvadla a dřezy, z nerezavějící oceli

15

5

7324210000

– – Z litiny, též smaltované

15

0

7324290000

– – Ostatní

15

0

7324900000

– Ostatní, včetně částí a součástí

5

5

7325100000

– Z nekujné (netvárné) litiny

15

5

7325910000

– – Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče
a mlýny

5

5

7325990000

– – Ostatní

15

5

7326110000

– – Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče
a mlýny

5

0

7326190000

– – Ostatní

15

5

7326200000

– Výrobky ze železných nebo ocelových drátů

20

10

7326901000

– – Tyče a pruty proměnlivého příčného průřezu

20

0

7326909000

– – Ostatní

20

10

7401001000

– Měděný kamínek (lech)

5

0

7401002000

– Cementová měď (srážená měď)

5

0

7402001000

– Surová měď, nerafinovaná

5

0

7402002000

– Ostatní, nerafinovaná

5

0
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Základní sazba

Kategorie

7402003000

– Měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

5

0

7403110000

– – Katody a části katod

5

0

7403120000

– – Předlitky pro válcování drátu

5

0

7403130000

– – Předvalky (sochory)

5

0

7403190000

– – Ostatní

5

0

7403210000

– – Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)

0

0

7403220000

– – Ze slitin na bázi měď-cín (bronz)

5

0

7403291000

– – – Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo
ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, ni
klová mosaz)

5

0

7403299000

– – – Ostatní

5

0

7404000000

Měděný odpad a šrot

5

0

7405000000

Předslitiny mědi

5

0

7406100000

– Prášek nelamelární struktury

0

0

7406200000

– Prášek lamelární struktury; šupiny (vločky)

0

0

7407100000

– Z rafinované mědi

10

0

7407210000

– – Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)

5

0

7407290000

– – Ostatní

10

0

7408110000

– – Jejichž největší rozměr příčného průřezu pře
vyšuje 6 mm

15

0

7408190000

– – Ostatní

5

0

7408210000

– – Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)

5

0

7408220000

– – Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze
slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová
mosaz)

10

5

7408290000

– – Ostatní

5

0

7409110000

– – Ve svitcích

5

0
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7409190000

– – Ostatní

5

0

7409210000

– – Ve svitcích

5

0

7409290000

– – Ostatní

0

0

7409310000

– – Ve svitcích

5

0

7409390000

– – Ostatní

5

0

7409400000

– Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze
slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová
mosaz)

5

0

7409900000

– Z ostatních slitin mědi

5

0

7410110000

– – Z rafinované mědi

5

0

7410120000

– – Ze slitin mědi

5

0

7410210000

– – Z rafinované mědi

5

0

7410220000

– – Ze slitin mědi

5

0

7411100000

– Z rafinované mědi

5

0

7411210000

– – Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)

5

0

7411220000

– – Ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze
slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová
mosaz)

10

0

7411290000

– – Ostatní

5

0

7412100000

– Z rafinované mědi

5

0

7412200000

– Ze slitin mědi

5

0

7413000000

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a pod
obné výrobky, z mědi, elektricky neizolované

20

0

7415100000

– Hřebíky a cvočky, napínáčky, skoby, svorky
a sponky a podobné výrobky

15

5

7415210000

– – Podložky (včetně pružných podložek)

15

0

7415290000

– – Ostatní

15

5

7415330000

– – Šrouby a vruty; svorníky (maticové šrouby)
a matice

5

0
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7415390000

– – Ostatní

15

10

7418110000

– – Drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí
polštářky, rukavice a podobné výrobky

20

10

7418191000

– – – Neelektrické přístroje na vaření nebo vytá
pění a jejich části a součásti

20

10

7418199000

– – – Ostatní

20

10

7418200000

– Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části
a součásti

20

10

7419100000

– Řetězy, řetízky a jejich části a součásti

5

0

7419910000

– – Lité, tvářené, ražené nebo kované, avšak dále
neopracované

15

5

7419991000

– – – Kovové tkaniny (včetně nekonečných pásů)

0

0

7419992000

– – – Měděné pružiny

5

0

7419999000

– – – Ostatní

15

0

7501100000

– Niklový kamínek (lech)

5

0

7501200000

– Slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty meta
lurgie niklu

5

0

7502100000

– Nelegovaný nikl

5

0

7502200000

– Slitiny niklu

0

0

7503000000

Niklový odpad a šrot

5

0

7504000000

Niklový prášek a šupiny (vločky)

5

0

7505110000

– – Z nelegovaného niklu

5

0

7505120000

– – Ze slitin niklu

5

0

7505210000

– – Z nelegovaného niklu

5

0

7505220000

– – Ze slitin niklu

5

0

7506100000

– Z nelegovaného niklu

5

0

7506200000

– Ze slitin niklu

0

0
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7507110000

– – Z nelegovaného niklu

5

0

7507120000

– – Ze slitin niklu

5

0

7507200000

– Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky

5

0

7508100000

– Látky, mřížoviny a síťoviny, z niklového drátu

5

0

7508901000

– – Anody pro pokovování niklem, též pomocí
elektrolýzy

5

0

7508909000

– – Ostatní

5

0

7601100000

– Nelegovaný hliník

5

0

7601200000

– Slitiny hliníku

5

0

7602000000

– Hliníkový odpad a šrot

5

0

7603100000

– Prášek nelamelární struktury

5

0

7603200000

– Prášek lamelární struktury; šupiny (vločky)

5

0

7604101000

– – Tyče a pruty

10

0

7604102000

– – Profily, též duté

10

10

7604210000

– – Duté profily

10

10

7604291000

– – – Tyče a pruty

10

0

7604292000

– – – Ostatní profily

10

5

7605110000

– – Jejichž největší rozměr příčného průřezu pře
vyšuje 7 mm

15

0

7605190000

– – Ostatní

0

0

7605210000

– – Jejichž největší rozměr příčného průřezu pře
vyšuje 7 mm

5

0

7605290000

– – Ostatní

5

0

7606110000

– – Z nelegovaného hliníku

5

5

7606122000

– – – Obsahující 0,5 % hmotnostních nebo více
hořčíku (duraluminu)

0

0
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7606129000

– – – Ostatní

0

0

7606911000

– – – Kotouče pro výrobu válcovitých (trubkovi
tých) zásobníků

5

10

7606919000

– – – Ostatní

5

10

7606922000

– – – Kotouče pro výrobu válcovitých (trubkovi
tých) zásobníků

5

0

7606923000

– – – Obsahující 0,5 % hmotnostních nebo více
hořčíku (duraluminu)

5

10

7606929000

– – – Ostatní

0

0

7607110000

– – Válcované, avšak dále neopracované

5

10

7607190000

– – Ostatní

0

0

7607200000

– Na podložce

5

0

7608101000

–– S
vnějším
průměrem
nepřesahujícím
9,52 mm a s tloušťkou stěny nepřesahující
0,9 mm

15

10

7608109000

– – Ostatní

15

10

7608200000

– Ze slitin hliníku

15

10

7609000000

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo
trubky (například spojky, kolena a nátrubky)

15

5

7610100000

– Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

15

10

7610900000

– Ostatní

20

10

7611000000

Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby
pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zka
palněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též
vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak ne
vybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

15

5

7612100000

– Stlačitelné válcovité (trubkovité) zásobníky

15

10

7612901000

– – Nádoby pro přepravu mléka

15

10

7612903000

– – Kryogenní zásobníky

0

0

7612904000

– – Sudy, barely a plechovky

15

5

Připomínky
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7612909000

– – Ostatní

15

10

7613000000

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný
plyn

10

0

7614100000

– S ocelovým jádrem (duší)

20

10

7614900000

– Ostatní

20

10

7615110000

– – Drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí
polštářky, rukavice a podobné výrobky

20

10

7615191100

––––

Tlakové hrnce

20

10

7615191900

––––

Ostatní

20

10

7615192000

– – – Části a součásti výrobků pro domácnost

20

10

7615200000

– Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části
a součásti

20

10

7616100000

– Hřebíky, cvočky, skoby a sponky, šrouby a vruty,
svorníky (maticové šrouby), matice, háky se zá
vitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky
a podobné výrobky

15

10

7616910000

– – Látky, mřížoviny a síťoviny, z hliníkového
drátu

15

10

7616991000

– – – Plechová mřížovina

15

0

7616999000

– – – Ostatní

15

10

7801100000

– Rafinované olovo

0

0

7801910000

– – S obsahem antimonu o hmotnosti převažující
nad hmotností každého z dalších prvků

0

0

7801990000

– – Ostatní

0

0

7802000000

Olověný odpad a šrot

5

0

7804110000

– – Plechy, pásy a fólie o tloušťce (s výjimkou ja
kékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm

10

0

7804190000

– – Ostatní

10

0

7804200000

– Prášek a šupiny (vločky)

5

0

7806001000

– Pancéřové kontejnery pro radioaktivní materiál

5

0

7806002000

– Tyče, pruty, profily a dráty

10

0
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7806003000

– Trouby, trubky a příslušenství (fitinky) pro
trouby nebo trubky (například spojky, kolena,
nátrubky)

15

5

7806009000

– Ostatní

5

0

7901110000

– – Obsahující 99,99 % hmotnostních nebo více
zinku

0

0

7901120000

– – Obsahující méně než 99,99 % hmotnostních
zinku

5

0

7901200000

– Slitiny zinku

5

0

7902000000

Zinkový odpad a šrot

5

0

7903100000

– Zinkový prach

5

0

7903900000

– Ostatní

5

0

7904001000

– Dráty

10

0

7904009000

– Ostatní

10

0

7905000000

– Zinkové desky, plechy, pásy a fólie

10

0

7907001000

– Okapové žlaby, hřebenové plechy, rámy střeš
ních oken a ostatní prefabrikované stavební
prvky

15

0

7907002000

– Trouby, trubky a příslušenství (fitinky) pro
trouby nebo trubky (například spojky, kolena,
nátrubky)

15

0

7907009000

– Ostatní

15

0

8001100000

– Nelegovaný cín

5

0

8001200000

– Slitiny cínu

5

0

8002000000

– Cínový odpad a šrot

5

0

8003001000

– Tyče, pruty a dráty ze slitin cínu, pro svařování

5

0

8003009000

– Ostatní

5

0

8007001000

– Desky, plechy, pásy a fólie, o tloušťce převyšující
0,2 mm

5

0

8007002000

– Fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru,
kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném
podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou
jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm; prá
šek a šupiny (vločky)

5

0
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8007003000

– Trouby, trubky a příslušenství (fitinky) pro
trouby nebo trubky (například spojky, kolena,
nátrubky)

15

0

8007009000

– Ostatní

15

5

8101100000

– Prášek

5

0

8101940000

– – Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí
a prutů získaných prostým slinováním

5

0

8101960000

– – Dráty

5

0

8101970000

– – Odpad a šrot

5

0

8101990000

– – Ostatní

5

0

8102100000

– Prášek

5

0

8102940000

– – Netvářený (surový) molybden, včetně tyčí
a prutů získaných prostým slinováním

5

0

8102950000

– – Tyče a pruty, jiné než získané prostým slino
váním, profily, desky, plechy, pásy a fólie

5

0

8102960000

– – Dráty

0

0

8102970000

– – Odpad a šrot

5

0

8102990000

– – Ostatní

5

0

8103200000

– Netvářený (surový) tantal, včetně tyčí a prutů
získaných prostým slinováním; prášek

5

0

8103300000

– Odpad a šrot

5

0

8103900000

– Ostatní

5

0

8104110000

– – Obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních
hořčíku

0

0

8104190000

– – Ostatní

5

0

8104200000

– Odpad a šrot

5

0

8104300000

– Piliny, třísky a granule, tříděné podle velikosti;
prášek

5

0

8104900000

– Ostatní

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/991

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8105200000

– Kobaltový kamínek (lech) a jiné meziprodukty
metalurgie kobaltu; netvářený (surový) kobalt;
prášek

5

0

8105300000

– Odpad a šrot

5

0

8105900000

– Ostatní

5

0

8106001100

– – Jehly

5

0

8106001900

– – Ostatní

5

0

8106002000

– Odpad a šrot

5

0

8106009000

– Ostatní

10

0

8107200000

– Netvářené (surové) kadmium; prášek

5

0

8107300000

– Odpad a šrot

5

0

8107900000

– Ostatní

10

0

8108200000

– Netvářený (surový) titan; prášek

5

0

8108300000

– Odpad a šrot

5

0

8108900000

– Ostatní

10

0

8109200000

– Netvářené (surové) zirkonium; prášek

5

0

8109300000

– Odpad a šrot

5

0

8109900000

– Ostatní

10

0

8110100000

– Netvářený (surový) antimon; prášek

5

0

8110200000

– Odpad a šrot

5

0

8110900000

– Ostatní

10

0

8111001100

– – Netvářený (surový) mangan; prášek

5

0

8111001200

– – Odpad a šrot

5

0

8111009000

– Ostatní

10

0

8112120000

– – Netvářené (surové); prášek

5

0

8112130000

– – Odpad a šrot

5

0
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8112190000

– – Ostatní

5

0

8112210000

– – Netvářený (surový); prášek

5

0

8112220000

– – Odpad a šrot

5

0

8112290000

– – Ostatní

5

0

8112510000

– – Netvářené (surové); prášek

5

0

8112520000

– – Odpad a šrot

5

0

8112590000

– – Ostatní

10

0

8112921000

– – – Netvářené (surové); prášek

5

0

8112922000

– – – Odpad a šrot

5

0

8112990000

– – Ostatní

10

0

8113000000

Cermety a výrobky z nich, včetně odpadu a šrotu

5

0

8201100000

– Rýče a lopaty

10

10

8201200000

– Vidle

10

0

8201300000

– Krumpáče, škrabky, motyky a hrábě

10

10

8201401000

– – Mačety

10

10

8201409000

– – Ostatní

10

10

8201500000

– Zahradnické nůžky a podobné jednou rukou
ovládané prořezávače stromů a nůžky (včetně
nůžek na drůbež)

10

0

8201601000

– – Zahradnické nůžky

0

0

8201609000

– – Ostatní

10

0

8201901000

– – Kosy a srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo
slámy

5

0

8201909000

– – Ostatní

5

10

8202101000

– – Ruční pily

10

0

8202109000

– – Ostatní

10

0
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8202200000

– Pásové pilové listy

5

0

8202310000

– – S pracovní částí z oceli

0

0

8202390000

– – Ostatní, včetně částí a součástí

5

0

8202400000

– Řetězové pilové listy

10

0

8202910000

– – Rovné pilové listy pro opracování kovů

10

0

8202990000

– – Ostatní

10

0

8203100000

– Pilníky, rašple a podobné nástroje

5

0

8203200000

– Kleště (včetně štípacích kleští), pinzety, kleštičky
a podobné nástroje a nářadí

10

0

8203300000

– Nůžky na plech a podobné nástroje

5

0

8203400000

– Řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů),
děrovací kleště a průbojníky a podobné nástroje

10

0

8204110000

– – Nenastavitelné

10

0

8204120000

– – Nastavitelné

5

0

8204200000

– Výměnné klíčové nástrčné hlavice, též s rukojetí

5

0

8205100000

– Nástroje na vrtání a nástroje na řezání vnějších
nebo vnitřních závitů

0

0

8205200000

– Kladiva a palice

10

10

8205300000

– Hoblíky, dláta, žlábková (dutá) dláta a podobné
řezné nástroje na opracování dřeva

10

0

8205401000

– – Pro šrouby se zářezem

10

0

8205409000

– – Ostatní

5

0

8205510000

– – Nástroje a nářadí používané v domácnosti

20

10

8205591000

– – – Sklenářské diamanty

5

0

8205592000

– – – Dláta

10

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8205593000

– – – Rydla a hroty

5

0

8205596000

– – – Maznice; mazací pistole

5

0

8205599100

––––

Speciální nástroje a nářadí pro klenotníky
a hodináře

5

0

8205599200

––––

Nástroje a nářadí pro zedníky, slévače, ce
mentáře, štukatéry a malíře (zednické
lžíce, hladítka, špachtle, škrabky atd.)

10

0

8205599900

––––

Ostatní

5

0

8205601000

– – Pájecí lampy

10

0

8205609000

– – Ostatní

15

5

8205700000

– Svěráky, upínáky a podobné nářadí

5

10

8205800000

– Kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou
poháněné brusné kotouče s rámovou konstrukcí

15

5

8205900000

– Soupravy (sady) výrobků ze dvou nebo více výše
uvedených položek

15

10

8206000000

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až
8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej

10

0

8207131000

– – – Vrtáky a vrtné korunky

5

0

8207132000

– – – Vrtáky

10

10

8207133000

– – – Integrální vrtáky

10

0

8207139000

– – – Ostatní nástroje a nářadí

5

0

8207191000

– – – Vrtáky a vrtné korunky

5

0

8207192100

––––

Potažené diamantem

5

0

8207192900

––––

Ostatní

5

0

8207193000

– – – Integrální vrtáky

10

0

8207198000

– – – Ostatní nástroje a nářadí

10

0

8207200000

– Průvlaky pro tažení nebo protlačování kovů

0

0
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Základní sazba

Kategorie

8207300000

– Nástroje na lisování, ražení nebo děrování

10

0

8207400000

– Nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů

0

0

8207500000

– Nástroje na vrtání

5

10

8207600000

– Nástroje na vyvrtávání nebo protahování

0

0

8207700000

– Nástroje na frézování

0

0

8207800000

– Nástroje na soustružení

15

5

8207900000

– Ostatní vyměnitelné nástroje

5

10

8208100000

– Pro opracování kovů

5

0

8208200000

– Pro opracování dřeva

5

0

8208300000

– Pro kuchyňské přístroje nebo pro stroje použí
vané v potravinářském průmyslu

5

0

8208400000

– Pro zemědělské, zahradnické nebo lesnické stroje

5

0

8208900000

– Ostatní

0

0

8209001000

– Z karbidu wolframu

0

0

8209009000

– Ostatní

5

0

8210001000

– Mlýnky a drtiče

20

10

8210009000

– Ostatní

20

10

8211100000

– Soupravy (sady) různých výrobků

20

10

8211910000

– – Jídelní nože s pevnou čepelí

20

10

8211920000

– – Ostatní nože s pevnou čepelí

15

10

8211931000

– – – Nože na prořezávání a štěpování

0

0

8211939000

– – – Ostatní

20

10

8211941000

– – – Pro jídelní nože

15

5

8211949000

– – – Ostatní

10

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8211950000

– – Rukojeti z obecných kovů

20

10

8212101000

– – Břitvy a holicí strojky

20

10

8212102000

– – Holicí strojky

30

10

8212200000

– Bezpečné holicí čepelky, včetně polotovarů holi
cích čepelek v pásech

30

10

8212900000

– Ostatní části a součásti

20

10

8213000000

Nůžky a jejich čelisti

25

5

8214100000

– Nože na papír, otvírače dopisů, vyškrabovací no
žíky, ořezávátka na tužky a jejich čepele

15

10

8214200000

– Soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo
pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

15

10

8214901000

– – Stříhací strojky na vlasy a srst

0

0

8214909000

– – Ostatní

15

10

8215100000

– Soupravy (sady) různých výrobků obsahující ale
spoň jeden výrobek pokovený drahým kovem

20

10

8215200000

– Ostatní soupravy (sady) různých výrobků

20

10

8215910000

– – Pokovené drahým kovem

20

10

8215990000

– – Ostatní

20

10

8301100000

– Visací zámky

15

10

8301200000

– Zámky pro motorová vozidla

15

10

8301300000

– Zámky pro nábytek

15

10

8301401000

– – Pro sejfy nebo trezory a skříně

15

0

8301409000

– – Ostatní

15

10

8301500000

– Závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zá
mky

15

0

8301600000

– Části a součásti

5

0

8301700000

– Klíče předkládané samostatně

15

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8302101000

– – Pro motorová vozidla

15

10

8302109000

– – Ostatní

20

0

8302200000

– Rejdovací kolečka

15

10

8302300000

– Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro
motorová vozidla

15

10

8302410000

– – Pro stavby

15

10

8302420000

– – Ostatní, pro nábytek

20

0

8302490000

– – Ostatní

20

0

8302500000

– Věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly
a podobné výrobky

15

10

8302600000

– Zařízení pro automatické zavírání dveří

15

0

8303001000

– Sejfy nebo trezory a skříně

20

10

8303002000

– Pancéřové nebo zpevněné dveře a bezpečnostní
schránky pro komorové trezory

15

10

8303009000

– Ostatní

20

10

8304000000

Kartotékové skříně, pořadače spisů, zásobníky pa
pírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky
na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psa
cích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský
nábytek čísla 9403

20

10

8305100000

– Vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače nebo
desky s volnými listy

15

10

8305200000

– Sešívací drátky v pásech

15

10

8305900000

– Ostatní, včetně částí a součástí

15

10

8306100000

– Zvony, zvonky, gongy a podobné výrobky

15

5

8306210000

– – Pokovené drahým kovem

20

10

8306290000

– – Ostatní

20

10

8306300000

– Rámy a rámečky k fotografiím, obrazům nebo
podobné rámy a rámečky; zrcadla

20

10

8307100000

– Ze železa nebo oceli

10

10

Připomínky
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8307900000

– Z ostatních obecných kovů

5

0

8308101100

– – – Ze železa nebo oceli

5

0

8308101200

– – – Z hliníku

5

0

8308101900

– – – Ostatní

5

0

8308109000

– – Ostatní

5

0

8308200000

– Duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem

5

0

8308900000

– Ostatní, včetně částí a součástí

15

10

8309100000

– Korunkové uzávěry

15

10

8309900000

– Ostatní

15

0

8310000000

Desky (štíty) a destičky (štítky) s orientačními ná
pisy, se jménem, s adresou a podobné tabulky, čí
slice, písmena a jiné značky, z obecných kovů, s
výjimkou výrobků čísla 9405

15

10

8311100000

– Povlečené elektrody z obecných kovů, pro svařo
vání elektrickým obloukem

5

0

8311200000

– Plněné dráty z obecných kovů, pro svařování
elektrickým obloukem

5

0

8311300000

– Povlečené pruty a plněné dráty, z obecných
kovů, pro pájení, pájení na tvrdo nebo svařování
plamenem

10

0

8311900000

– Ostatní

10

0

8401100000

– Jaderné reaktory

5

0

8401200000

– Stroje a přístroje pro oddělování izotopů a jejich
části a součásti

5

0

8401300000

– Neozářené palivové články (kazety)

5

0

8401400000

– Části a součásti jaderných reaktorů

5

0

8402110000

– – Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství
převyšujícím 45 tun za hodinu

15

10

8402120000

– – Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství
nepřesahujícím 45 tun za hodinu

15

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8402190000

– – Ostatní parní kotle, včetně hybridních kotlů

15

10

8402200000

– Kotle zvané „na přehřátou vodu“

20

10

8402900000

– Části a součásti

15

10

8403100000

– Kotle

20

10

8403900000

– Části a součásti

20

10

8404100000

– Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402
nebo 8403

15

10

8404200000

– Kondenzátory pro parní pohonné jednotky

15

10

8404900000

– Části a součásti

20

5

8405100000

– Plynové generátory pro výrobu generátorového
nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů;
vyvíječe acetylenu a podobné plynové generá
tory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vyba
vené čističi plynů

15

0

8405900000

– Části a součásti

10

5

8406100000

– Turbíny pro pohon lodí

5

0

8406810000

– – S výkonem převyšujícím 40 MW

0

0

8406820000

– – S výkonem nepřesahujícím 40 MW

0

0

8406900000

– Části a součásti

5

0

8407100000

– Letecké motory

0

0

8407210000

– – Závěsné motory

0

0

8407290000

– – Ostatní

0

0

8407310000

– – S obsahem válců nepřesahujícím 50 cm3

5

0

8407320000

– – S obsahem válců převyšujícím 50 cm3, avšak
nepřesahujícím 250 cm3

5

0

8407330000

– – S obsahem válců převyšujícím 250 cm3, avšak
nepřesahujícím 1 000 cm3

5

0

8407340000

– – S obsahem válců převyšujícím 1 000 cm3

0

0

Připomínky
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Kategorie

8407900000

– Ostatní motory

0

0

8408100000

– Motory pro pohon lodí

0

0

8408201000

– – S obsahem válců nepřesahujícím 4 000 cm3

5

0

8408209000

– – Ostatní

5

0

8408901000

– – S výkonem nepřesahujícím 130 kW (174 HP)

0

0

8408902000

– – S výkonem převyšujícím 130 kW (174 HP)

0

0

8409100000

– Pro letecké motory

5

0

8409911000

– – – Bloky válců a hlavy válců

0

0

8409912000

– – – Vložky válců

0

0

8409913000

– – – Ojnice

0

0

8409914000

– – – Písty

0

0

8409915000

– – – Pístní kroužky

0

0

8409916000

– – – Karburátory a jejich části a součásti

0

0

8409917000

– – – Ventily

0

0

8409918000

– – – Klikové skříně

0

0

8409919100

––––

Zařízení na přestavbu palivových soustav
motorových vozidel na pohon na plyn

0

0

8409919900

––––

Ostatní

0

0

8409991000

– – – Písty

0

0

8409992000

– – – Pístní kroužky

0

0

8409993000

– – – Vstřikovací trysky a jiné části a součásti pa
livových soustav

0

0

8409994000

– – – Bloky válců a hlavy válců

0

0

8409995000

– – – Vložky válců

0

0
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Kategorie

8409996000

– – – Ojnice

0

0

8409997000

– – – Ventily

0

0

8409998000

– – – Klikové skříně

0

0

8409999100

––––

Vedení ventilů

0

0

8409999200

––––

Pístní čepy

0

0

8409999900

––––

Ostatní

0

0

8410110000

– – S výkonem nepřesahujícím 1 000 kW

10

5

8410120000

– – S výkonem převyšujícím 1 000 kW, avšak ne
přesahujícím 10 000 kW

10

0

8410130000

– – S výkonem převyšujícím 10 000 kW

5

0

8410900000

– Části a součásti, včetně regulátorů

0

0

8411110000

– – S tahem nepřesahujícím 25 kN

0

0

8411120000

– – S tahem převyšujícím 25 kN

0

0

8411210000

– – S výkonem nepřesahujícím 1 100 kW

0

0

8411220000

– – S výkonem převyšujícím 1 100 kW

0

0

8411810000

– – S výkonem nepřesahujícím 5 000 kW

0

0

8411820000

– – S výkonem převyšujícím 5 000 kW

5

0

8411910000

– – Proudových motorů nebo turbovrtulových po
honů

5

0

8411990000

– – Ostatní

5

0

8412100000

– Reaktivní motory, jiné než proudové motory

5

0

8412210000

– – S lineárním pohybem (válců)

0

0

8412290000

– – Ostatní

5

0

8412310000

– – S lineárním pohybem (válců)

0

0

8412390000

– – Ostatní

5

0
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8412801000

– – Větrné nebo eolické motory (větrné mlýny)

0

0

8412809000

– – Ostatní

0

0

8412901000

– – Pro letecké motory

5

0

8412909000

– – Ostatní

0

0

8413110000

– – Čerpadla pro výdej pohonných hmot nebo
mazadel, typů používaných v čerpacích stani
cích nebo v garážích

0

0

8413190000

– – Ostatní

0

0

8413200000

– Ruční čerpadla, jiná než podpoložek 8413 11 00
nebo 8413 19 00

5

0

8413301000

– – Pro letecké motory

0

0

8413302000

– – Ostatní, vstřikovací čerpadla

0

0

8413309100

– – – Na pohonné hmoty

0

0

8413309200

– – – Na olej

0

0

8413309900

– – – Ostatní

0

0

8413400000

– Čerpadla na beton

5

0

8413500000

– Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohy
bem

5

0

8413601000

– – Axiální dvouvřetenová šroubová čerpadla

0

0

8413609000

– – Ostatní

0

0

8413701100

– – – S výstupním průměrem nepřesahujícím
100 mm

5

10

8413701900

– – – Ostatní

5

10

8413702100

– – – S výstupním průměrem nepřesahujícím
300 mm

5

10

8413702900

– – – Ostatní

5

10

8413811000

– – – Vstřikovací čerpadla

0

0

8413819000

– – – Ostatní

0

0
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8413820000

– – Zdviže na kapaliny

10

0

8413911000

– – – Pro dodávky nebo prodej pohonných hmot

0

0

8413912000

– – – Pro letecké motory

5

0

8413913000

– – – Pro pohonné hmoty, olej nebo chladicí ka
paliny pro ostatní motory

0

0

8413919000

– – – Ostatní

5

10

8413920000

– – Zdviží na kapaliny

0

0

8414100000

– Vývěvy

0

0

8414200000

– Vzduchová čerpadla ovládaná ručně nebo nohou

15

0

8414304000

– – Pro motorová vozidla určená pro přepravu
nákladu

5

0

8414309100

– – – Hermetické nebo polohermetické, s výko
nem nepřesahujícím 0,37 kW (1/2 HP)

0

0

8414309200

– – – Hermetické nebo polohermetické, s výko
nem převyšujícím 0,37 kW (1/2 HP)

0

0

8414309900

– – – Ostatní

0

0

8414401000

– – S výkonem nižším než 30 kW (40 HP)

5

0

8414409000

– – Ostatní

0

0

8414510000

– – Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní
nebo střešní ventilátory, s vlastním elektric
kým motorem s výkonem nepřesahujícím
125 W

20

10

8414590000

– – Ostatní

20

0

8414600000

– Odsávače, jejichž nejdelší vodorovná strana ne
přesahuje 120 cm

20

10

8414801000

– – Kompresory pro motorová vozidla

0

0

8414802100

– – – S výkonem nižším než 30 kW (40 HP)

0

0

8414802200

– – – S výkonem nejméně 30 kW (40 HP) a ni
žším než 262,5 kW (352 HP)

0

0

8414802300

– – – S výkonem 262,5 kW (352 HP) nebo vy
šším

0

0

Připomínky

L 356/1004

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8414809000

– – Ostatní

0

0

8414901000

– – Kompresorů

0

0

8414909000

– – Ostatní

0

0

8415101000

– – S vestavěnou chladicí jednotkou nepřesahující
30 000 BTU/h

15

10

8415109000

– – Ostatní

15

10

8415200000

– Používaná v prostoru pro osoby v motorových
vozidlech

15

10

8415811000

– – – S vestavěnou chladicí jednotkou nepřesahu
jící 30 000 BTU/h

15

10

8415819000

– – – Ostatní

15

10

8415822000

– – – Nepřesahující 30 000 BTU/h

15

10

8415823000

– – – Převyšující 30 000 BTU/h, avšak nepřesa
hující 240 000 BTU/h

15

10

8415824000

– – – Převyšující 240 000 BTU/h

15

10

8415831000

– – – Nepřesahující 30 000 BTU/h

15

0

8415839000

– – – Ostatní

15

0

8415900000

– Části a součásti

10

0

8416100000

– Hořáky pro topeniště na kapalná paliva

5

0

8416201000

– – Hořáky pro topeniště na prášková paliva

5

0

8416202000

– – Hořáky pro topeniště na plynná paliva

5

0

8416203000

– – Kombinované hořáky

5

0

8416300000

– Mechanická přikládací zařízení, včetně jejich me
chanických roštů, mechanická zařízení pro od
straňování popela a podobná zařízení

5

0

8416900000

– Části a součásti

5

0

8417100000

– Pece na pražení, tavení nebo jiné tepelné zpraco
vání rud, pyritů nebo kovů

5

0

8417201000

– – Tunelové pece

15

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8417209000

– – Ostatní

15

5

8417802000

– – Pece na keramické výrobky

10

5

8417803000

– – Laboratorní pece

0

0

8417809000

– – Ostatní

10

5

8417900010

– – Pro laboratorní pece

0

0

8417900090

– – Ostatní

0

0

8418101000

– – S objemem menším než 184 litrů

20

10

8418102000

– – S objemem nejméně 184 litrů, avšak menším
než 269 litrů

20

10

8418103000

– – S objemem nejméně 269 litrů, avšak menším
než 382 litrů

20

10

8418109000

– – Ostatní

20

10

8418211000

– – – S objemem menším než 184 litrů

20

10

8418212000

– – – S objemem nejméně 184 litrů, avšak men
ším než 269 litrů

20

10

8418213000

– – – S objemem nejméně 269 litrů, avšak men
ším než 382 litrů

20

10

8418219000

– – – Ostatní

20

10

8418291000

– – – Absorpčního typu, elektrické

25

10

8418299000

– – – Ostatní

25

10

8418300080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

25

10

8418300090

– – Ostatní

30

10

8418400080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

25

10

8418400090

– – Ostatní

30

10

8418500080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

15

10

8418500090

– – Ostatní

15

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8418610000

– – Tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení
čísla 8415

5

0

8418691100

––––

Kompresorového typu

0

0

8418691200

––––

Absorpčního typu

0

0

8418699100

––––

Stroje na výrobu ledu

10

10

8418699200

––––

Vodní fontánky

10

10

8418699300

––––

Komory nebo tunely, demontovatelné
nebo s panelovou konstrukcí, s chladicím
zařízením

5

0

8418699400

––––

Chladicí jednotky pro vozidla pro pře
pravu nákladu

0

0

8418699900

––––

Ostatní

0

0

8418910000

– – Nábytek konstruovaný k vestavění mrazicího
nebo chladicího zařízení

15

10

8418991000

– – – Deskové výparníky

0

0

8418992000

– – – Kondenzační jednotky

0

0

8418999000

– – – Ostatní

0

0

8419110000

– – Plynové průtokové ohřívače vody

20

10

8419191000

– – – S objemem nepřesahujícím 120 litrů

20

5

8419199000

– – – Ostatní

20

10

8419200000

– Sterilizační přístroje pro lékařské, chirurgické
nebo laboratorní účely

10

0

8419310000

– – Pro sušení zemědělských produktů

10

10

8419320000

– – Pro sušení dřeva, buničiny (papíroviny), pa
píru, kartónu nebo lepenky

10

5

8419391000

– – – Lyofilizační (vymražovací) jednotky

0

0

8419392000

– – – Rozprašovací sušárny

5

0

8419399100

––––

Pro nerosty

0

0

8419399900

––––

Ostatní

0

0

Připomínky
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8419400000

– Destilační nebo rektifikační přístroje

15

10

8419501000

– – Pro pasterizaci

10

5

8419509000

– – Ostatní

20

10

8419600000

– Přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu
nebo jiných plynů

10

5

8419810000

– – Pro výrobu teplých nápojů nebo pro vaření
nebo ohřívání jídel

10

5

8419891000

– – – Autoklávy

15

10

8419899100

––––

Pro odpařování

10

10

8419899200

––––

Pro pražení

10

10

8419899300

––––

Pro sterilizaci

15

10

8419899900

––––

Ostatní

15

10

8419901000

– – Ohřívačů vody

10

0

8419909000

– – Ostatní

10

5

8420101000

– – Pro pekárenský průmysl

0

0

8420109000

– – Ostatní

0

0

8420910000

– – Válce

0

0

8420990000

– – Ostatní

0

0

8421110000

– – Odstředivky mléka

0

0

8421120000

– – Ždímačky prádla

15

0

8421191000

– – – Laboratorní

5

0

8421192000

– – – Pro cukrovarnický průmysl

0

0

8421193000

– – – Pro průmysl papíru a celulózy

0

0

8421199000

– – – Ostatní

10

5

8421211000

– – – Pro domácnost

20

5

8421219000

– – – Ostatní

15

10

Připomínky

L 356/1008
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Základní sazba

Kategorie

8421220000

– – K filtrování nebo čištění jiných nápojů než
vody

5

0

8421230010

– – – Palivové filtry pro motory se vstřikováním
paliva

15

10

8421230090

– – – Ostatní

15

10

8421291000

– – – Filtrační lisy

10

10

8421292000

– – – Magnetické a elektromagnetické filtry

0

0

8421293000

– – – Filtry určené výhradně nebo hlavně pro lé
kařské nástroje a přístroje čísla 9018

0

0

8421294000

– – – Válcové mřížkové filtry pro čerpací vrty

10

0

8421299000

– – – Ostatní

15

10

8421310000

– – Sací vzduchové filtry pro spalovací motory

15

10

8421391000

– – – Cyklonové čističe

15

10

8421392000

– – – Elektrostatické filtry pro filtrování vzduchu
nebo jiných plynů

0

0

8421399000

– – – Ostatní

15

10

8421910000

– – Odstředivek, včetně odstředivých ždímaček

0

0

8421991000

– – – Filtrační díly pro motorové filtry

15

10

8421999000

– – – Ostatní

10

10

8422110000

– – Pro domácnost

15

5

8422190000

– – Ostatní

15

0

8422200000

– Stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví
nebo jiných obalů

0

0

8422301000

– – Svislé plnicí stroje s výkonem nepřesahujícím
40 jednotek za minutu

0

0

8422309000

– – Ostatní

0

0

8422401000

– – Stroje pro obalení hotově baleného zboží

0

0

Připomínky
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Základní sazba
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8422402000

– – Stroje a přístroje na vakuové balení

0

0

8422403000

– – Na balení cigaret

5

5

8422409000

– – Ostatní

5

0

8422900000

– Části a součásti

0

0

8423100000

– Osobní váhy, včetně kojeneckých vah; váhy pro
domácnost

25

5

8423200000

– Váhy pro průběžné vážení zboží na dopravní
cích

0

0

8423301000

– – Váhy na cement, asfalt nebo podobné mate
riály

15

10

8423309000

– – Ostatní

15

10

8423810000

– – S maximálním
30 kg

5

10

8423821000

– – – Pro vážení vozidel

15

5

8423829000

– – – Ostatní

15

10

8423891000

– – – Pro vážení vozidel

15

10

8423899000

– – – Ostatní

5

0

8423900000

– Závaží pro váhy všech druhů; části a součásti
přístrojů a zařízení k určování hmotnosti

20

10

8424100000

– Hasicí přístroje, též s náplní

15

0

8424200000

– Stříkací pistole a podobné přístroje

5

0

8424300000

– Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry
a podobné tryskací přístroje

0

0

8424812000

– – – Přenosné přístroje s hmotností nižší než
20 kg

0

0

8424813110

––––

S potrubím

10

5

8424813190

––––

Ostatní

5

5

8424813910

––––

S potrubím

10

5

zatížením

nepřesahujícím

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

5

5

8424813990

––––

8424819000

– – – Ostatní

5

0

8424890000

– – Ostatní

5

0

8424901000

– – Rozprašovací a kapkovací systémy, pro závla
hové systémy

5

0

8424909000

– – Ostatní

5

5

8425110000

– – Poháněné elektrickým motorem

0

0

8425190000

– – Ostatní

0

0

8425311000

– – – Navijáky na přemísťování dopravních košů
a skipů v důlních šachtách; navijáky spe
ciálně upravené pro práci pod zemí

10

5

8425319000

– – – Ostatní

10

5

8425391000

– – – Navijáky na přemísťování dopravních košů
a skipů v důlních šachtách; navijáky spe
ciálně upravené pro práci pod zemí

10

5

8425399000

– – – Ostatní

10

5

8425410000

– – Fixní zdvihací systémy typů používaných v ga
rážích

15

0

8425422000

– – – Přenosné, pro motorová vozidla

15

10

8425429000

– – – Ostatní

5

5

8425491000

– – – Přenosné, pro motorová vozidla

15

10

8425499000

– – – Ostatní

15

10

8426110000

– – Pojízdné (mostové) jeřáby s pevnou podpěrou

20

10

8426121000

– – – Mobilní zvedací rámy na pneumatikách

10

5

8426122000

– – – Zdvižné obkročné vozíky a portálové ní
zkozdvižné vozíky

5

0

8426190000

– – Ostatní

15

5

8426200000

– Věžové jeřáby

10

5

8426300000

– Portálové nebo podstavcové otočné sloupové je
řáby

15

10

Připomínky
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Základní sazba
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8426411000

– – – Autojeřáby

0

0

8426419000

– – – Ostatní

5

0

8426490000

– – Ostatní

15

10

8426910000

– – Konstruované k připevnění na silniční vozidla

10

0

8426991000

– – – Lanovky a lanové jeřáby (visuté lanové
dráhy)

10

5

8426992000

– – – Otočné sloupové jeřáby

10

0

8426999000

– – – Ostatní

5

0

8427100000

– Samohybné vozíky poháněné elektrickým moto
rem

0

0

8427200000

– Ostatní samohybné vozíky

0

0

8427900000

– Ostatní vozíky

5

0

8428101000

– – Výtahy bez kabin a protizávaží

10

5

8428109000

– – Ostatní

15

10

8428200000

– Pneumatické elevátory a dopravníky

10

5

8428310000

– – Speciálně konstruované pro použití pod zemí

10

5

8428320000

– – Ostatní, korečkového typu

15

10

8428330000

– – Ostatní, pásového typu

10

5

8428390000

– – Ostatní

15

10

8428400000

– Eskalátory a pohyblivé chodníky

15

0

8428600000

– Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky;
trakční zařízení pro pozemní lanovky

15

0

8428901000

– – Posunovače důlních vozíků, přesuvny lokomo
tiv nebo vagonů, vagonové výklopníky a pod
obná zařízení pro manipulaci se železničními
vagony

5

0

8428909000

– – Ostatní

15

10

8429110000

– – Pásové

0

0

Připomínky
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8429190000

– – Ostatní

5

0

8429200000

– Stroje na srovnávání a vyrovnávání terénu
(grejdry a nivelátory)

0

0

8429300000

– Škrabače (skrejpry)

0

0

8429400000

– Dusadla a silniční válce

5

0

8429510000

– – Čelní lopatové nakladače

0

0

8429520000

– – Strojní zařízení s nástavbou otočnou o 360°

5

0

8429590000

– – Ostatní

5

0

8430100000

– Beranidla a vytahovače pilot

0

0

8430200000

– Sněhové pluhy a sněhové frézy

5

0

8430310000

– – Samohybné

0

0

8430390000

– – Ostatní

5

0

8430410000

– – Samohybné

5

0

8430490000

– – Ostatní

5

0

8430500000

– Ostatní stroje, samohybné

0

0

8430611000

– – – Silniční válce

5

0

8430619000

– – – Ostatní

0

0

8430691000

– – – Škrabače (skrejpry)

0

0

8430699000

– – – Ostatní

0

0

8431101000

– – Kladkostrojů, zdvihacích zařízení, navijáků
a vrátků

5

5

8431109000

– – Ostatní

10

5

8431200000

– Strojů a zařízení čísla 8427

0

0

8431310000

– – Výtahů, skipových výtahů nebo eskalátorů

5

0

8431390000

– – Ostatní

5

5

8431410000

– – Korečky, lopaty, drapáky a prostředky k ucho
pení

5

0

Připomínky
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8431420000

– – Radlice buldozerů nebo angldozerů

5

0

8431431000

– – – Kyvné podpěry

5

0

8431439000

– – – Ostatní

5

0

8431490000

– – Ostatní

0

0

8432100000

– Pluhy

0

0

8432210000

– – Talířové brány

0

0

8432291000

– – – Ostatní brány, rozrývače (skarifikátory)
a prutové brány

0

0

8432292000

– – – Kultivátory, motorové plečky, prutové brány
a plečky

0

0

8432300000

– Secí, sázecí a přesazovací stroje

0

0

8432400000

– Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv

0

0

8432800000

– Ostatní stroje a přístroje

0

0

8432901000

– – Krojidla a disky

0

0

8432909000

– – Ostatní

0

0

8433111000

– – – Samohybné

15

0

8433119000

– – – Ostatní

15

0

8433191000

– – – Samohybné

0

0

8433199000

– – – Ostatní

0

0

8433200000

– Žací stroje, včetně žacích lišt k připevnění na
traktory

0

0

8433300000

– Ostatní stroje a přístroje na zpracování sena
a píce

0

0

8433400000

– Balicí lisy na píci nebo slámu, včetně sběracích
lisů

0

0

8433510000

– – Kombinované stroje pro sklízení a výmlat

0

0

8433520000

– – Ostatní stroje a přístroje pro výmlat

0

0

8433530000

– – Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz

0

0

Připomínky
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8433591000

– – – Na sklízení

0

0

8433592000

– – – Drhlíky na kukuřici

0

0

8433599000

– – – Ostatní

0

0

8433601000

– – Na vejce

0

0

8433609000

– – Ostatní

0

0

8433901000

– – Sekaček na trávu k úpravě trávníků

10

5

8433909000

– – Ostatní

0

0

8434100000

– Dojicí stroje

0

0

8434200000

– Mlékárenské stroje a zařízení

0

0

8434901000

– – Dojicích strojů

0

0

8434909000

– – Ostatní

0

0

8435100000

– Stroje a přístroje

0

0

8435900000

– Části a součásti

0

0

8436100000

– Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata

0

0

8436210000

– – Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství

0

0

8436291000

– – – Automatická krmítka a napáječky

0

0

8436292000

– – – Automatické jednotky pro odchov a snášku
(baterie)

0

0

8436299000

– – – Ostatní

0

0

8436801000

– – Přístroje k mletí hnojiv a mixéry hnojiv

0

0

8436809000

– – Ostatní

0

0

8436910000

– – Strojů a přístrojů pro drůbežářství

0

0

8436990000

– – Ostatní

0

0

8437101100

– – – Podle barvy

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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Popis zboží

L 356/1015

Základní sazba

Kategorie

8437101900

– – – Ostatní

0

0

8437109000

– – Ostatní

5

10

8437801100

– – – Na obiloviny

0

0

8437801900

– – – Ostatní

5

10

8437809100

– – – Pro zpracování rýže

0

0

8437809200

– – – Pro prosévání a třídění mouky a ostatních
mlýnských výrobků

0

0

8437809300

– – – Pro leštění zrn

0

0

8437809900

– – – Ostatní

0

0

8437900000

– Části a součásti

0

0

8438101000

– – Pro pekárenské výrobky

5

10

8438102000

– – Pro výrobu těstovin

0

0

8438201000

– – Pro výrobu cukrovinek

0

0

8438202000

– – Pro výrobu kakaa nebo čokolády

0

0

8438300000

– Stroje a přístroje pro výrobu cukru

5

10

8438400000

– Stroje a přístroje pro pivovary

5

10

8438501000

– – Pro automatické zpracování drůbeže

0

0

8438509000

– – Ostatní

0

0

8438600000

– Stroje a přístroje na zpracování ovoce nebo zele
niny

0

0

8438801000

– – Pro vyluštění a odslupkování kávy

0

0

8438802000

– – Stroje a přístroje pro zpracování ryb a korýšů,
měkkýšů a jiných vodních bezobratlých

5

0

8438809000

– – Ostatní

5

10

8438900000

– Části a součásti

0

0

Připomínky
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8439100000

– Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíro
viny) z vláknitého celulózového materiálu

0

0

8439200000

– Stroje a přístroje pro výrobu papíru, kartónu
nebo lepenky

0

0

8439300000

– Stroje a přístroje pro konečnou úpravu papíru,
kartónu nebo lepenky

0

0

8439910000

– – Strojů a přístrojů pro výrobu buničiny (papí
roviny) z vláknitého celulózového materiálu

0

0

8439990000

– – Ostatní

0

0

8440100000

– Stroje a přístroje

0

0

8440900000

– Části a součásti

0

0

8441100000

– Řezačky

0

0

8441200000

– Stroje pro výrobu pytlů, sáčků nebo obálek

0

0

8441300000

– Stroje pro výrobu beden, tub, válců nebo podob
ných obalů, jinak než tvarováním

0

0

8441400000

– Stroje pro výrobu výrobků z buničiny (papíro
viny), papíru, kartónu nebo lepenky tvarováním

0

0

8441800000

– Ostatní stroje a přístroje

0

0

8441900000

– Části a součásti

0

0

8442301000

– – Fotosázecí stroje

0

0

8442302000

– – Stroje, přístroje a zařízení pro sázení písma ji
nými postupy, též se zařízením pro odlévání

5

0

8442309000

– – Ostatní

0

0

8442400000

– Části a součásti výše uvedených strojů, přístrojů
a zařízení

0

0

8442501000

– – Tiskařské typy

15

0

8442509000

– – Ostatní

5

0

8443110000

– – Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, kotoučové

5

0

Připomínky
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8443120000

– – Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro ar
chový tisk (plochý tisk), kancelářského typu
(používající archy s jednou stranou nepřesahu
jící 22 cm a druhou stranou nepřesahující
36 cm, v nepřeloženém stavu)

5

0

8443130000

– – Ostatní ofsetové tiskařské stroje a přístroje

0

0

8443140000

– – Typografické tiskařské stroje a přístroje, ko
toučové, kromě strojů a přístrojů pro flexo
grafický tisk

0

0

8443150000

– – Typografické tiskařské stroje a přístroje, jiné
než kotoučové, kromě strojů a přístrojů pro
flexografický tisk

5

0

8443160000

– – Stroje a přístroje pro flexografický tisk

0

0

8443170000

– – Hlubotiskové stroje a přístroje

0

0

8443191000

– – – Pro ražení

0

0

8443199000

– – – Ostatní

5

0

8443310000

– – Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí
tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které
je možno připojit k zařízení pro automatizo
vané zpracování dat nebo do komunikační
sítě

5

5

8443321100

––––

Typu požívaného pro tisk na kompaktní
disky

5

0

8443321900

––––

Ostatní

5

0

8443322000

– – – Telefaxové přístroje (faxy)

0

0

8443329000

– – – Ostatní

0

0

8443391000

– – – Tryskové tiskařské stroje a tiskárny

5

0

8443399000

– – – Ostatní

5

0

8443910000

– – Části, součásti a příslušenství tiskařských
strojů a přístrojů určených k tisku pomocí de
sek, válců a jiných pomůcek čísla 8442

0

0

8443990000

– – Ostatní

0

0

8444000000

Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo
stříhání chemických textilních materiálů

0

0

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8445110000

– – Mykací stroje

0

0

8445120000

– – Česací stroje

0

0

8445130000

– – Protahovací nebo předpřádací stroje

0

0

8445191000

– – – Vyzrňovačky bavlny

0

0

8445199000

– – – Ostatní

0

0

8445200000

– Textilní spřádací nebo dopřádací stroje

0

0

8445300000

– Stroje na zdvojování nebo kroucení vláken

0

0

8445400000

– Soukací stroje (včetně útkových soukacích
strojů) nebo navíjecí stroje

0

0

8445900000

– Ostatní

0

0

8446100000

– Pro tkaní textilií o šířce nepřesahující 30 cm

0

0

8446210000

– – Mechanické stavy

0

0

8446290000

– – Ostatní

0

0

8446300000

– Pro tkaní textilií o šířce převyšující 30 cm, bez
člunkové

0

0

8447110000

– – S průměrem válce nepřesahujícím 165 mm

0

0

8447120000

– – S průměrem válce převyšujícím 165 mm

0

0

8447201000

– – Ploché pletací stroje, pro domácnost

0

0

8447202000

– – Ostatní ploché pletací stroje

0

0

8447203000

– – Stroje na zpevnění prošitím

0

0

8447900000

– Ostatní

0

0

8448110000

– – Listovky a žakárové stroje; stroje k redukci,
děrování nebo kopírování štítků (karet) nebo
stroje ke spojování štítků (karet) po jejich dě
rování

0

0

8448190000

– – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016
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Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8448200000

– Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8444
nebo jejich přídavného (pomocného) strojního
zařízení

0

0

8448310000

– – Mykací povlaky

0

0

8448321000

– – – Vyzrňovacích strojů

0

0

8448329000

– – – Ostatní

0

0

8448330000

– – Vřetena, křídla, dopřádací prstence a běžce
(prstencového spřádacího stroje)

0

0

8448390000

– – Ostatní

0

0

8448420000

– – Paprsky pro tkalcovské stavy, nitěnky a listy
brdové

0

0

8448490000

– – Ostatní

0

0

8448510000

– – Platiny, jehly a ostatní výrobky používané pro
vytváření oček

0

0

8448590000

– – Ostatní

0

0

8449001000

– Stroje a přístroje; formy na výrobu klobouků

0

0

8449009000

– Části a součásti

0

0

8450110000

– – Plně automatické pračky

20

5

8450120000

– – Ostatní pračky, s vestavěnou odstředivou su
šičkou

20

10

8450190000

– – Ostatní

20

10

8450200000

– Pračky s obsahem suchého prádla převyšujícím
10 kg

25

10

8450900000

– Části a součásti

5

5

8451100000

– Stroje a přístroje pro chemické čištění

5

0

8451210000

– – Stroje a přístroje s obsahem suchého prádla
nepřesahujícím 10 kg

5

0

8451290000

– – Ostatní

0

0

8451300000

– Žehlicí stroje a přístroje (včetně žehlicích lisů)

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8451401000

– – Pro praní

0

0

8451409000

– – Ostatní

0

0

8451500000

– Stroje a přístroje pro navíjení, odvíjení, skládání
a plisování, střihání nebo zoubkování či vykrajo
vání textilií

0

0

8451800000

– Ostatní stroje a přístroje

0

0

8451900000

– Části a součásti

0

0

8452101010

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

5

5

8452101090

– – – Ostatní

10

5

8452102000

– – Stroje a přístroje

15

10

8452210000

– – Automatické jednotky

0

0

8452290000

– – Ostatní

0

0

8452300000

– Jehly do šicích strojů

0

0

8452400000

– Nábytek, podstavce a kryty pro šicí stroje a jejich
části a součásti

15

10

8452900000

– Ostatní části a součásti šicích strojů

0

0

8453100000

– Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo
zpracování kůží, kožek nebo usní

0

0

8453200000

– Stroje a přístroje na výrobu nebo opravy obuvi

5

0

8453800000

– Ostatní stroje a přístroje

0

0

8453900000

– Části a součásti

5

0

8454100000

– Konvertory

5

0

8454200000

– Kokily na ingoty a licí pánve

0

0

8454300000

– Licí stroje

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8454900000

– Části a součásti

5

0

8455100000

– Válcovací stolice a válcovací tratě na trubky

0

0

8455210000

– – Válcovací stolice a válcovací tratě pracující za
tepla nebo kombinovaně za tepla a za studena

0

0

8455220000

– – Pracující za studena

0

0

8455300000

– Válce pro válcovací stolice a válcovací tratě

0

0

8455900000

– Ostatní části a součásti

0

0

8456100000

– Pracující pomocí laserů nebo jiných světelných
nebo fotonových svazků

0

0

8456200000

– Pracující pomocí ultrazvuku

0

0

8456300000

– Pracující pomocí elektroeroze

0

0

8456900000

– Ostatní

0

0

8457100000

– Obráběcí centra

0

0

8457200000

– Jednopolohové stroje

0

0

8457300000

– Vícepolohové stroje

0

0

8458111000

– – – Univerzální paralelní soustruhy

0

0

8458112000

– – – Revolverové soustruhy

0

0

8458119000

– – – Ostatní

0

0

8458191000

– – – Univerzální paralelní soustruhy

0

0

8458192000

– – – Revolverové soustruhy

0

0

8458193000

– – – Ostatní, automatické

0

0

8458199000

– – – Ostatní

0

0

8458910000

– – Číslicově řízené

0

0

8458990000

– – Ostatní

0

0

8459101000

– – Pro vrtání

0

0

Připomínky
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8459102000

– – Pro vyvrtávání

0

0

8459103000

– – Pro frézování

0

0

8459104000

– – Pro řezání vnějších nebo vnitřních závitů

0

0

8459210000

– – Číslicově řízené

0

0

8459290000

– – Ostatní

5

0

8459310000

– – Číslicově řízené

0

0

8459390000

– – Ostatní

0

0

8459400000

– Ostatní vyvrtávací stroje

5

0

8459510000

– – Číslicově řízené

5

0

8459590000

– – Ostatní

5

0

8459610000

– – Číslicově řízené

0

0

8459690000

– – Ostatní

5

0

8459700000

– Ostatní stroje na řezání vnějších nebo vnitřních
závitů

5

0

8460110000

– – Číslicově řízené

0

0

8460190000

– – Ostatní

0

0

8460210000

– – Číslicově řízené

0

0

8460290000

– – Ostatní

5

0

8460310000

– – Číslicově řízené

0

0

8460390000

– – Ostatní

0

0

8460400000

– Honovací nebo lapovací stroje

0

0

8460901000

– Brusky

5

0

8460909000

– Ostatní

5

0

Připomínky
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8461200000

– Stroje pro obrážení nebo drážkování

0

0

8461300000

– Protahovací stroje

0

0

8461400000

– Stroje k obrábění ozubených kol, broušení ozu
bených kol nebo pro konečnou úpravu ozube
ných kol

0

0

8461500000

– Strojní pily nebo odřezávací stroje

0

0

8461901000

– – Stroje k hoblování

0

0

8461909000

– – Ostatní

0

0

8462101000

– – Buchary

0

0

8462102100

– – – Lisy

10

0

8462102900

– – – Ostatní

10

0

8462210000

– – Číslicově řízené

0

0

8462291000

– – – Lisy

10

5

8462299000

– – – Ostatní

5

0

8462310010

– – – Lisy

0

0

8462310090

– – – Ostatní

5

0

8462391000

– – – Lisy

10

5

8462399000

– – – Ostatní

0

0

8462410000

– – Číslicově řízené

0

0

8462491000

– – – Lisy

5

0

8462499000

– – – Ostatní

0

0

8462910000

– – Hydraulické lisy

5

0

8462990000

– – Ostatní

10

0

8463101000

– – Tažné stolice na výrobu drátů

0

0

8463109000

– – Ostatní

0

0

Připomínky
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8463200000

– Válcovačky na závity

0

0

8463300000

– Stroje na zpracování drátů

0

0

8463901000

– – Nýtovací stroje

0

0

8463909000

– – Ostatní

0

0

8464100000

– Strojní pily

0

0

8464200000

– Brousicí nebo lešticí stroje

5

0

8464900000

– Ostatní

5

0

8465100000

– Stroje, které mohou vykonávat různé typy stroj
ních operací bez nutnosti měnit nástroje při je
jich provádění

5

0

8465911000

– – – Číslicově řízené

0

0

8465919100

––––

Kotoučové

0

0

8465919200

––––

Pásové pily

0

0

8465919900

––––

Ostatní

5

0

8465921000

– – – Číslicově řízené

0

0

8465929000

– – – Ostatní

5

5

8465931000

– – – Číslicově řízené

0

0

8465939000

– – – Ostatní

5

0

8465941000

– – – Číslicově řízené

0

0

8465949000

– – – Ostatní

5

0

8465951000

– – – Číslicově řízené

0

0

8465959000

– – – Ostatní

5

5

8465960000

– – Stroje na štípání, krájení (dýhy) nebo loupání
(dřeva)

5

0

8465991000

– – – Číslicově řízené

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8465999000

– – – Ostatní

5

0

8466100000

– Nástrojové držáky a samočinné závitořezné
hlavy

0

0

8466200000

– Upínací zařízení

0

0

8466300000

– Dělicí hlavy a jiná speciální přídavná zařízení k
obráběcím strojům

0

0

8466910000

– – Pro stroje čísla 8464

0

0

8466920000

– – Pro stroje čísla 8465

0

0

8466930000

– – Pro stroje čísel 8456 až 8461

5

0

8466940000

– – Pro stroje čísel 8462 nebo 8463

0

0

8467111000

– – – Vrtací, vyvrtávací a podobné stroje

0

0

8467112000

– – – Pro zašroubovávání a vyšroubovávání
šroubů a vrutů, svorníků (maticových
šroubů) a matic

0

0

8467119000

– – – Ostatní

5

0

8467191000

– – – Dusadla a silniční válce

5

0

8467192000

– – – Vibrátory betonu

5

0

8467199000

– – – Ostatní

0

0

8467210000

– – Vrtačky všech druhů

15

10

8467220000

– – Pily, včetně řetězových pil

15

10

8467290000

– – Ostatní

15

10

8467810000

– – Řetězové pily

5

0

8467891000

– – – Pily jiné než řetězové pily

5

0

8467899000

– – – Ostatní

0

0

8467910000

– – Řetězových pil

0

0

8467920000

– – Pneumatických nástrojů a nářadí

0

0

8467990000

– – Ostatní

0

0

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8468100000

– Ruční hořáky

15

0

8468201000

– – Pro pájení na měkko, včetně těch, které lze
použít pro řezání

5

0

8468209000

– – Ostatní

5

0

8468800000

– Ostatní stroje a přístroje

5

0

8468900000

– Části a součásti

15

5

8469001000

– Psací stroje, elektrické

10

0

8469009000

– Ostatní

10

0

8470100000

– Elektronické kalkulačky provozuschopné bez
vnějšího zdroje elektrické energie a kapesní pří
stroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s
výpočetními funkcemi

10

0

8470210000

– – Vybavené tiskárnou

10

0

8470290000

– – Ostatní

10

0

8470300000

– Ostatní počítací stroje

5

0

8470500000

– Registrační pokladny

10

0

8470901000

– – Frankovací

5

0

8470902000

– – Na vydávání lístků

5

0

8470909000

– – Ostatní

10

0

8471300000

– Přenosná zařízení pro automatizované zpraco
vání dat, o hmotnosti nejvýše 10 kg, sestávající
nejméně z centrální procesorové jednotky, klá
vesnice a displeje

0

0

8471410000

– – Obsahující pod společným krytem nejméně
centrální procesorovou jednotku a vstupní
a výstupní jednotku, též kombinované

0

0

8471490000

– – Ostatní, předkládané ve formě systémů

0

0

8471500000

– Procesorové jednotky, jiné než položek 8471 41
nebo 8471 49, též obsahující pod společným
krytem jednu nebo dvě z následujících typů jed
notek: paměťové jednotky, vstupní jednotky, vý
stupní jednotky

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8471602000

– – Klávesnice, vstupní souřadnicová zařízení

0

0

8471609000

– – Ostatní

0

0

8471700000

– Paměťové jednotky

0

0

8471800000

– Ostatní jednotky zařízení pro automatizované
zpracování dat

0

0

8471900000

– Ostatní

0

0

8472100000

– Rozmnožovací stroje včetně cyklostylů

0

0

8472300000

– Stroje na třídění nebo skládání korespondence
nebo pro její vkládání do obálek nebo pásek,
stroje na otvírání, zavírání nebo pečetění kore
spondence a stroje na přilepování nebo razítko
vání poštovních známek

15

0

8472901000

– – Stroje a přístroje na třídění nebo počítání
mincí nebo bankovek

15

0

8472902000

– – Automatické rozdělovače bankovek

15

0

8472903000

– – Zařízení pro ověřování pravosti šeků

15

0

8472904000

– – Dírkovací nebo spínací přístroje

15

0

8472905000

– – Automatické bankovní stroje (bankomaty)

15

0

8472909000

– – Ostatní

15

0

8473100000

– Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8469

10

0

8473210000

– – Elektronických počítacích strojů
žek 8470 10, 8470 21 nebo 8470 29

10

0

8473290000

– – Ostatní

10

0

8473300000

– Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8471

0

0

8473401000

– – Rozmnožovacích strojů

5

0

8473409000

– – Ostatní

10

0

8473500000

– Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití
se stroji, přístroji nebo zařízeními dvou nebo
více čísel 8469 až 8472

10

0

polo

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8474101000

– – Slévárenské stroje na stripování a prosévání

10

0

8474102000

– – Vibrační síta

10

0

8474109000

– – Ostatní

15

5

8474201000

– – Rotační kuželové drtiče

20

5

8474202000

– – Stroje a přístroje na nárazové mletí

10

0

8474203000

– – Prstencové mlýny

10

0

8474209000

– – Ostatní

10

0

8474311000

– – – S maximálním objemem nepřesahujícím
3 m3

10

5

8474319000

– – – Ostatní

10

5

8474320000

– – Míchačky nerostných hmot s živicí

5

0

8474391000

– – – Speciální, pro keramický průmysl

0

0

8474392000

– – – Míchačky slévárenského písku

15

10

8474399000

– – – Ostatní

10

5

8474801000

– – Stroje na aglomerování, lisování nebo tváření
keramických hmot

5

5

8474802000

– – Stroje na tvarování odlévacích forem z písku

5

0

8474803000

– – Na lisování prefabrikovaných betonových vý
robků

10

5

8474809000

– – Ostatní

10

5

8474900000

– Části a součásti

5

0

8475100000

– Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elek
tronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek
nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzd
rech

5

0

8475210000

– – Stroje pro výrobu optických vláken a jejich
předlisků

5

0

8475290000

– – Ostatní

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8475900000

– Části a součásti

5

0

8476210000

– – S vestavěným ohřívacím nebo chladicím zaří
zením

0

0

8476290000

– – Ostatní

5

0

8476810000

– – S vestavěným ohřívacím nebo chladicím zaří
zením

5

0

8476890000

– – Ostatní

5

0

8476900000

– Části a součásti

5

0

8477100000

– Vstřikovací lisy

0

0

8477200000

– Vytlačovací lisy

0

0

8477300000

– Stroje na tvarování vyfukováním

0

0

8477400000

– Stroje na tvarování podtlakem a ostatní stroje na
tvarování za tepla

0

0

8477510000

– – Na lisování pneumatik nebo pro obnovování
(protektorování) pneumatik nebo lisování či
jiné tvarování duší pneumatik

0

0

8477591000

– – – Hydraulické lisy pro kompresní lisování

5

0

8477599000

– – – Ostatní

5

0

8477800000

– Ostatní stroje a přístroje

0

0

8477900000

– Části a součásti

0

0

8478101000

– – Na vkládání filtrů do cigaret

0

0

8478109000

– – Ostatní

0

0

8478900000

– Části a součásti

0

0

8479100000

– Stroje a přístroje pro veřejné práce, stavebnictví
nebo podobné práce

5

5

8479201000

– – Pro extrakci

0

0

8479209000

– – Ostatní

0

0

8479300000

– Lisy na výrobu třískových desek nebo dřevovlá
knitých desek ze dřeva nebo jiných dřevitých
materiálů a ostatní stroje a přístroje na zpraco
vání dřeva či korku

0

0

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8479400000

– Stroje pro výrobu lan, provazů nebo kabelů

0

0

8479500000

– Průmyslové roboty, jinde neuvedené ani neza
hrnuté

0

0

8479600000

– Zařízení k ochlazování vzduchu odpařováním

0

0

8479810000

– – Pro opracování kovů, včetně navíječek elek
trických vodičů

5

0

8479820000

– – Stroje na mísení, hnětení, drcení, prosévání,
třídění, homogenizování, emulgování nebo
míchání

5

10

8479891000

– – – Pro mydlářský průmysl

0

0

8479892000

– – – Zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu (jiné
než stroje čísel 8415 nebo 8424)

10

0

8479893000

– – – Automatické mazací systémy strojů čerpa
dlového typu

5

0

8479894000

– – – Pro údržbu ropovodů a podobných sy
stémů

15

10

8479895000

– – – Mechanismy stírání čelního skla poháněné
motorkem

0

0

8479898000

– – – Lisy

5

0

8479899000

– – – Ostatní

15

10

8479900000

– Části a součásti

15

0

8480100000

– Formovací rámy pro slévárny kovů

5

10

8480200000

– Formovací základny

5

10

8480300000

– Modely pro formy

10

5

8480410000

– – Pro vstřikovací nebo kompresní lisování

5

0

8480490000

– – Ostatní

10

5

8480500000

– Formy na sklo

5

10

8480600000

– Formy na nerostné materiály

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8480711000

– – – Pro části a součásti bezpečných holicích
strojků

5

5

8480719000

– – – Ostatní

5

5

8480790000

– – Ostatní

5

5

8481100000

– Redukční ventily

0

0

8481200000

– Ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické
převodovky

5

0

8481300000

– Zpětné ventily

5

0

8481400000

– Pojistné nebo odvzdušňovací ventily

0

0

8481801000

– – Kohouty pro domácnost

20

10

8481802000

– – Erupční kříže („stromečky“)

5

0

8481803000

– – Ventily pro pneumatiky

15

5

8481804000

– – Kulové ventily

0

0

8481805100

– – – Pro tlaky 13,8 MPa nebo více

10

0

8481805900

– – – Ostatní

10

5

8481806000

– – Ostatní uzavírací ventily (šoupátka)

5

5

8481807000

– – Kulové (přímé) ventily o jmenovitém průměru
nepřesahujícím 100 mm

0

0

8481808000

– – Ostatní elektromagnetické (solenoidové) ve
ntily

5

0

8481809100

– – – Dávkovací ventily

10

5

8481809900

– – – Ostatní

10

5

8481901000

– – Tělesa pro erupční kříže („stromečky“)

0

0

8481909000

– – Ostatní

0

0

8482100000

– Kuličková ložiska

5

0

8482200000

– Kuželíková ložiska, včetně sestav kuželových
a kuželíkových ložisek

0

0

Připomínky
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Základní sazba
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8482300000

– Soudečková ložiska

0

0

8482400000

– Jehlová ložiska

0

0

8482500000

– Válečková ložiska

0

0

8482800000

– Ostatní, včetně kombinací kuličkových a válečko
vých ložisek

0

0

8482910000

– – Kuličky, jehly a válečky

0

0

8482990000

– – Ostatní

0

0

8483101000

– – Pro letecké motory

5

0

8483109100

– – – Klikové hřídele

0

0

8483109200

– – – Vačkové hřídele

0

0

8483109300

– – – Ohebné hřídele

0

0

8483109900

– – – Ostatní

0

0

8483200000

– Ložisková pouzdra s valivými ložisky

0

0

8483301000

– – Pro letecké motory

0

0

8483309000

– – Ostatní

5

5

8483403000

– – Pro letecké motory

5

0

8483409100

– – – Převodovky, převodové skříně a ostatní mě
niče rychlosti

5

5

8483409200

– – – Ozubená soukolí a ozubené převody, jiné
než ozubená kola a jiné součásti převodů,
předkládané samostatně

0

0

8483409900

– – – Ostatní

0

0

8483500000

– Setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro klad
kostroje

5

5

8483601000

– – Spojky

0

0

8483609000

– – Ostatní

0

0

8483904000

– – Ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti
převodů, předkládané samostatně

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8483909000

– – Části a součásti

5

0

8484100000

– Těsnění z kompozitních materiálů

5

5

8484200000

– Mechanické ucpávky

5

0

8484900000

– Ostatní

5

0

8486100000

– Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodi
čových ingotů (boules) nebo destiček

0

0

8486200000

– Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodi
čových součástek nebo elektronických integrova
ných obvodů

5

0

8486300000

– Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu plochých
panelových displejů

0

0

8486400000

– Stroje, přístroje a zařízení specifikované v po
známce 9 C) k této kapitole

0

0

8486900000

– Části, součásti a příslušenství

0

0

8487100000

– Lodní vrtule a jejich lopatky

5

0

8487901000

– – Neautomatické maznice

15

0

8487902000

– – Těsnicí kroužky
kroužky)

10

10

8487909000

– – Ostatní

5

0

8501101000

– – Motory pro hračky

10

10

8501102000

– – Univerzální motory

5

0

8501109100

– – – Na stejnosměrný proud

0

0

8501109200

– – – Na střídavý proud, jednofázové

5

0

8501109300

– – – Na střídavý proud, vícefázové

5

0

8501201100

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501201900

– – – Ostatní

0

0

8501202100

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

(těsnění

nebo

pojistné

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8501202900

– – – Ostatní

5

0

8501311000

– – – Motory s převodovkami, převodovými skří
němi a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501312000

– – – Ostatní motory

0

0

8501313000

– – – Generátory stejnosměrného proudu

0

0

8501321000

– – – Motory s převodovkami, převodovými skří
němi a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501322100

––––

S výkonem nepřesahujícím 7,5 KW

0

0

8501322900

––––

Ostatní

0

0

8501324000

– – – Generátory stejnosměrného proudu

0

0

8501331000

– – – Motory s převodovkami, převodovými skří
němi a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501332000

– – – Ostatní motory

0

0

8501333000

– – – Generátory stejnosměrného proudu

0

0

8501341000

– – – Motory s převodovkami, převodovými skří
němi a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501342000

– – – Ostatní motory

0

0

8501343000

– – – Generátory stejnosměrného proudu

0

0

8501401100

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501401900

– – – Ostatní

0

0

8501402100

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501402900

– – – Ostatní

0

0

8501403100

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501403900

– – – Ostatní

0

0

8501404100

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8501404900

– – – Ostatní

0

0

8501511000

– – – S převodovkami, převodovými skříněmi
a ostatními měniči rychlosti

0

0

8501519000

– – – Ostatní

0

0

8501521000

– – – S výkonem nepřesahujícím 7,5 kW

0

0

8501522000

– – – S výkonem převyšujícím 7,5 kW, avšak ne
přesahujícím 18,5 kW

0

0

8501523000

– – – S výkonem převyšujícím 18,5 kW, avšak
nepřesahujícím 30 kW

0

0

8501524000

– – – S výkonem převyšujícím 30 kW, avšak ne
přesahujícím 75 kW

0

0

8501530000

– – S výkonem převyšujícím 75 kW

0

0

8501611000

– – – S výkonem nepřesahujícím 18,5 kVA

0

0

8501612000

– – – S výkonem převyšujícím 18,5 kVA, avšak
nepřesahujícím 30 kVA

5

0

8501619000

– – – Ostatní

5

0

8501620000

– – S výkonem převyšujícím 75 kVA, avšak nepře
sahujícím 375 kVA

5

0

8501630000

– – S výkonem převyšujícím 375 kVA, avšak ne
přesahujícím 750 kVA

0

0

8501640000

– – S výkonem převyšujícím 750 kVA

0

0

8502111000

– – – Na střídavý proud

0

0

8502119000

– – – Ostatní

0

0

8502121000

– – – Na střídavý proud

0

0

8502129000

– – – Ostatní

0

0

8502131000

– – – Na střídavý proud

0

0

8502139000

– – – Ostatní

0

0

8502201000

– – Na střídavý proud

0

0

Připomínky
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8502209000

– – Ostatní

0

0

8502310000

– – Poháněná energií větru

0

0

8502391000

– – – Na střídavý proud

0

0

8502399000

– – – Ostatní

0

0

8502400000

– Elektrické rotační měniče

0

0

8503000000

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo
hlavně se stroji čísel 8501 nebo 8502

0

0

8504100000

– Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice

15

10

8504211100

––––

S výkonem nepřesahujícím 1 kVA

5

5

8504211900

––––

Ostatní

15

10

8504219000

– – – Ostatní

15

10

8504221000

– – – S výkonem převyšujícím 650 kVA, avšak
nepřesahujícím 1 000 kVA

15

10

8504229000

– – – Ostatní

15

10

8504230000

– – S výkonem převyšujícím 10 000 kVA

0

0

8504311000

– – – S výkonem nepřesahujícím 0,1 kVA

0

0

8504319000

– – – Ostatní

0

0

8504321000

– – – S výkonem převyšujícím 1 kVA, avšak ne
přesahujícím 10 kVA

15

0

8504329000

– – – Ostatní

15

0

8504330000

– – S výkonem převyšujícím 16 kVA, avšak nepře
sahujícím 500 kVA

15

10

8504341000

– – – S výkonem nepřesahujícím 1 600 kVA

15

10

8504342000

– – – S výkonem převyšujícím 1 600 kVA, avšak
nepřesahujícím 10 000 kVA

15

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1037

Základní sazba

Kategorie

8504343000

– – – S výkonem převyšujícím 10 000 kVA

0

0

8504401000

– – Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)

5

10

8504402000

– – Elektronické spouštěče

5

10

8504409000

– – Ostatní

0

0

8504501000

– – Pro provozní napětí nepřesahující 260 V
a jmenovitý proud nepřesahující 30 A

5

0

8504509000

– – Ostatní

5

0

8504900000

– Části a součásti

0

0

8505110000

– – Z kovu

10

0

8505191000

– – – Magnetické pásky, z kaučuku nebo plastů

10

10

8505199000

– – – Ostatní

10

5

8505200000

– Elektromagnetické spojky, převody a brzdy

5

0

8505901000

– – Elektromagnety

5

0

8505902000

– – Sklíčidla, svěradla a podobná upínací zařízení

10

0

8505903000

– – Elektromagnetické zdvihací hlavy

10

0

8505909000

– – Části a součásti

10

0

8506101100

– – – Válcové

5

10

8506101200

– – – Knoflíkové

15

0

8506101900

– – – Ostatní

15

10

8506109100

– – – Válcové

15

10

8506109200

– – – Knoflíkové

15

0

8506109900

– – – Ostatní

15

10

8506301000

– – Válcové

15

0

8506302000

– – Knoflíkové

15

0

Připomínky

L 356/1038

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8506309000

– – Ostatní

15

0

8506401000

– – Válcové

15

0

8506402000

– – Knoflíkové

15

0

8506409000

– – Ostatní

15

0

8506501000

– – Válcové

15

0

8506502000

– – Knoflíkové

5

0

8506509000

– – Ostatní

15

0

8506601000

– – Válcové

15

0

8506602000

– – Knoflíkové

15

0

8506609000

– – Ostatní

15

0

8506801000

– – Válcové

15

0

8506802000

– – Knoflíkové

15

0

8506809000

– – Ostatní

15

0

8506900000

– Části a součásti

10

0

8507100000

– Olověné, používané pro startování pístových
motorů

20

10

8507200000

– Ostatní olověné akumulátory

20

10

8507300000

– Niklo-kadmiové

15

0

8507400000

– Niklo-železné

15

0

8507800000

– Ostatní akumulátory

5

10

8507901000

– – Obaly a kryty

5

0

8507902000

– – Separátory

5

0

8507903000

– – Desky

10

10

8507909000

– – Ostatní

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/1039

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8508110000

– – S výkonem nepřesahujícím 1 500 W a které
mají obsah sáčku nebo jiné nádoby na prach
nepřesahující 20 l

30

10

8508190000

– – Ostatní

30

10

8508600000

– Ostatní vysavače

20

0

8508700000

– Části a součásti

10

5

8509401000

– – Mixéry

20

5

8509409000

– – Ostatní

30

5

8509801000

– – Leštiče podlah

20

5

8509802000

– – Kuchyňské drtiče a mlýnky odpadků

20

5

8509809000

– – Ostatní

20

5

8509900000

– Části a součásti

10

5

8510100000

– Holicí strojky

20

10

8510201000

– – Na stříhání vlasů

5

10

8510202000

– – Na stříhání srsti

5

10

8510300000

– Depilační přístroje

20

0

8510901000

– – Stříhací hlavice, hřebenové nástavce, stříhací
nástavce a nože pro tyto strojky

5

0

8510909000

– – Ostatní

5

0

8511101000

– – Pro letecké motory

5

0

8511109000

– – Ostatní

15

0

8511201000

– – Pro letecké motory

5

0

8511209000

– – Ostatní

0

0

8511301000

– – Pro letecké motory

5

0

8511309100

– – – Rozdělovače

10

0

8511309200

– – – Zapalovací cívky

10

0

8511401000

– – Pro letecké motory

5

0

Připomínky
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8511409000

– – Ostatní

5

0

8511501000

– – Pro letecké motory

5

0

8511509000

– – Ostatní

0

0

8511801000

– – Pro letecké motory

5

0

8511809000

– – Ostatní

10

0

8511901000

– – Zařízení pro letecké motory

5

0

8511902100

– – – Kontakty přerušovače

10

10

8511902900

– – – Ostatní

10

0

8511903000

– – Zapalovacích svíček, jiných než pro letecké
motory

10

0

8511909000

– – Ostatní

0

0

8512100000

– Světelné nebo vizuální signalizační přístroje a za
řízení pro jízdní kola

5

0

8512201000

– – Světlomety (jiné než žárovky pro světlomety,
tzv. „zapečetěné světlomety“, podpoložky
8539 10 00)

10

5

8512209000

– – Ostatní

10

5

8512301000

– – Houkačky

10

10

8512309000

– – Ostatní

10

10

8512400000

– Stěrače, rozmrazovače a odmlžovače

5

0

8512901000

– – Ramena a stírací lišty stěračů pro motorová
vozidla nebo jízdní kola

10

5

8512909000

– – Ostatní

10

5

8513101000

– – Bezpečnostní

5

0

8513109000

– – Ostatní

20

10

8513900000

– Části a součásti

0

0

8514100000

– Pece vyhřívané působením odporů (nepřímý
ohřev)

5

10

8514200000

– Pece pracující indukčně nebo dielektrickými
ztrátami

0

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8514301000

– – Obloukové pece

0

0

8514309000

– – Ostatní

5

0

8514400000

– Ostatní zařízení pro tepelné zpracování mate
riálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami

0

0

8514900000

– Části a součásti

5

0

8515110000

– – Pájedla a pájecí pistole

0

0

8515190000

– – Ostatní

15

0

8515210000

– – Plně nebo částečně automatizované

0

0

8515290000

– – Ostatní

5

0

8515310000

– – Plně nebo částečně automatizované

5

0

8515390000

– – Ostatní

0

0

8515801000

– – Ultrazvukové

5

0

8515809000

– – Ostatní

5

0

8515900000

– Části a součásti

0

0

8516100000

– Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače
vody a ponorné ohřívače

20

10

8516210000

– – Akumulační radiátory

20

5

8516291000

– – – Kamna

20

5

8516299000

– – – Ostatní

20

5

8516310000

– – Vysoušeče vlasů

30

10

8516320000

– – Ostatní přístroje pro péči o vlasy

20

10

8516330000

– – Vysoušeče rukou

20

5

8516400000

– Elektrické žehličky

20

10

8516500000

– Mikrovlnné trouby a pece

30

10

8516601000

– – Trouby a pece

30

10

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8516602000

– – Vařiče

30

10

8516603000

– – Kamna, grily a opékače

20

10

8516710000

– – Přístroje na přípravu kávy nebo čaje

20

5

8516720000

– – Opékače topinek

20

5

8516790000

– – Ostatní

20

0

8516800000

– Elektrické topné rezistory (odpory)

5

10

8516900000

– Části a součásti

5

0

8517110000

– – Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mi
krotelefony

10

0

8517120010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

15

10

8517120090

– – Ostatní

15

10

8517180000

– – Ostatní

10

0

8517610000

– – Základní stanice

5

0

8517621000

– – – Automatické telefonní nebo telegrafické
spojovací přístroje

10

0

8517622000

– – – Telekomunikační přístroje pro nosnou frek
venci nebo pro digitální drátové systémy

0

0

8517629000

– – – Ostatní

5

0

8517691000

– – – Videotelefony

10

0

8517692000

– – – Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo
radiotelegrafii

5

0

8517699000

– – – Ostatní

5

0

8517700000

– Části a součásti

0

0

8518100000

– Mikrofony a jejich stojany

15

0

8518210000

– – Jednoduché reproduktory, vestavěné

15

0

8518220000

– – Složené reproduktory, vestavěné

15

0

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8518290000

– – Ostatní

10

0

8518300000

– Sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mi
krofonem

15

10

8518400000

– Elektrické nízkofrekvenční zesilovače

15

0

8518500000

– Elektrické zesilovače zvuku

15

0

8518901000

– – Kužele, membrány, třmeny

10

10

8518909010

– – – Kryty, nábytek nebo skříně

5

5

8518909090

– – – Ostatní

10

5

8519200000

– Přístroje spouštěné pomocí mincí, bankovek,
bankomatových karet, žetonů nebo jiného způ
sobu placení

20

5

8519301000

– – Se zařízením pro automatickou výměnu desek

20

5

8519309000

– – Ostatní

20

5

8519500000

– Přístroje odpovídající na telefonáty (telefonní zá
znamníky)

20

10

8519811000

– – – Kazetové přehrávače

20

5

8519812000

– – – Reprodukční přístroje pro optické snímací
systémy

20

10

8519819000

– – – Ostatní

20

10

8519891000

– – – Gramofony

20

5

8519899000

– – – Ostatní

20

10

8521100000

– Používající magnetické pásky

20

10

8521901000

– – Pro záznam na kompaktní disky

20

0

8521909010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

20

10

8521909090

– Ostatní

20

10

8522100000

– Přenosky

15

0

8522902000

– – Nábytek nebo boxy

5

5

8522903000

– – Nenamontované safíry a diamanty pro hroty

5

10

Připomínky
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Základní sazba
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8522904000

– – Reprodukční mechanismy pro optické snímací
systémy

5

0

8522905000

– – Reprodukční mechanismy kazetového typu

5

0

8522909000

– – Ostatní

5

5

8523210000

– – Karty se zabudovaným magnetickým prouž
kem

25

10

8523291000

– – – Magnetické disky

15

10

8523292100

––––

O šířce nepřesahující 4 mm

15

0

8523292200

––––

O šířce převyšující 4 mm, avšak nepřesa
hující 6,5 mm

15

0

8523292300

––––

O šířce převyšující 6,5 mm

15

0

8523293100

––––

O šířce nepřesahující 4 mm

15

0

8523293200

––––

O šířce převyšující 4 mm, avšak nepřesa
hující 6,5 mm

15

0

8523293300

––––

O šířce převyšující 6,5 mm

15

0

8523299010

––––

Pro reprodukci jiného záznamu než
zvuku nebo obrazu

15

5

8523299090

––––

Ostatní

15

0

8523401000

– – Nenahraná

5

10

8523402100

– – – Pro reprodukci zvuku

15

10

8523402200

– – – Pro reprodukci
a zvuku

25

10

8523402900

– – – Ostatní

15

10

8523510000

– – Energeticky nezávislá polovodičová paměťová
zařízení

15

0

8523520000

– – „Čipové karty“

0

0

8523591000

– – – Bezdotykové přístupové karty a štítky

0

0

8523599000

– – – Ostatní

15

10

obrazu

nebo

obrazu

Připomínky
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Kategorie

8523801000

– – Disky (prázdné nebo nahrané), pásky, filmy
a ostatní připravené matrice a galvanické ot
isky

15

10

8523802100

– – – Vzdělávací

15

10

8523802900

– – – Ostatní

15

10

8523803000

– – Pro reprodukci jiného záznamu než zvuku
nebo obrazu

15

10

8523809000

– – Ostatní

15

10

8525501000

– – Pro rozhlasové vysílání

15

0

8525502000

– – Pro televizní vysílání

15

0

8525601000

– – Pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii

15

0

8525602000

– – Pro rozhlasové vysílání

15

0

8525801000

– – Televizní kamery

5

0

8525802000

– – Digitální fotoaparáty a videokamery se zázna
mem obrazu i zvuku (kamkordéry)

25

10

8526100000

– Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

5

0

8526910000

– – Radionavigační přístroje

5

0

8526920000

– – Radiové přístroje pro dálkové řízení

5

0

8527120000

– – Kapesní radiokazetové přehrávače

20

10

8527130000

– – Ostatní přístroje kombinované s přístrojem
pro záznam nebo reprodukci zvuku

20

10

8527190000

– – Ostatní

20

5

8527210010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8527210090

– – Ostatní

20

10

8527290000

– – Ostatní

20

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

8527910000

– – Kombinované s přístrojem pro záznam nebo
reprodukci zvuku

20

10

8527920000

– – Nekombinované s přístrojem pro záznam
nebo reprodukci zvuku, ale kombinované s
hodinami

20

10

8527990000

– – Ostatní

20

10

8528410000

– – Typu používaného výhradně nebo hlavně v
systému automatizovaného zpracování dat čí
sla 8471

0

0

8528490000

– – Ostatní

20(*): 5 % nepřesahující 20
palců, 5 % + 73,11 USD
každý převyšující 20, avšak
nepřesahující 32 palců, 5 %
+ 140,32 USD každý pře
vyšující 32, avšak nepřesa
hující 41 palců, 5 %
+ 158,14 USD každý pře
vyšující 41, avšak nepřesa
hující 50 palců, 20 % pře
vyšující 50 palců

10

8528510000

– – Typu používaného výhradně nebo hlavně v
systému automatizovaného zpracování dat čí
sla 8471

0

0

8528590000

– – Ostatní

20(*): 5 % nepřesahující 20
palců, 5 % + 73,11 USD
každý převyšující 20, avšak
nepřesahující 32 palců, 5 %
+ 140,32 USD každý pře
vyšující 32, avšak nepřesa
hující 41 palců, 5 %
+ 158,14 USD každý pře
vyšující 41, avšak nepřesa
hující 50 palců, 20 % pře
vyšující 50 palců

10

8528610000

– – Typu používaného výhradně nebo hlavně v
systému automatizovaného zpracování dat čí
sla 8471

0

0

8528690000

– – Ostatní

20

0

8528710000

– – Nekonstruované k zabudování video displeje
nebo obrazovky

20

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1047

Základní sazba

Kategorie

20

10

20(*): 5 % + 39,97 USD
každý nepřesahující 20 pa
lců, 5 % + 73,11 USD
každý převyšující 20, avšak
nepřesahující 32 palců, 5 %
+ 140,32 USD každý pře
vyšující 32, avšak nepřesa
hující 41 palců, 5 %
+ 158,14 USD každý pře
vyšující 41, avšak nepřesa
hující 50 palců, 20 % pře
vyšující 50 palců

10

8528720010

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8528720090

– – – Ostatní

8528730000

– – Ostatní, černobílé nebo jiné monochromní

20

10

8529101000

– – Ferritové antény

10

0

8529102000

– – Parabolické antény

15

10

8529109000

– – Ostatní; části a součásti

15

10

8529901010

– – – Skříně a pouzdra

0

0

8529901090

– – – Ostatní

15

0

8529902000

– – Karty s tištěnými spoji nebo povrchově mon
tovanými součástkami

5

10

8529909000

– – Ostatní

20

5

8530100000

– Zařízení pro železniční nebo tramvajové tratě

15

0

8530801000

– – Semafory a jejich ovládací skříňky

15

10

8530809000

– – Ostatní

15

0

8530900000

– Části a součásti

10

0

8531100000

– Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání
nebo požáru a podobné přístroje

15

10

8531200000

– Návěstní panely se zabudovanými zařízeními
z kapalných krystalů (LCD) nebo diodami vyza
řujícími světlo (LED)

5

0

8531800000

– Ostatní přístroje

15

10

Připomínky

L 356/1048

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8531900000

– Části a součásti

5

0

8532100000

– Pevné kondenzátory konstruované pro použití
v obvodech o 50/60 Hz a které mají jalový vý
kon nejméně 0,5 kVAr (silové kondenzátory)

5

0

8532210000

– – Tantalové

0

0

8532220000

– – Aluminiové s elektrolytem

5

0

8532230000

– – S keramickým dielektrikem, jednovrstvé

0

0

8532240000

– – S keramickým dielektrikem, vícevrstvé

0

0

8532250000

– – S papírovým dielektrikem nebo dielektrikem
z plastů

0

0

8532290000

– – Ostatní

0

0

8532300000

– Otočné nebo dolaďovací kondenzátory

5

0

8532900000

– Části a součásti

5

0

8533100000

– Pevné uhlíkové rezistory, složené nebo vrstvené

0

0

8533210000

– – Pro výkon nepřesahující 20 W

5

0

8533290000

– – Ostatní

0

0

8533311000

– – – Reostaty pro provozní napětí nepřesahující
260 V a jmenovitý proud nepřesahující 30
A

10

0

8533312000

– – – Potenciometry

0

0

8533319000

– – – Ostatní

10

0

8533391000

– – – Reostaty pro napětí nepřesahující 260 V
a proud nepřesahující 30 A

0

0

8533392000

– – – Ostatní reostaty

0

0

8533393000

– – – Potenciometry

0

0

8533399000

– – – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/1049

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8533401000

– – Reostaty pro napětí nepřesahující 260 V
a proud nepřesahující 30 A

0

0

8533402000

– – Ostatní reostaty

0

0

8533403000

– – Uhlíkové potenciometry

0

0

8533404000

– – Ostatní potenciometry

0

0

8533409000

– – Ostatní

0

0

8533900000

– Části a součásti

10

0

8534000000

Tištěné obvody

0

0

8535100000

– Pojistky

0

0

8535210000

– – Pro napětí nižší než 72,5 kV

5

0

8535290000

– – Ostatní

0

0

8535300000

– Odpojovače a vypínače zátěže

5

0

8535401000

– – Bleskojistky a omezovače napětí

5

0

8535402000

– – Omezovače proudu

5

0

8535901000

– – Komutátory

5

0

8535909000

– – Ostatní

5

0

8536101000

– – Pojistky pro vozidla kapitoly 87

0

0

8536102000

– – Ostatní, pro napětí nepřesahující 260 V
a proud nepřesahující 30 A

15

10

8536109000

– – Ostatní

15

10

8536202000

– – Pro napětí nepřesahující 260 V a proud nepře
sahující 100 A

5

5

8536209000

– – Ostatní

5

5

8536301100

– – – Vybíječe s elektrodami v plynné atmosféře,
na ochranu telefonního vedení

5

0

8536301900

– – – Ostatní

5

0

Připomínky

L 356/1050

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8536309000

– – Ostatní

5

0

8536411000

– – – Pro jmenovitý proud nepřesahující 30 A

5

0

8536419000

– – – Ostatní

5

0

8536491100

––––

Stykače

0

0

8536491900

––––

Ostatní

0

0

8536499000

– – – Ostatní

15

0

8536501100

– – – Pro vozidla kapitoly 87

5

0

8536501900

– – – Ostatní

0

0

8536509000

– – Ostatní

0

0

8536610000

– – Objímky žárovek

5

10

8536690000

– – Ostatní

5

10

8536700000

– Konektory pro optická vlákna, pro svazky optic
kých vláken nebo pro kabely z optických vláken

0

0

8536901000

– – Zařízení k zapojování, spojování a připojování
elektrických obvodů, pro napětí nepřesahující
260 V a proud nepřesahující 30 A

0

0

8536902000

– – Svorky pro napětí nepřesahující 24 V

5

0

8536909000

– – Ostatní

5

0

8537101000

– – Programovatelné automaty (PLC)

15

10

8537109000

– – Ostatní

15

5

8537200000

– Pro napětí převyšující 1 000 V

15

0

8538100000

– Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné
základny pro výrobky čísla 8537, nevybavené
přístroji

5

5

8538900000

– Ostatní

5

5

8539100000

– Žárovky pro světlomety, tzv. „zapečetěné světlo
mety“

15

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1051

Základní sazba

Kategorie

8539210000

– – Halogenové s wolframovým vláknem

15

10

8539221000

– – – Miniaturní

15

10

8539229000

– – – Ostatní

15

10

8539291000

– – – Pro veřejné osvětlovací nebo signalizační
přístroje čísla 8512, jiné než vnitřní osvětle
ní

15

10

8539292000

– – – Miniaturní

15

10

8539299000

– – – Ostatní

15

10

8539311000

– – – Rovné trubice

0

0

8539312000

– – – Kruhové trubice

0

0

8539313000

– – – Kompaktní, též integrované

0

0

8539319000

– – – Ostatní

0

0

8539320000

– – Rtuťové nebo sodíkové výbojky; metalhaloge
nidové výbojky

30

5

8539392000

– – – Bleskové žárovky

15

10

8539399000

– – – Ostatní

15

10

8539410000

– – Obloukovky

5

10

8539490000

– – Ostatní

5

10

8539901000

– – Šroubovací patice

0

0

8539909000

– – Ostatní

0

0

8540110000

– – Barevné

0

0

8540120000

– – Černobílé nebo jiné monochromní

5

0

8540200000

– Snímací elektronky televizních kamer; elektro
nové měniče a zesilovače obrazu; ostatní fotoka
todové elektronky

5

0

8540400000

– Obrazovky s data/grafickým zobrazením, ba
revné, s luminoformním bodem menším než
0,4 mm

5

0

8540500000

– Obrazovky s data/grafickým zobrazením, černo
bílé nebo jiné monochromní

5

0

Připomínky

L 356/1052

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8540600000

– Ostatní obrazovky (CRT)

5

0

8540710000

– – Magnetrony

5

0

8540720000

– – Klystrony

0

0

8540790000

– – Ostatní

5

0

8540810000

– – Přijímací nebo zesilovací trubice

5

0

8540890000

– – Ostatní

5

0

8540910000

– – Obrazovek (CRT)

5

0

8540990000

– – Ostatní

5

0

8541100000

– Diody, jiné než fotosenzitivní nebo diody vyza
řující světlo (LED)

5

0

8541210000

– – Se ztrátovým výkonem nižším než 1 W

0

0

8541290000

– – Ostatní

0

0

8541300000

– Tyristory, diaky a triaky, jiné než fotosenzitivní
zařízení

5

0

8541401000

– – Fotovoltaické články, též sestavené do modulů
nebo zabudované do panelů

0

0

8541409000

– – Ostatní

0

0

8541500000

– Ostatní polovodičová zařízení

0

0

8541600000

– Zamontované piezoelektrické krystaly

5

0

8541900000

– Části a součásti

0

0

8542310000

– – Procesory a řídící jednotky, též kombinované
s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilo
vači, hodinovými a časovými obvody nebo s
jinými obvody

0

0

8542320000

– – Paměti

0

0

8542330000

– – Zesilovače

0

0

8542390000

– – Ostatní

0

0

8542900000

– Části a součásti

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1053

Základní sazba

Kategorie

8543100000

– Urychlovače částic

5

0

8543200000

– Generátory signálů (měřicí vysílače)

10

5

8543300000

– Stroje a přístroje pro galvanické pokovování,
elektrolýzu nebo elektroforézu

10

5

8543701000

– – Elektricky napájené ohrady (ploty)

5

0

8543702000

– – Detektory kovů

0

0

8543703000

– – Dálková ovládání

0

0

8543709000

– – Ostatní

0

0

8543900000

– Části a součásti

0

0

8544110000

– – Měděné

10

10

8544190000

– – Ostatní

10

10

8544200000

– Koaxiální kabely a jiné koaxiální elektrické vo
diče

15

10

8544300000

– Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy
drátů používané v dopravních prostředcích

15

10

8544421000

– – – Telekomunikační

15

10

8544422000

– – – Ostatní, měděné

15

10

8544429000

– – – Ostatní

15

10

8544491000

– – – Měděné

15

10

8544499000

– – – Ostatní

15

10

8544601000

– – Měděné

15

10

8544609000

– – Ostatní

15

10

8544700000

– Kabely z optických vláken

0

0

8545110000

– – Používané pro pece

0

0

8545190000

– – Ostatní

0

0

8545200000

– Kartáčky

0

0

Připomínky

L 356/1054

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8545902000

– – Uhlíky pro elektrické baterie

5

0

8545909000

– – Ostatní

0

0

8546100000

– Ze skla

5

0

8546200000

– Z keramických materiálů

10

10

8546901000

– – Z křemíku

5

10

8546909000

– – Ostatní

5

10

8547101000

– – Tělesa zapalovacích svíček

10

0

8547109000

– – Ostatní

10

0

8547200000

– Izolační části a součásti z plastů

0

0

8547901000

– – Trubky a jejich spojky, z obecných kovů, s
vnitřní izolací

0

0

8547909000

– – Ostatní

10

0

8548100010

– – Obsahující ferity

15

0

8548100090

– – Ostatní

15

0

8548900020

– – Obsahující ferity

5

0

8548900090

– – Ostatní

15

0

8601100000

– Závislé na vnějším zdroji proudu

5

0

8601200000

– Akumulátorové

0

0

8602100000

– Dieselelektrické lokomotivy

5

0

8602900000

– Ostatní

5

0

8603100000

– Závislé na vnějším zdroji proudu

5

0

8603900000

– Ostatní

5

0

8604001000

– Samohybné

5

0

8604009000

– Ostatní

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

L 356/1055

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

8605000000

Železniční nebo tramvajové osobní vozy; zavaza
dlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo
tramvajové vozy pro speciální účely (jiné než čísla
8604)

20

0

8606100000

– Cisternové a podobné vagony

20

10

8606300000

– Samovýsypné vozy a vagony, jiné než položky
8606 10

20

10

8606910000

– – Kryté a uzavřené

20

10

8606920000

– – Otevřené, s nesnímatelnými bočnicemi, o výšce
převyšující 60 cm

20

10

8606990000

– – Ostatní

20

0

8607110000

– – Hnací podvozky a Bisselovy podvozky

5

0

8607120000

– – Ostatní podvozky a Bisselovy podvozky

5

0

8607190000

– – Ostatní, včetně částí a součástí

5

0

8607210000

– – Pneumatické brzdy a jejich části a součásti

5

0

8607290000

– – Ostatní

5

0

8607300000

– Háky a jiné spřáhlové systémy, nárazníky a jejich
části a součásti

5

0

8607910000

– – Lokomotiv a malých posunovacích lokomotiv

5

0

8607990000

– – Ostatní

5

0

8608000000

Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňo
vací zařízení; mechanické (včetně elektromechanic
kých) přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní
nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční do
pravy a dopravy po vnitrozemských vodních ce
stách, pro parkovací zařízení a pro vybavení pří
stavů nebo letišť; jejich části a součásti

15

5

8609000000

Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapa
lin) speciálně konstruované a vybavené pro pře
pravu jedním nebo více druhy dopravy

15

0

8701100000

– Jednonápravové malotraktory

0

0

8701200080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

Připomínky

L 356/1056

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

8701200090

– – Ostatní

0

0

8701300000

– Pásové traktory a tahače

0

0

8701900000

– Ostatní

0

0

8702101080

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8702101090

– – – Ostatní

35

10

8702109080

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8702109090

– – – Ostatní

10

7

8702901080

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8702901090

– – – Ostatní

10

0

8702909180

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8702909190

––––

Ostatní

35

10

8702909980

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8702909991

––––

Vozidla s hybridním pohonem

0

0

8702909992

––––

Vozidla s hybridním pohonem v nejvyš
ším stupni rozloženosti (CKD)

3

0

8702909999

––––

Ostatní

0

0

8703100000

– Vozidla speciálně konstruovaná pro jízdu na
sněhu; speciální vozidla pro přepravu osob na
golfových hřištích a podobná vozidla

20

5

8703210080

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

10, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 5 %

7

8703210090

– – – Ostatní

35

7

8703221080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

10, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 5 %

7

8703221090

––––

Ostatní

40

7

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

8703229080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703229090

––––

Ostatní

8703231080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703231090

––––

Ostatní

8703239080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703239090

––––

Ostatní

8703241080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703241090

––––

Ostatní

8703249080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

L 356/1057

Základní sazba

Kategorie

10, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 5 %

7

40

7

10 a 14, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba
4,38 %

7

40, 35 % jen pro vozidla
nad 1 900 cm3

7

10 a 14, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba
4,38 %

7

40, 35 % jen pro vozidla
nad 1 900 cm3

7

18, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 4,38 %

7

35

7

18, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 4,38 %

7

Připomínky

L 356/1058

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

8703249090

––––

Ostatní

8703311080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703311090

––––

Ostatní

8703319080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703319090

––––

Ostatní

8703321080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703321090

––––

Ostatní

8703329080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703329090

––––

Ostatní

8703331080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

35

7

10, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 5 %

7

40

7

10, snížení procentní sazby
valorického cla se uplatňuje
v souladu s přílohou II
usnesení COMEX č. 65, na
základě procentního podílu
zapracovaného ekvádor
ského výrobku (PEI), mini
mální sazba 5 %

7

40

7

10 a 14, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7

40

7

10 a 14, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7

40

7

14 a 18, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7
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Základní sazba

Kategorie

40

7

14 a 18, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7

40

7

8703331090

––––

Ostatní

8703339080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

8703339090

––––

Ostatní

8703900080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

14 a 18, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7

8703900091

––––

Vozidla s hybridním pohonem

35(*): 0 % jen vozidla od 0
do 2 000cm3; 10 % jen vo
zidla od 2 001 do
3 000 cm3;
20 % od 3 001 do
4 000 cm3;
35 % nad 4 000 cm3

7

8703900092

––––

Vozidla s hybridním pohonem v nejvyš
ším stupni rozloženosti (CKD)

14 a 18, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7

8703900099

– Ostatní

35

7

8704100080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

3

0

8704100090

– – Ostatní

15

0

8704211080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

Od 5 % do 9 %, snížení
procentní sazby valoric
kého cla se uplatňuje v sou
ladu s přílohou II usnesení
COMEX č. 65, na základě
procentního podílu zapra
covaného ekvádorského vý
robku (PEI), minimální
sazba 5 %

10

8704211090

––––

Ostatní

40

10

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba
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8704219080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8704219090

––––

Ostatní

10

10

8704221080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8704221090

––––

Ostatní

10

10

8704222080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8704222090

––––

Ostatní

10

10

8704229080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8704229090

––––

Ostatní

10

5

8704230080

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8704230090

– – – Ostatní

10

5

8704311080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

Od 5 % do 9 %, snížení
procentní sazby valoric
kého cla se uplatňuje v sou
ladu s přílohou II usnesení
COMEX č. 65, na základě
procentního podílu zapra
covaného ekvádorského vý
robku (PEI), minimální
sazba 5 %

10

8704311090

––––

Ostatní

40

10

8704319080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8704319090

––––

Ostatní

10

10

8704321080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

3

0

8704321090

––––

Ostatní

10

10

8704322080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

3

0

8704322090

––––

Ostatní

15

10

8704329080

––––

V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

3

0

8704329090

––––

Ostatní

10

10

8704900080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1061

Základní sazba

Kategorie

8704900091

– – – Vozidla s hybridním pohonem

35(*): 0 % jen vozidla od 0
do 2 000 cm3; 10 % jen
vozidla od 2 001 do
3 000 cm3;
20 % od 3 001 do
4 000 cm3;
35 % nad 4 000 cm3

10

8704900092

– – – Vozidla s hybridním pohonem v nejvyšším
stupni rozloženosti (CKD)

14 a 18, snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

10

8704900099

– – – Ostatní

10

10

8705100000

– Jeřábové automobily

5

0

8705200000

– Pojízdné vrtné soupravy

10

0

8705300000

– Požární automobily

10

5

8705400000

– Nákladní automobily s míchačkou na beton

10

0

8705901100

– – – Zametací automobily

10

0

8705901900

– – – Ostatní

10

10

8705902000

– – Pojízdné rentgenové stanice

5

0

8705909000

– – Ostatní

10

0

8706001080

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8706001090

– – Ostatní

35

5

8706002180

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8706002190

– – – Ostatní

10

0

8706002980

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8706002990

– – – Ostatní

10

0

8706009180

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

40(*), snížení procentní
sazby valorického cla se
uplatňuje v souladu s přílo
hou II usnesení COMEX č.
65, na základě procentního
podílu zapracovaného
ekvádorského výrobku
(PEI), minimální sazba 5 %

7
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8706009190

– – – Ostatní

10

10

8706009280

– – – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8706009290

– – – Ostatní

10

10

8706009980

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

3

0

8706009991

– – – Vozidla s hybridním pohonem

0

0

8706009992

– – – Vozidla s hybridním pohonem v nejvyšším
stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8706009999

– – – Ostatní

10

10

8707100000

– Pro vozidla čísla 8703

15

10

8707901000

– – Pro vozidla čísla 8702

15

10

8707909000

– – Ostatní

15

10

8708100000

– Nárazníky a jejich části a součásti

15

10

8708210000

– – Bezpečnostní pásy

15

0

8708291000

– – – Skládací střechy automobilů

15

10

8708292000

– – – Blatníky, kryty motoru, bočnice, dveře a je
jich části a součásti

15

10

8708293000

– – – Přední masky
mřížky)

15

10

8708294000

– – – Ostatní

15

10

8708295000

– – – Zarámovaná okna; okna, též zarámovaná,
vybavená topnými rezistory (odpory) nebo
elektrickými konektory

15

10

8708299000

– – – Ostatní

15

5

8708301000

– – Namontovaná brzdová obložení

10

10

8708302100

– – – Bubny

15

5

8708302200

– – – Pneumatické systémy

5

0

8708302300

– – – Hydraulické systémy

5

0

8708302400

– – – Servobrzdy

5

0

(mřížky

chladiče,

krycí

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1063

Základní sazba

Kategorie

8708302500

– – – Kotouče

5

5

8708302900

– – – Ostatní části a součásti

10

0

8708401000

– – Převodovky a převodové skříně

5

0

8708409000

– – Ostatní

5

0

8708501100

– – – Hnací nápravy s diferenciálem

5

0

8708501900

– – – Části a součásti

5

0

8708502100

– – – Běhounové nápravy

5

0

8708502900

– – – Části a součásti

5

0

8708701000

– – Kola a jejich části a součásti

10

5

8708702000

– – Ozdobné kryty kol (víka nábojů, kryty)
a ostatní příslušenství

10

5

8708801000

– – Kulové klouby a jejich části a součásti

5

0

8708802000

– – Tlumiče pérování a jejich části a součásti

5

0

8708809000

– – Ostatní

10

10

8708910000

– – Chladiče a jejich části a součásti

10

5

8708920000

– – Tlumiče výfuku a výfuková potrubí; jejich
části a součásti

10

5

8708931000

– – – Spojky

5

0

8708939100

––––

(Přítlačné) kotouče a lamely

10

5

8708939900

––––

Ostatní

10

5

8708940000

– – Volanty, sloupky a skříně řízení; jejich části
a součásti

5

5

8708950000

– – Záchranné airbagy s nafukovacím systémem;
jejich části a součásti

10

10

8708991100

––––

Rámy podvozku (chassis)

10

10

8708991900

––––

Části a součásti

10

0

8708992100

––––

Převodovky s kardanem

5

0
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8708992900

––––

Části a součásti

5

0

8708993100

––––

Mechanické systémy

5

0

8708993200

––––

Hydraulické systémy

5

0

8708993300

––––

Vývody

5

0

8708993900

––––

Ostatní části a součásti

5

0

8708994000

– – – Housenkové pásy a jejich části a součásti

5

0

8708995000

– – – Palivové nádrže

10

10

8708999600

––––

Iniciační zařízení a snímače blokování
bezpečnostních pásů

5

5

8708999920

–––––

Elektrické kabelové svazky pro vozidla
čísel 8701 až 8705

10

10

8708999990

–––––

Ostatní

10

10

8709110000

– – Elektrické

5

0

8709190000

– – Ostatní

10

10

8709900000

– Části a součásti

10

0

8710000000

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová,
též vybavená zbraněmi; jejich části a součásti

20

10

8711100010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8711100090

– – Ostatní

30

10

8711200010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8711200090

– – Ostatní

30

10

8711300010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

0

0

8711300090

– – Ostatní

30

10

8711400010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

5

10
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8711400090

– – Ostatní

30

10

8711500010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

5

10

8711500090

– – Ostatní

30

10

8711900010

– – V nejvyšším stupni rozloženosti (CKD)

5

10

8711900090

– – Ostatní

30

10

8712000000

Jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříko
lek), bez motoru

30

10

8713100000

– Bez mechanického pohonného zařízení

0

0

8713900000

– Ostatní

0

0

8714110000

– – Sedla (sedadla)

10

10

8714190000

– – Ostatní

10

10

8714200000

– Vozíků a ostatních vozidel pro invalidy

0

0

8714910000

– – Rámy a vidlice a jejich části a součásti

5

0

8714921000

– – – Ráfky (věnce)

5

0

8714929000

– – – Paprsky kol

5

0

8714930000

– – Hlavy, jiné než volnoběžné brzdové hlavy (ná
boje) a brzdové hlavy (náboje), a řetězová kola
volnoběžek

10

0

8714940000

– – Brzdy, včetně volnoběžných brzdových hlav
(nábojů) a brzdových hlav, a jejich části a sou
části

5

0

8714950000

– – Sedla (sedadla)

10

0

8714960000

– – Pedály a pedálová ústrojí a jejich části a sou
části

10

0

8714990000

– – Ostatní

10

10

8715001000

– Dětské kočárky a podobné výrobky

20

10

8715009000

– Části a součásti

15

10

8716100000

– Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu
karavan

20

10
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8716200000

– Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a ná
věsy pro zemědělské účely

20

7

8716310000

– – Cisternové přívěsy a návěsy

20

10

8716390000

– – Ostatní

20

10

8716400000

– Ostatní přívěsy a návěsy

20

10

8716801000

– – Kolečka (trakaře)

20

5

8716809000

– – Ostatní

20

5

8716900000

– Části a součásti

5

0

8801000000

Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní
bezmotorové prostředky pro létání (letouny)

10

0

8802110000

– – O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000 kg

5

0

8802120000

– – O vlastní hmotnosti převyšující 2 000 kg

5

0

8802201000

– – Letouny s maximální vzletovou hmotností ne
přesahující 5 700 kg, jiné než specificky
určené pro vojenské použití

5

5

8802209000

– – Ostatní

0

0

8802301000

– – Letouny s maximální vzletovou hmotností ne
přesahující 5 700 kg, jiné než specificky
určené pro vojenské použití

5

0

8802309000

– – Ostatní

5

0

8802400000

– Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti
převyšující 15 000 kg

5

0

8802600000

– Kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kos
mické nosné rakety

5

0

8803100000

– Vrtule a rotory a jejich části a součásti

5

0

8803200000

– Podvozky a jejich části a součásti

5

0

8803300000

– Ostatní části a součásti letounů nebo vrtulníků

5

0
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8803900000

– Ostatní

5

0

8804000000

– Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů)
a rotující padáky; jejich části, součásti a příslušen
ství

5

0

8805100000

– Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení
a jejich části a součásti; přístroje a zařízení pro
přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné
přístroje a zařízení a jejich části a součásti

5

0

8805210000

– – Letecké bojové simulátory a jejich části a sou
části

5

0

8805290000

– – Ostatní

5

0

8901101100

– – – Nepřesahující 50 tun

10

10

8901101900

– – – Ostatní

5

10

8901102000

– – S prostorností převyšující 1 000 tun

0

0

8901201100

– – – Nepřesahující 50 tun

10

5

8901201900

– – – Ostatní

5

5

8901202000

– – S prostorností převyšující 1 000 tun

0

0

8901301100

– – – Nepřesahující 50 tun

10

5

8901301900

– – – Ostatní

5

5

8901302000

– – S prostorností převyšující 1 000 tun

0

0

8901901100

– – – Nepřesahující 50 tun

10

5

8901901900

– – – Ostatní

5

5

8901902000

– – S prostorností převyšující 1 000 tun

0

0

8902001100

– – Nepřesahující 50 tun

10

5

8902001900

– – Ostatní

5

0

8902002000

– S prostorností převyšující 1 000 tun

0

0

8903100000

– Nafukovací plavidla

30

10

8903910000

– – Plachetnice, též s pomocným motorem

30

10
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8903920000

– – Motorové čluny, jiné než s přívěsným moto
rem

30

10

8903991000

– – – Vodní skútry

30

10

8903999000

– – – Ostatní

20

10

8904001000

– Nepřesahující 50 tun

10

5

8904009000

– Ostatní

5

10

8905100000

– Plovoucí bagry

0

0

8905200000

– Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plo
šiny

0

0

8905900000

– Ostatní

0

0

8906100000

– Válečné lodě

10

0

8906901010

– – – Nepřesahující 50 tun

10

5

8906901090

– – – Ostatní

5

5

8906909000

– – Ostatní

5

0

8907100000

– Nafukovací vory

10

0

8907901000

– – Světelné bóje

10

0

8907909000

– – Ostatní

10

5

8908000000

Plavidla a jiné plovoucí konstrukce, určené do
šrotu

0

0

9001100000

– Optická vlákna, svazky a kabely z optických vlá
ken

5

0

9001200000

– Polarizační materiál v listech nebo deskách

5

0

9001300000

– Kontaktní čočky

5

0

9001400000

– Brýlové čočky ze skla

10

0

9001500000

– Brýlové čočky z ostatních materiálů

10

0

9001900000

– Ostatní

10

0
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9002110000

– – Pro fotografické přístroje, kamery, promítací
přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotogra
fické nebo kinematografické přístroje

10

0

9002190000

– – Ostatní

5

0

9002200000

– Filtry

5

0

9002900000

– Ostatní

5

0

9003110000

– – Z plastů

15

0

9003191000

– – – Z drahých kovů nebo obecných kovů pláto
vaných drahými kovy

15

0

9003199000

– – – Ostatní

15

0

9003900000

– Části a součásti

5

0

9004100000

– Sluneční brýle

30

5

9004901000

– – Ochranné pracovní brýle

5

10

9004909000

– – Ostatní

20

10

9005100000

– Binokulární dalekohledy

20

10

9005800000

– Ostatní přístroje

10

10

9005900000

– Části, součásti a příslušenství (včetně podstavců
a rámů)

10

10

9006100000

– Fotografické přístroje používané k přípravě ti
skových štočků nebo válců

5

0

9006300000

– Fotografické přístroje speciálně konstruované
k podmořskému použití, k leteckému fotografo
vání nebo k lékařskému nebo chirurgickému vy
šetření vnitřních orgánů; srovnávací fotografické
přístroje pro účely soudního lékařství nebo pro
kriminologické účely

5

0

9006400000

– Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání
a kopírování

10

10

9006510000

– – Se zaměřením přímo objektivem (jednooké
zrcadlovky (SLR)), pro svitkové filmy o šířce
nepřesahující 35 mm

10

10

9006521000

– – – S pevným ohniskem

10

10

9006529000

– – – Ostatní

10

10

9006531000

– – – S pevným ohniskem

10

10

Připomínky

L 356/1070

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9006539000

– – – Ostatní

10

10

9006591000

– – – S pevným ohniskem

10

10

9006599000

– – – Ostatní

10

10

9006610000

– – Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo (tzv.
elektronické blesky)

10

10

9006690000

– – Ostatní

10

10

9006910000

– – Kamer

10

10

9006990000

– – Ostatní

10

10

9007110000

– – Na kinematografické filmy o šířce menší než
16 mm nebo na filmy dvakrát 8 mm

10

10

9007190000

– – Ostatní

10

0

9007201000

– – Pro filmy, o šířce převyšující 35 mm

10

0

9007209000

– – Ostatní

10

0

9007910000

– – Kamer

10

0

9007920000

– – Promítacích přístrojů

10

0

9008100000

– Promítací přístroje pro diapozitivy

10

0

9008200000

– Čtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo
jiné mikroformáty, též umožňující zhotovení ko
pií

10

0

9008300000

– Ostatní promítací přístroje pro statické snímky

10

0

9008400000

– Fotografické přístroje zvětšovací nebo zmenšo
vací (jiné než kinematografické)

10

0

9008900000

– Části, součásti a příslušenství

5

0

9010100000

– Přístroje a vybavení pro automatické vyvolávání
fotografických (včetně kinematografických) filmů
nebo papírů ve svitcích nebo pro automatické
exponování vyvolaných filmů na svitky fotogra
fického papíru

5

0

9010500000

– Ostatní přístroje a vybavení pro fotografické
(včetně kinematografických) laboratoře; negato
skopy

10

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1071

Základní sazba

Kategorie

9010600000

– Promítací plátna

10

0

9010900000

– Části, součásti a příslušenství

0

0

9011100000

– Stereoskopické mikroskopy

0

0

9011200000

– Ostatní mikroskopy pro mikrofotografii, mikro
kinematografii nebo mikroprojekci

5

0

9011800000

– Ostatní mikroskopy

0

0

9011900000

– Části, součásti a příslušenství

0

0

9012100000

– Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy

0

0

9012900000

– Části, součásti a příslušenství

5

0

9013100000

– Zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně;
periskopy; dalekohledy konstruované jako části
a součásti strojů, přístrojů, nástrojů nebo zaří
zení této kapitoly nebo třídy XVI

5

0

9013200000

– Lasery, jiné než laserové diody

5

0

9013801000

– – Zvětšovací skla

5

0

9013809000

– – Ostatní

5

0

9013900000

– Části, součásti a příslušenství

5

0

9014100000

– Busoly, včetně navigačních kompasů

0

0

9014200000

– Nástroje a přístroje pro leteckou nebo kosmic
kou navigaci (jiné než kompasy)

0

0

9014800000

– Ostatní nástroje a přístroje

0

0

9014900000

– Části, součásti a příslušenství

0

0

9015100000

– Dálkoměry

5

0

9015201000

– – Teodolity

5

0

9015202000

– – Tacheometry

5

0

9015300000

– Nivelační přístroje

0

0

Připomínky

L 356/1072

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9015401000

– – Elektrické nebo elektronické

5

0

9015409000

– – Ostatní

5

0

9015801000

– – Elektrické nebo elektronické

5

0

9015809000

– – Ostatní

5

0

9015900000

– Části, součásti a příslušenství

5

0

9016001100

– – Elektrické

0

0

9016001200

– – Elektronické

0

0

9016001900

– – Ostatní

0

0

9016009000

– Části, součásti a příslušenství

0

0

9017100000

– Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, též automatické

15

5

9017201000

– – Pantografy

0

0

9017202000

– – Kreslicí (rýsovací) soupravy (matematické sou
pravy) a jejich součásti předkládané samo
statně

5

0

9017203000

– – Logaritmická pravítka, přímá, kruhová a vál
cová

5

5

9017209000

– – Ostatní

15

5

9017300000

– Mikrometry, posuvná měřítka, kalibry a měrky

0

0

9017801000

– – Pro lineární měření

10

0

9017809000

– – Ostatní

5

0

9017900000

– Části, součásti a příslušenství

5

0

9018110000

– – Elektrokardiografy

0

0

9018120000

– – Ultrazvukové snímací přístroje (sonografy)

5

0

9018130000

– – Diagnostické zobrazovací přístroje pracující
na základě magnetické rezonance

5

0

9018140000

– – Scintigrafické přístroje

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1073

Základní sazba

Kategorie

9018190000

– – Ostatní

5

0

9018200000

– Ultrafialové nebo infračervené zářiče

5

0

9018312000

– – – Z plastů

5

0

9018319000

– – – Ostatní

0

0

9018320000

– – Kovové trubkové jehly a sešívací jehly

0

0

9018390000

– – Ostatní

0

0

9018410000

– – Zubní vrtačky, též kombinované na společné
základně s jiným zubolékařským zařízením

5

10

9018491000

– – – Hroty, kotoučky, vrtáčky a kartáčky pro
zubní vrtačky

5

0

9018499010

– – – Zubolékařská křesla se zubolékařským zaří
zením nebo jakákoli jiná zubolékařské zaří
zení, která lze zařadit do této podpoložky,
vestavěná

10

5

9018499020

––––

Zubolékařské zařízení na stojanu (soklu)

5

5

9018499090

––––

Ostatní

5

5

9018500000

– Ostatní oftalmologické nástroje a přístroje

5

0

9018901000

– – Elektroléčebné

5

0

9018909000

– – Ostatní

0

0

9019100000

– Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje;
psychotechnické přístroje

5

0

9019200000

– – Přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aeroso
lem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné lé
čebné dýchací přístroje

0

0

9020000000

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě
ochranných masek bez mechanických částí a vymě
nitelných filtrů

5

0

9021101000

– – Ortopedické

5

0

9021102000

– – K léčbě zlomenin

5

0

9021210000

– – Umělé zuby

15

0

Připomínky

L 356/1074

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9021290000

– – Ostatní

5

0

9021310000

– – Umělé klouby

5

0

9021391000

– – – Srdeční chlopně

5

0

9021399000

– – – Ostatní

5

0

9021400000

– Pomůcky pro nedoslýchavé, kromě jejich částí,
součástí a příslušenství

5

0

9021500000

– Srdeční stimulátory, kromě jejich částí, součástí
a příslušenství

5

10

9021900000

– Ostatní

10

10

9022120000

– – Počítačové tomografické přístroje

5

0

9022130000

– – Ostatní, pro zubolékařské účely

5

0

9022140000

– – Ostatní, pro lékařské, chirurgické nebo zvěro
lékařské účely

5

0

9022190000

– – Pro ostatní účely

5

0

9022210000

– – Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo
zvěrolékařské účely

5

0

9022290000

– – Pro ostatní účely

0

0

9022300000

– Rentgenky

5

0

9022900010

– – Vyšetřovací a ozařovací stoly, křesla a podobné
výrobky

5

10

9022900090

– – Ostatní

15

10

9023001000

– Modely anatomie člověka nebo zvířat

10

0

9023002000

– Mikroskopické preparáty

10

0

9023009000

– Ostatní

10

0

9024100000

– Stroje a přístroje pro zkoušení kovů

5

0

9024800000

– Ostatní stroje a přístroje

0

0

9024900000

– Části, součásti a příslušenství

0

0

9025111000

– – – Pro klinické účely

5

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1075

Základní sazba

Kategorie

9025119000

– – – Ostatní

0

0

9025191100

––––

Pyrometry (žároměry)

0

0

9025191200

––––

Teploměry pro vozidla kapitoly 87

5

0

9025191900

––––

Ostatní

5

0

9025199000

– – – Ostatní

0

0

9025803000

– – Densimetry, areometry, hydrometry (husto
měry) a podobné plovoucí přístroje

5

0

9025804100

– – – Vlhkoměry a psychrometry

0

0

9025804900

– – – Ostatní

0

0

9025809000

– – Ostatní

0

0

9025900000

– Části, součásti a příslušenství

5

0

9026101100

– – – Palivoměry pro vozidla kapitoly 87

10

10

9026101200

– – – Hladinoměry

0

0

9026101900

– – – Ostatní

0

0

9026109000

– – Ostatní

5

0

9026200000

– Na měření nebo kontrolu tlaku

5

0

9026801100

– – – Termočlánkové měřiče spotřeby tepla

0

0

9026801900

– – – Ostatní

0

0

9026809000

– – Ostatní

0

0

9026900010

– – Pro palivoměry pro vozidla kapitoly 87

5

0

9026900020

– – Pro manometry pro vozidla kapitoly 87

5

0

9026900090

– – Ostatní

10

0

9027101000

– – Elektrické nebo elektronické

0

0

9027109000

– – Ostatní

0

0

9027200000

– Chromatografy a přístroje pro elektroforézu

0

0

Připomínky

L 356/1076

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

9027300000

– Spektrometry, spektrofotometry a spektrografy
využívající optické záření (ultrafialové, viditelné,
infračervené)

0

0

9027500010

– – Elektrické nebo elektronické

10

0

9027500090

– – Ostatní

0

0

9027802000

– – Polarimetry, přístroje na měření pH, turbidi
metry, salinometry a expanzometry

5

0

9027803000

– – Detektory kouře

5

0

9027809010

– – – Elektrické nebo elektronické

5

0

9027809090

– – – Ostatní

0

0

9027901000

– – Mikrotomy

5

0

9027909000

– – Části, součásti a příslušenství

0

0

9028100000

– Plynoměry

5

0

9028201000

– – Vodoměry

5

0

9028209000

– – Ostatní

5

0

9028301000

– – Jednofázový

15

10

9028309000

– – Ostatní

15

10

9028901000

– – Elektroměrů

5

0

9028909000

– – Ostatní

5

0

9029101000

– – Taxametry

15

0

9029102000

– – Elektronické počítače výrobků

5

0

9029109000

– – Ostatní

0

0

9029201000

– – Ukazatele rychlosti, jiné než elektrické nebo
elektronické

10

0

9029202000

– – Tachometry

5

0

9029209000

– – Ostatní

0

0

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží

L 356/1077

Základní sazba

Kategorie

9029901000

– – Ukazatelů rychlosti

10

0

9029909010

– – – Pro taxametry

5

0

9029909090

– – – Ostatní

0

0

9030100000

– Přístroje a zařízení na měření nebo detekci ioni
zujícího záření

5

0

9030200000

– Osciloskopy a oscilografy

0

0

9030310000

– – Univerzální měřicí přístroje, bez registračního
zařízení

0

0

9030320000

– – Univerzální měřicí přístroje, s registračním za
řízením

10

0

9030330000

– – Ostatní, bez registračního zařízení

5

0

9030390000

– – Ostatní, s registračním zařízením

10

0

9030400000

– Ostatní přístroje a zařízení speciálně konstruo
vané pro telekomunikace (například hypsometry
(měřiče přeslechu), měřiče zesílení, měřiče zkres
lení, psofometry)

10

0

9030820000

– – Na měření nebo kontrolu polovodičových de
stiček nebo polovodičových zařízení

10

0

9030840000

– – Ostatní, s registračním zařízení

10

0

9030890000

– – Ostatní

0

0

9030901000

– – Nástrojů a zařízení na měření elektrických vel
ičin

0

0

9030909000

– – Ostatní

0

0

9031101000

– – Elektronické

10

0

9031109000

– – Ostatní

10

0

9031200000

– Zkušební zařízení

5

0

9031410000

– – Na kontrolu polovodičových destiček nebo
polovodičových zařízení nebo na kontrolu
masek nebo ohniskových destiček používa
ných k výrobě polovodičových zařízení

10

0

9031491000

– – – Optické komparátory, stolní komparátory,
měřící lavice, interferometry, optická zaří
zení pro zkoušky povrchů, přístroje vyba
vené diferenčními snímači, dostřeďovací
a zaměřovací dalekohledy, optická pravítka,
přístroje s mikrometrickým odečtem,
optické goniometry nebo úhloměry a ohni
skoměry (fokometry)

10

0

Připomínky

L 356/1078

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9031492000

– – – Projektory na kontrolu profilů

10

0

9031499000

– – – Ostatní

10

0

9031802000

– – Zařízení pro regulaci motorů vozidel kapitoly
87 (synchroskopy)

10

0

9031803000

– – Planimetry

5

0

9031809000

– – Ostatní

5

0

9031900000

– Části, součásti a příslušenství

10

0

9032100000

– Termostaty

0

0

9032200000

– Manostaty (presostaty)

0

0

9032810000

– – Hydraulické nebo pneumatické

5

0

9032891100

––––

Pro napětí nepřesahující 260 V a proud
nepřesahující 30 A

5

0

9032891900

––––

Ostatní

10

10

9032899000

– – – Ostatní

0

0

9032901000

– – Termostatů

5

0

9032902000

– – Regulátorů napětí

10

0

9032909000

– – Ostatní

0

0

9033000000

Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole
neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, pří
stroje nebo zařízení kapitoly 90

10

0

9101110000

– – Pouze s mechanickým zobrazením

20

10

9101190000

– – Ostatní

20

10

9101210000

– – S automatickým natahováním

20

10

9101290000

– – Ostatní

20

10

9101910000

– – Řízené elektricky

20

10

9101990000

– – Ostatní

20

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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Popis zboží

L 356/1079

Základní sazba

Kategorie

9102110000

– – Pouze s mechanickým zobrazením

20

10

9102120000

– – Pouze s optoelektronickým zobrazením

20

10

9102190000

– – Ostatní

20

10

9102210000

– – S automatickým natahováním

20

10

9102290000

– – Ostatní

20

10

9102910000

– – Řízené elektricky

20

10

9102990000

– – Ostatní

20

10

9103100000

– Řízené elektricky

20

10

9103900000

– Ostatní

20

10

9104001000

– Pro vozidla kapitoly 87

20

0

9104009000

– Ostatní

20

0

9105110000

– – Řízené elektricky

20

10

9105190000

– – Ostatní

20

10

9105210000

– – Řízené elektricky

20

10

9105290000

– – Ostatní

20

10

9105911000

– – – Hodiny pro elektrické hodinové systémy
(hlavní a podružné hodiny)

20

10

9105919000

– – – Ostatní

20

10

9105990000

– – Ostatní

20

10

9106100000

– Kontrolní registrační hodiny; hodiny zazname
návající datum a čas

10

0

9106901000

– – Parkovací hodiny

10

0

9106909000

– – Ostatní

0

0

9107000000

Časové spínače a vypínače, časové spouštěče s ho
dinovým nebo hodinkovým strojkem nebo se
synchronním motorem

0

0

Připomínky

L 356/1080

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

24.12.2016

Popis zboží

Základní sazba

Kategorie

9108110000

– – Pouze s mechanickým zobrazením nebo se za
řízením umožňujícím vestavět mechanické zo
brazení

10

0

9108120000

– – Pouze s optoelektronickým zobrazením

10

0

9108190000

– – Ostatní

10

0

9108200000

– S automatickým natahováním

10

0

9108900000

– Ostatní

10

0

9109110000

– – Budíkové

10

0

9109190000

– – Ostatní

10

0

9109900000

– Ostatní

5

0

9110110000

– – Úplné strojky, nesmontované nebo částečně
smontované (soupravy)

10

0

9110120000

– – Neúplné strojky, smontované

10

0

9110190000

– – Neúplné a nesmontované strojky

10

0

9110900000

– Ostatní

10

0

9111100000

– Pouzdra z drahých kovů nebo kovů plátovaných
drahými kovy

25

0

9111200000

– Pouzdra z obecných kovů, též pozlacená nebo
postříbřená

15

0

9111800000

– Ostatní pouzdra

15

0

9111900000

– Části a součásti

15

0

9112200000

– Pouzdra

15

0

9112900000

– Části a součásti

10

0

9113100000

– Z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými
kovy

25

10

9113200000

– Z obecných kovů, též pozlacené nebo postří
břené

20

10

9113901000

– – Z plastů

20

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1081

Základní sazba

Kategorie

9113902000

– – Z plastů

20

10

9113909000

– – Ostatní

20

10

9114100000

– Hodinové a hodinkové pružiny, včetně vlásků

10

0

9114200000

– Hodinové nebo hodinkové kameny

10

0

9114300000

– Číselníky

10

0

9114400000

– Destičky a ložiskové můstky

10

0

9114900000

– Ostatní

5

0

9201100000

– Pianina

10

10

9201200000

– Křídla (klavíry)

10

10

9201900000

– Ostatní

10

10

9202100000

– Ostatní strunné nástroje, smyčcové

10

10

9202900000

– Ostatní

10

5

9205100000

– Dechové nástroje žesťové

10

10

9205901000

– – Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia
a podobné nástroje s klaviaturou a volnými
kovovými jazýčky

10

10

9205902000

– – Tahací harmoniky a podobné nástroje

10

5

9205903000

– – Foukací harmoniky

10

5

9205909000

– – Ostatní

10

10

9206000000

Bicí hudební nástroje (například bubny, bubínky,
xylofony, činely, kastaněty, marakasy)

10

5

9207100000

– Klávesové hudební nástroje, jiné než tahací har
moniky

10

10

9207900000

– Ostatní

10

10

9208100000

– Hrací skříňky

20

10

9208900000

– Ostatní

10

10

Připomínky

L 356/1082

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9209300000

– Struny pro hudební nástroje

10

0

9209910000

– – Části, součásti a příslušenství klavírů a pianin

10

0

9209920000

– – Části, součásti a příslušenství hudebních ná
strojů čísla 9202

10

0

9209940000

– – Části, součásti a příslušenství hudebních ná
strojů čísla 9207

10

0

9209990000

– – Ostatní

10

0

9301110000

– – Samohybné

30

5

9301190000

– – Ostatní

30

5

9301200000

– Raketová odpalovací zařízení; plamenomety;
granátomety; torpédomety a podobná odpalo
vací zařízení

30

5

9301901000

– – Dlouhé střelné zbraně s hladkým vývrtem
hlavně, plně automatické

30

5

9301902100

– – – Zámkové

30

5

9301902200

– – – Poloautomatické

30

5

9301902300

– – – Automatické

30

5

9301902900

– – – Ostatní

30

5

9301903000

– – Kulomety

30

5

9301904100

– – – Automatické pistole

30

5

9301904900

– – – Ostatní

30

5

9301909000

– – Ostatní

30

5

9302001000

– Revolvery

30

10

9302002100

– – Poloautomatické

30

10

9302002900

– – Ostatní

30

10

9302003000

– Vícehlavňové pistole

30

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

L 356/1083

Základní sazba

Kategorie

9303100000

– Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně

30

10

9303201100

– – – Opakovací

30

10

9303201200

– – – Poloautomatické

30

10

9303201900

– – – Ostatní

30

10

9303202000

– – Dlouhé střelné zbraně, s více hladkými hlav
němi, včetně kombinovaných střelných zbraní

30

10

9303209000

– – Ostatní

30

10

9303301000

– – Jednoranné

30

10

9303302000

– – Poloautomatické

30

10

9303309000

– – Ostatní

30

10

9303900000

– Ostatní

30

0

9304001000

– Na stlačený vzduch

30

10

9304009000

– Ostatní

20

0

9305101000

– – Spouštěcí mechanismy

25

10

9305102000

– – Rámy a základny

25

10

9305103000

– – Hlavně

25

10

9305104000

– – Pistony, pojistky a tlumiče zpětného rázu

25

10

9305105000

– – Nabíjecí zařízení a jejich části a součásti

25

10

9305106000

– – Tlumiče a jejich části a součásti

25

10

9305107000

– – Pažby, rukojeti a pláty

25

10

9305108000

– – Sáňky pro pistole a bubínky pro revolvery

25

10

9305109000

– – Ostatní

25

10

9305210000

– – Hlavně s hladkým vývrtem

25

10

9305291000

– – – Spouštěcí mechanismy

25

10

Připomínky

L 356/1084

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9305292000

– – – Rámy a základny

25

10

9305293000

– – – Hlavně s drážkovaným vývrtem

25

10

9305294000

– – – Pistony, pojistky a tlumiče zpětného rázu

25

10

9305295000

– – – Nabíjecí zařízení a jejich části a součásti

25

10

9305296000

– – – Tlumiče a jejich části a součásti

25

10

9305297000

– – – Kryty nábojové komory a jejich části a sou
části

25

10

9305298000

– – – Nábojové komory, závěry a rámy závěru

25

10

9305299000

– – – Ostatní

25

10

9305911100

––––

Spouštěcí mechanismy

25

0

9305911200

––––

Rámy a základny

25

5

9305911300

––––

Hlavně

25

5

9305911400

––––

Pistony, pojistky a tlumiče zpětného rázu

25

5

9305911500

––––

Nabíjecí zařízení a jejich části a součásti

25

5

9305911600

––––

Tlumiče a jejich části a součásti

25

5

9305911700

––––

Kryty nábojové komory a jejich části
a součásti

25

5

9305911800

––––

Nábojové komory, závěry a rámy závěru

25

5

9305911900

––––

Ostatní

25

5

9305919000

– – – Ostatní

25

5

9305990000

– – Ostatní

25

0

9306210000

– – Náboje

30

10

9306291000

– – – Broky

30

10

9306299000

– – – Části a součásti

25

10

9306302000

– – Náboje pro nýtování nebo podobné nástroje
nebo pro jateční pistole

30

10

9306303000

– – Ostatní náboje

30

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží
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Základní sazba

Kategorie

9306309000

– – Části a součásti

25

10

9306901100

– – – Pro vojenské zbraně

30

10

9306901200

– – – Harpuny pro harpunomety

30

10

9306901900

– – – Ostatní

30

10

9306909000

– – Části a součásti

25

10

9307000000

Meče, kordy, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné
a bodné zbraně, jejich části a součásti a jejich po
chvy

30

10

9401100000

– Sedadla používaná v letadlech

20

10

9401200000

– Sedadla používaná v motorových vozidlech

20

10

9401300000

– Otáčivá sedadla, výškově nastavitelná

30

10

9401400000

– Sedadla, jiná než kempinková nebo venkovní,
proměnitelná v lůžka

25

10

9401510000

– – Z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)

25

10

9401590000

– – Ostatní

25

10

9401610000

– – Vycpávaná

25

10

9401690000

– – Ostatní

25

10

9401710000

– – Vycpávaná

25

10

9401790000

– – Ostatní

25

10

9401800000

– Ostatní sedadla

30

10

9401901000

– – Zařízení pro sklápění sedadel

15

10

9401909000

– – Ostatní

25

10

9402101000

– – Zubolékařská křesla

15

10

9402109000

– – Ostatní

15

10

9402901000

– – Operační stoly a jejich části a součásti

15

10

9402909000

– – Ostatní a jejich části a součásti

15

10

Připomínky

L 356/1086

Úřední věstník Evropské unie

CS

NANDINA
2007

Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9403100000

– Kancelářský kovový nábytek

25

10

9403200000

– Ostatní kovový nábytek

30

10

9403300000

– Kancelářský dřevěný nábytek

30

10

9403400000

– Kuchyňský dřevěný nábytek

25

10

9403500000

– Ložnicový dřevěný nábytek

25

10

9403600000

– Ostatní dřevěný nábytek

30

10

9403700000

– Nábytek z plastů

30

10

9403810000

– – Z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)

25

10

9403890000

– – Ostatní

25

10

9403900000

– Části a součásti

25

10

9404100000

– Pružné vložky do postelí

20

10

9404210000

– – Z lehčeného kaučuku nebo lehčených plastů,
též povlečené

30

10

9404290000

– – Z ostatních materiálů

30

10

9404300000

– Spací pytle

20

10

9404900000

– Ostatní

20

10

9405101000

– – Speciální svítidla pro osvětlování operačních
sálů nebo zubních ordinací (bezestínová ne
boli difuzní svítidla)

5

10

9405109000

– – Ostatní

20

10

9405200000

– Elektrické lampy k postavení na stůl, na noční
stolek nebo na podlahu

30

10

9405300000

– Elektrická svítidla (sady) pro vánoční stromky

20

10

9405401000

– – Pro veřejné osvětlení

20

10

9405402000

– – Světlomety

15

10

9405409000

– – Ostatní

15

10

Připomínky

24.12.2016

Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží
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Základní sazba

Kategorie

9405501000

– – Pro tlakové nádrže s kapalným palivem

20

10

9405509010

– – – Bezpečnostní svítidla používaná v dolech

5

10

9405509090

– – – Ostatní

20

10

9405600000

– Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné vý
robky

20

10

9405910000

– – Ze skla

15

10

9405920000

– – Z plastů

15

10

9405990000

– – Ostatní

25

10

9406000000

Montované stavby

20

10

9503001000

– Tříkolky, koloběžky, šlapací auta a podobná vo
zidla nebo vozítka jako hračky; kočárky pro
panenky

30

10

9503002210

– – Škodlivé pro duševní zdraví

20

10

9503002290

– – Ostatní

20

10

9503002800

– – Oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky
hlavy

20

10

9503002900

– – Části, součásti a příslušenství

20

10

9503003000

– Zmenšené modely a podobné modely na hraní,
též s pohonem

30

10

9503004000

– Skládanky všech druhů

30

10

9503009100

– – Elektrické vláčky, včetně kolejnic, signalizač
ního zařízení a ostatního příslušenství

20

10

9503009200

– – Stavební hračky

30

10

9503009300

– – Hračky představující zvířata nebo jiné než lid
ské bytosti

20

10

9503009400

– – Hudební nástroje

20

10

9503009500

– – Tvořící soupravy nebo sestavy nebo sbírky

30

10

9503009600

– – Ostatní, s motorem

20

10

Připomínky
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Úřední věstník Evropské unie
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NANDINA
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Popis zboží

24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9503009900

– – Ostatní

30

10

9504100000

– Videohry použitelné s televizním přijímačem

30

10

9504200000

– Kulečníky všech druhů a jejich příslušenství

30

10

9504301000

– – Hry dovednosti nebo náhody

30

7

9504309000

– – Ostatní

30

5

9504400000

– Hrací karty

20

10

9504901000

– – Šachy a dáma

20

10

9504902000

– – Zařízení pro kuželník, též automatický

20

10

9504909100

– – – Hry dovednosti nebo náhody

20

10

9504909900

– – – Ostatní

20

10

9505100000

– Vánoční výrobky

20

10

9505900000

– Ostatní

20

10

9506110000

– – Lyže

20

10

9506120000

– – Lyžařské vázání

20

10

9506190000

– – Ostatní

20

10

9506210000

– – Windsurfing

20

10

9506290000

– – Ostatní

20

10

9506310000

– – Hole, úplné sady

20

10

9506320000

– – Míčky

20

10

9506390000

– – Ostatní

20

10

9506400000

– Výrobky a potřeby pro stolní tenis

20

10

9506510000

– – Tenisové rakety, též bez výpletu

20

10

Připomínky

24.12.2016
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Základní sazba

Kategorie

9506590000

– – Ostatní

20

10

9506610000

– – Tenisové míčky

20

10

9506620000

– – Nafukovací

20

10

9506690000

– – Ostatní

20

10

9506700000

– Brusle a kolečkové brusle, včetně obuvi, k níž
jsou brusle připevněny

20

10

9506910000

– – Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gym
nastiku nebo atletiku

30

10

9506991000

– – – Výrobky a potřeby pro baseball a softball
jiné než míče a míčky

20

10

9506999000

– – – Ostatní

20

10

9507100000

– Rybářské pruty

20

10

9507200000

– Rybářské udičky (háčky), též nenavázané

20

10

9507300000

– Rybářské navijáky

20

10

9507901000

– – Pro lov na udici

20

5

9507909000

– – Ostatní

20

10

9508100000

– Kočovné cirkusy a kočovné zvěřince

15

0

9508900000

– Ostatní

15

0

9601100000

– Opracovaná slonovina a výrobky ze slonoviny

20

10

9601900000

– Ostatní

20

10

9602001000

– Želatinové tobolky (kapsle) pro farmaceutické
výrobky

5

10

9602009000

– Ostatní

20

10

9603100000

– Košťata, smetáčky a kartáče z proutků nebo ji
ných rostlinných materiálů svázaných ve svaz
cích, též s násadou

20

10

9603210000

– – Kartáčky na zuby, včetně kartáčků na zubní
protézy

30

10

Připomínky
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24.12.2016

Základní sazba

Kategorie

9603290000

– – Ostatní

20

10

9603301000

– – Štětce a kartáče pro umělce

20

10

9603309000

– – Ostatní

20

10

9603400000

– Malířské, natěračské, lakovací nebo podobné kar
táče a štětce (jiné než položky 9603 30); malíř
ské podložky a válečky

20

10

9603500000

– Ostatní kartáče, které tvoří části a součásti
strojů, přístrojů nebo vozidel

20

0

9603901000

– – Připravené kartáčové svazečky k výrobě kar
táčnických výrobků

15

10

9603909000

– – Ostatní

15

10

9604000000

Ruční síta a řešeta

15

0

9605000000

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo či
štění obuvi nebo oděvů

20

10

9606100000

– Stiskací knoflíky a patentky a jejich části a sou
části

5

10

9606210000

– – Z plastů, nepotažené textilními materiály

15

10

9606220000

– – Z obecných kovů, nepotažené textilními mate
riály

15

10

9606291000

– – – Z tagua (rostlinná slonovina)

15

10

9606299000

– – – Ostatní

15

10

9606301000

– – Z plastů nebo tagua (rostlinná slonovina)

15

10

9606309000

– – Ostatní

15

10

9607110000

– – S články z obecných kovů

5

10

9607190000

– – Ostatní

5

10

9607200000

– Části a součásti

5

10

9608101000

– – Kuličková pera

30

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

9608102100

– – – Hroty, též s kuličkou

0

0

9608102900

– – – Ostatní

20

10

9608201000

– – Popisovače, značkovače a zvýrazňovače s
plstěným hrotem

30

10

9608209000

– – Části a součásti

20

10

9608310000

– – K rýsování tuší

20

10

9608390000

– – Ostatní

30

10

9608400000

– Patentní tužky

30

10

9608500000

– Soubory výrobků patřících nejméně do dvou
předchozích položek

20

10

9608600000

– Náhradní náplně do kuličkových per spojené se
špičkou

20

10

9608910000

– – Psací pera a špičky pro pera

15

10

9608990000

– – Ostatní

15

10

9609100000

– Tužky a pastelky, s tuhou v pevné pochvě

30

10

9609200000

– Tuhy pro tužky, černé nebo barevné

15

10

9609900000

– Ostatní

20

10

9610000000

Břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení,
též zarámované

20

10

9611000000

Datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka
a podobné výrobky (včetně strojků k tisku nebo
vytlačení štítků), ruční; ruční sázítka a malé ruční
tiskárničky obsahující tato sázítka

5

0

9612100000

– Barvicí pásky

15

0

9612200000

– Razítkové polštářky

5

0

9613100000

– Plynové kapesní zapalovače, znovu nenaplni
telné

30

10

Připomínky
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Základní sazba

Kategorie

9613200000

– Plynové kapesní zapalovače, znovu naplnitelné

20

10

9613800000

– Ostatní zapalovače

5

10

9613900000

– Části a součásti

20

10

9614000000

Dýmky (včetně dýmkových hlav), a doutníkové
nebo cigaretové špičky a jejich části a součásti

20

5

9615110000

– – Z tvrdého kaučuku nebo plastů

20

10

9615190000

– – Ostatní

20

10

9615900000

– Ostatní

20

10

9616100000

– Rozprašovače voňavek a podobné toaletní roz
prašovače, jejich rozprašovací zařízení a hlavy

30

10

9616200000

– Labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetic
kých nebo toaletních přípravků

20

10

9617000000

Termosky a jiné tepelně izolační nádoby, kompletní
s pouzdrem; jejich části a součásti, jiné než skle
něné vložky

20

10

9618000000

Krejčovské panny, figuríny a podobné výrobky; au
tomaty a oživené scény pro výkladní skříně

15

5

9701100000

– Obrazy, malby a kresby

20

10

9701900000

– Ostatní

20

10

9702000000

Původní rytiny, původní tisky a původní litografie

20

10

9703000000

Původní díla výtvarného modelářství a původní so
chařská díla, z jakýchkoliv materiálů

20

10

9704000000

Poštovní nebo kolkové známky, kolky, otisky po
štovních razítek, obálky prvního dne, poštovní ce
liny (papíry opatřené známkami) a podobné vý
robky, použité nebo nepoužité, jiné než čísla 4907

20

10

9705000000

Sbírky a sběratelské předměty zoologické, bota
nické, mineralogické, anatomické, historické, ar
cheologické, paleontologické, etnografické nebo
numismatické hodnoty

20

10

9706000000

Starožitnosti starší sta let

20

10“

Připomínky
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PŘÍLOHA VI

Příloha II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně
druhé se mění takto:
1) obsah se mění takto
a) v „Seznamu dodatků“ se název dodatku 5 nahrazuje tímto:
„Dodatek 5: Produkty, na které se vztahuje písmeno b) prohlášení Evropské unie k článku 5, pokud jde
o produkty pocházející z Kolumbie, Ekvádoru a Peru“;
b) seznam „Prohlášení k příloze II ‚Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce‘“ se nahrazuje
tímto:
„Prohlášení Evropské unie k článku 5 přílohy II, pokud jde o produkty pocházející z Kolumbie, Ekvádoru a Peru
Společné prohlášení Kolumbie, Ekvádoru a Peru k článku 5 přílohy II, pokud jde o produkty pocházející
z Evropské unie
Společné prohlášení o Andorrském knížectví
Společné prohlášení o Republice San Marino
Společné prohlášení o přezkumu pravidel původu obsažených v příloze II ‚Definice pojmu „původní produkty“
a metody správní spolupráce‘“.
2) V článku 1 se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:
„— „příslušnými orgány nebo celními orgány“ tyto státní orgány:
a) v případě Kolumbie Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nebo Dirección de Impuestos de Aduanas
Nacionales nebo jejich nástupnické orgány;
b) v případě Ekvádoru Ministerio de Comercio Exterior nebo Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
nebo jejich nástupnické orgány;
c) v případě Peru Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nebo jeho nástupnický orgán a
d) v případě Evropské unie celní orgány členských států Evropské unie.“
3) V článku 36 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.
Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na
faktuře „Kolumbie“, „Ekvádor“ nebo „Peru“ a „Ceuta a Melilla“. V případě produktů pocházejících z Ceuty a Melilly se
tento údaj uvede rovněž v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře.“
4) Dodatek 2A se mění takto:
a) poznámka 1 se nahrazuje tímto:
„Poznámka 1:
Produktům vyváženým z Evropské unie do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru v rámci níže uvedených ročních kvót
na zemi se status původu uděluje podle tohoto pravidla:
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

ex 0901

Pražená káva odrůdy Arabica

Výroba z materiálů kteréhokoli
čísla
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Kolumbie

Peru

Ekvádor

120 metrických tun

30 metrických tun

110 metrických tun“;

b) poznámka 3 se nahrazuje tímto:

„Poznámka 3:
Produktům vyváženým z Evropské unie do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru v rámci níže uvedených ročních kvót
na zemi se status původu uděluje podle tohoto pravidla:
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

1805

Kakaový prášek neobsahující Výroba z materiálů kteréhokoli
přidaný cukr ani jiná sladidla
čísla, kromě materiálů stejného
čísla jako produkt

Kolumbie

Peru

Ekvádor

100 metrických tun

450 metrických tun

120 metrických tun“;

c) poznámka 5 se nahrazuje tímto:

„Poznámka 5:
Produktům vyváženým z Kolumbie, Ekvádoru a Peru do Evropské unie v rámci níže uvedených ročních kvót na
zemi se status původu uděluje podle tohoto pravidla:
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy
a pásy z plastů, nelehčené a ne
vyztužené, nelaminované, ne
zesílené ani jinak nekombino
vané s jinými materiály

Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
čísla jako produkt. Lze však 55 % ceny produktu ze závodu
použít materiály zařazené do
stejného čísla jako produkt za
předpokladu, že jejich celková
hodnota nepřesahuje 50 %
ceny produktu ze závodu

Kolumbie

Peru

Ekvádor

15 000 metrických tun

15 000 metrických tun

15 000 metrických tun

Jestliže se během daného roku využije více než 75 % výše uvedených množstevních kvót, podvýbor tato množství
přezkoumá za účelem dohody o jejich zvýšení.“;
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d) poznámka 7 se nahrazuje tímto:
„Poznámka 7:
Produktům vyváženým z Kolumbie, Ekvádoru a Peru do Evropské unie v rámci níže uvedených ročních kvót na
zemi se status původu uděluje podle tohoto pravidla:
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

6108.22

Dámské nebo dívčí kalhotky Výroba z nylonových nebo ela
a spodní dlouhé kalhoty, ple stomerových vláken z položek
tené nebo háčkované z umělých 5402 a 5404
vláken

6112.31

Pánské nebo chlapecké plavky, Výroba z nylonových nebo ela
pletené nebo háčkované z umě stomerových vláken z položek
5402 a 5404
lých vláken

6112.41

Dámské nebo dívčí plavky, ple Výroba z nylonových nebo ela
tené nebo háčkované z umělých stomerových vláken z položek
vláken
5402 a 5404

6115.10

Punčochové zboží s postup Výroba z nylonových nebo ela
ným stlačením (například pu stomerových vláken z položek
nčochy na křečové žíly), ple 5402 a 5404
tené nebo háčkované

6115.21

Jiné punčochové kalhoty a pu Výroba z nylonových nebo ela
nčochy o délkové hmotnosti stomerových vláken z položek
jednoduché niti nižší než 67 5402 a 5404
decitex, pletené nebo háčko
vané

6115.22

Jiné punčochové kalhoty a pu Výroba z nylonových nebo ela
nčochy o délkové hmotnosti stomerových vláken z položek
jednoduché niti alespoň 67 de 5402 a 5404
citex (6,7 tex), pletené nebo
háčkované

6115.30

Ostatní dámské dlouhé punčo Výroba z nylonových nebo ela
chy nebo podkolenky, o dél stomerových vláken z položek
kové hmotnosti jednoduché 5402 a 5404
nitě nižší než 67 decitex

6115.96

Jiné, ze syntetických vláken

Výroba z nylonových nebo ela
stomerových vláken z položek
5402 a 5404

Kód HS

Kolumbie
(metrických tun)

Peru
(metrických tun)

Ekvádor
(metrických tun)

6108.22

200

200

200
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Kód HS

Kolumbie
(metrických tun)

Peru
(metrických tun)

Ekvádor
(metrických tun)

6112.31

25

25

25

6112.41

100

100

100

6115.10

25

25

25

6115.21

40

40

40

6115.22

15

15

15

6115.30

25

25

25

6115.96

175

175

175

Jestliže se během daného roku využije více než 75 % výše uvedených množstevních kvót, podvýbor tato množství
přezkoumá za účelem dohody o jejich zvýšení.“;
e) vkládá se nová poznámka, která zní:
„Poznámka 7a
Produktům vyváženým z Ekvádoru do Evropské unie a z Evropské unie do Ekvádoru se status původu uděluje
podle tohoto pravidla
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

ex 6504

Klobouky z vláken palmy to Výroba, v níž jsou použitá vlá
quilla
kna palmy toquilla čísla 1401
původní“;

f) poznámka 8 se nahrazuje tímto:
„Poznámka 8
Pravidla původu stanovená v dodatku 2 pro níže uvedené produkty se použijí, dokud bude Evropská unie pro
tyto produkty zachovávat 0 % vázané clo WTO. Jestliže Evropská unie vázané clo WTO použitelné na tyto
produkty zvýší, status původu se produktům vyváženým z Kolumbie, Ekvádoru a Peru do Evropské unie v rámci
níže uvedených ročních kvót na zemi uděluje podle tohoto pravidla:
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

7209 až
7214

Ploché válcované výrobky ze Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
železa nebo nelegované oceli; čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
50 % ceny produktu ze závodu
tyče a pruty ze železa nebo ne čísla jako produkt
legované oceli
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Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

7216 až
7217

Úhelníky, tvarovky a profily ze Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
železa nebo nelegované oceli; čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
dráty ze železa nebo nelego čísla jako produkt
50 % ceny produktu ze závodu
vané oceli

7304 až
7306

Trouby, trubky a duté profily Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
ze železa nebo oceli
čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
50 % ceny produktu ze závodu
čísla jako produkt

7308

Konstrukce a části konstrukcí, Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
ze železa nebo oceli; desky, čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
tyče, úhelníky, tvarovky, pro čísla jako produkt
50 % ceny produktu ze závodu
fily, trubky a podobné výrobky
ze železa nebo oceli, připra
vené pro použití v konstruk
cích

Kolumbie
(metrických
tun)

Peru
(metrických
tun)

Ekvádor
(metrických
tun)

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované
oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za stu
dena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené
ani nepotažené

100 000

100 000

100 000

7210

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované
oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené
nebo potažené

100 000

100 000

100 000

7211

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované
oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepo
kovené ani nepotažené

7212

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované
oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené
nebo potažené

100 000

100 000

100 000

7213

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navi
nutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

100 000

100 000

100 000

7214

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli,
po kování, válcování, tažení nebo protlačování za te
pla již dále neopracované, avšak včetně těch, které
byly po válcování krouceny

100 000

100 000

100 000

7216

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelego
vané oceli

100 000

100 000

100 000

Kód HS

Popis zboží

7209
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Kolumbie
(metrických
tun)

Peru
(metrických
tun)

Ekvádor
(metrických
tun)

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

50 000

50 000

50 000

7304

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (ji
ného než litiny) nebo z oceli

50 000

50 000

50 000

7305

Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýto
vané nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným
průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím
406,4 mm, ze železa nebo oceli

50 000

50 000

50 000

7306

Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s ne
těsným rámem nebo svařované, nýtované nebo pod
obně uzavírané), ze železa nebo oceli

100 000

100 000

100 000

7308

Konstrukce a části konstrukcí, ze železa nebo oceli;
desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a pod
obné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro
použití v konstrukcích

50 000

50 000

50 000

Dosáhne-li se během daného roku 50 % kvóty, zvýší se pro následující rok roční tonáž o 50 %. Základem pro
výpočet je množstevní kvóta předchozího roku. Tato množství i základ pro výpočet lze na žádost kterékoli strany
po dohodě s ostatními stranami podrobit přezkumu.“;
g) doplňuje se nová poznámka, která zní:
„Poznámka 9
Produktům vyváženým z Kolumbie, Ekvádoru a Peru do Evropské unie v rámci níže uvedených ročních kvót na
zemi se status původu uděluje podle tohoto pravidla:
Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

7321

Kamna, sporáky, krby, vařiče Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
(včetně těch, které mají po čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
mocné bojlery k ústřednímu čísla jako produkt
50 % ceny produktu ze závodu
vytápění), grily, koksové koše,
plynové vařiče, ohřívače talířů
a podobné neelektrické vý
robky pro domácnost a jejich
části a součásti, ze železa nebo
oceli

7323

Stolní, kuchyňské nebo jiné vý Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
robky pro domácnost a jejich čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
50 % ceny produktu ze závodu
části a součásti, ze železa nebo čísla jako produkt
oceli; železná nebo ocelová
vlna; drátěnky na nádobí a drát
kovací nebo čisticí polštářky,
rukavice a podobné výrobky,
ze železa nebo oceli
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Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech,
které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

7325

Ostatní výrobky odlité ze že Výroba z materiálů kteréhokoli Výroba, v níž hodnota všech
leza nebo oceli
čísla, kromě materiálů stejného použitých materiálů nepřesahuje
čísla jako produkt
50 % ceny produktu ze závodu

Kód HS

Kolumbie

Peru

Ekvádor

7321

20 000 kusů

20 000 kusů

20 000 kusů

7323

50 000 metrických tun

50 000 metrických tun

50 000 metrických tun

7325

50 000 metrických tun

50 000 metrických tun

50 000 metrických tun

Tato množství lze na žádost kterékoli strany po dohodě s ostatními stranami podrobit přezkumu.“
5) Dodatek 5 se mění takto:
a) název se nahrazuje tímto:
„PRODUKTY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PÍSMENO b) PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE K ČLÁNKU 5, POKUD JDE
O PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z KOLUMBIE, EKVÁDORU A PERU“;

b) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Podmínky stanovené v písmenu b) prohlášení Evropské unie k článku 5, pokud jde o produkty pocházející
z Kolumbie, Ekvádoru a Peru, se použijí ke stanovení původu těchto produktů vyvážených z Peru do
Evropské unie v rámci níže stanovených ročních kvót:“.
6) Název „Prohlášení Evropské unie k článku 5, pokud jde od produkty pocházející z Peru a Kolumbie“ se nahrazuje
tímto:
„PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE K ČLÁNKU 5, POKUD JDE O PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z KOLUMBIE, EKVÁDORU A PERU“;

7) „Společné prohlášení Peru a Kolumbie k článku 5, pokud jde o produkty pocházející z Evropské unie“, se mění takto:
a) název se nahrazuje tímto
„SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ KOLUMBIE, EKVÁDORU A PERU K ČLÁNKU 5, POKUD JDE O PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ
Z EVROPSKÉ UNIE“;

b) návětí se nahrazuje tímto:
„Kolumbijská republika, Ekvádorská republika a Peruánská republika prohlašují, že pro účely čl. 5 odst. 1 písm. f)
a g) přílohy II ‚Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce‘ (dále jen „příloha“):“.

L 356/1100
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PŘÍLOHA VII
„ODDÍL C
EKVÁDOR

Zboží, které je předmětem opatření, a spouštěcí dovozní objemy
Bez ohledu na článek 22 této dohody a její přílohu I (Harmonogramy odstraňování cel) smí Ekvádor uplatňovat
ochranná opatření v oblasti zemědělství podle článku 29 na toto zboží:
1. pro každou z následujících položek celního sazebníku, pokud objem dovozu překročí objem 200 metrických tun:
Položky celního sazebníku

Popis zboží

07031000

– Cibule a šalotka

07133190

– – – Ostatní (fazole)

07133290

– – – Ostatní

07133391

––––

Černé

07133392

––––

Žluté

07133399

– – – Ostatní (ostatní fazole)

07133991

––––

Fazol měsíční (Phaseolus lunatus)

07133992

––––

Vigna čínská (Vigna unguiculata)

07133999

––––

Ostatní

2. pro následující celní položky v rámci kategorie L4, jak je uvedeno níže:
Celní položky

Rok

Spouštěcí dovozní objem
(v metrických tunách)

Vstup v platnost

O 20 % více oproti poměrné kvótě

1

1 260

2

1 320

3

1 380

4

1 440

5

1 500

6

1 560

7

1 620

04064000
04069040
04069050
04069060 A
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Rok

Spouštěcí dovozní objem
(v metrických tunách)

8

1 680

9

1 740

10

1 800

11

1 860

12

1 920

13

1 980

14

2 040

15

2 100

16

2 160

17

2 210“
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PŘÍLOHA VIII

„Dodatek 1
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

1. Příslušné orgány strany EU

Na kontrolách se podílejí vnitrostátní útvary členských států Evropské unie a Evropská komise. V tomto ohledu platí,
že:
a) pokud jde o vývoz do Kolumbie a/nebo Ekvádoru a/nebo Peru, odpovídají členské státy Evropské unie za kontrolu
výrobních podmínek a postupů, včetně zákonných inspekcí a vydávání veterinárních osvědčení (nebo osvědčení
o dobrém zacházení se zvířaty), která ověřují shodu s normami a požadavky stanovenými dovážející stranou;
b) pokud jde o dovoz z Kolumbie a/nebo Ekvádoru a/nebo Peru, odpovídají členské státy Evropské unie za kontrolu
dodržování dovozních podmínek stanovených Evropskou unií;
c) Evropská komise odpovídá za celkovou koordinaci, kontrolu a audit kontrolních systémů a za legislativní kroky
nezbytné k zajištění jednotného uplatňování norem a požadavků v Evropské unii.

2. Příslušné orgány Kolumbie

Kontrolu a dohled vykonávají společně Instituto Colombiano Agropecuario (dále jen „ICA“) a Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (dále jen „INVIMA“) v souladu s pravomocemi, které těmto institucím
uděluje zákon. V tomto ohledu platí, že:
a) pokud jde o vývoz do členských států Evropské unie, odpovídají ICA a INVIMA za kontrolu a dohled nad
sanitárními a fytosanitárními podmínkami a postupy, včetně zákonných inspekcí a vydávání sanitárních a fytosani
tárních osvědčení, která ověřují shodu s normami a požadavky stanovenými dovážející stranou;
b) pokud jde o dovoz z členských států Evropské unie do Kolumbie, odpovídají ICA a INVIMA za ověřování
a kontrolu dodržování stanovených dovozních podmínek, včetně kontrol a sanitárních a fytosanitárních osvědčení
vydávaných členskými státy Evropské unie, která ověřují shodu s normami a dovozními požadavky platnými
v Kolumbii;
c) ICA a INVIMA odpovídají v souladu se svými příslušnými pravomocemi za celkovou koordinaci, kontrolu a audit
kontrolního systému.

3. Příslušné orgány Peru

Příslušnými orgány Peru v sanitárních a fytosanitárních záležitostech jsou tyto instituce:
a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (dále jen „SENASA“);
b) Dirección General de Salud Ambiental (dále jen „DIGESA“);
c) Ministerio de Salud;
d) Instituto Tecnológico Pesquero (dále jen „ITP“);
e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (dále jen „MINCETUR“).

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

4. Příslušné orgány Ekvádoru
Příslušnými orgány Ekvádoru v sanitárních a fytosanitárních záležitostech jsou tyto instituce:
a) Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD);
b) Instituto Nacional de Pesca (INP);
c) Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) a
d) Ministerio de Comercio Exterior (MCE).“
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PŘÍLOHA IX
„ODDÍL B
STRANA EU

Jsou použity tyto zkratky:
AT Rakousko
BE Belgie
BG Bulharsko
CY Kypr
CZ Česká republika
DE Německo
DK Dánsko
ES Španělsko
EE Estonsko
EU Evropská unie, včetně všech jejích členských států
FI

Finsko

FR Francie
EL Řecko
HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV Lotyšsko
LT Litva
LU Lucembursko
MT Malta
NL Nizozemsko
PL Polsko
PT Portugalsko
RO Rumunsko
SK Slovenská republika
SI

Slovinsko

SE Švédsko
UK Spojené království
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1. V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle článku 114 této dohody
a omezení přístupu na trh a národního zacházení prostřednictvím výhrad platných pro usazené podniky a investory
ze signatářských andských zemí v oblasti těchto činností. Seznam se skládá z těchto prvků:
a) v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém strana závazek přijímá, a rozsah liberalizace, na
který se výhrady vztahují; a
b) ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady.
Pokud sloupec uvedený v písmeni b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát Evropské unie,
členské státy Evropské unie, které zde nejsou uvedeny, přijímají závazky v dotčeném odvětví bez výhrad (1).
Odvětví a pododvětví, která v níže uvedeném seznamu nejsou uvedena, jsou bez závazků.
2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se rozumí:
a) výrazem „ISIC rev 3.1“ Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN
(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities), Statistical Papers, řada M, č. 4, ISIC
REV 3.1, 2002;
b) výrazem „CPC“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC
prov, 1991; a
c) výrazem „CPC ver. 1.0“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77,
CPC ver. 1.0, 1998.
3. Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem
a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního
zacházení ve smyslu článků 112 a 113 této dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnost
univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, potřeba absolvování určité zkoušky včetně
jazykového přezkoušení, nediskriminační požadavek, že některé činnosti nemohou být provozovány v zónách
chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního historického a uměleckého zájmu) se na
investory signatářských andských zemí vztahují v každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.
4. V souladu s čl. 107 odst. 3 této dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které
strany poskytují.
5. V souladu s článkem 112 této dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuty nediskriminační požadavky
týkající se typů právních forem usazování.
6. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu závazků nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva
jednotlivých fyzických nebo právnických osob.

(1) Neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát Evropské unie v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo
výhrady pro dané odvětví na úrovni celé Evropské unie, které mohou být uplatněny.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad

Nemovitosti

L 356/1106

Odvětví nebo pododvětví

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omezení týkající se nabývání pozemků
a nemovitého majetku zahraničními investory (1).
CS

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Veřejné služby
EU: Hospodářské činnosti, které se považují za veřejné služby na vnitrostátní nebo místní úrovni, mohou být předmě
tem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým poskytovatelům (2).

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Druhy usazení

BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení.
EE: Alespoň polovina členů představenstva musí mít trvalý pobyt v Evropské unii.

FI: Cizinec, který podniká v oblasti obchodu jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné společnosti, potře
buje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v Evropské unii. V případě všech odvětví kromě telekomunikačních
služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti
a trvalého pobytu. Pro jednotlivé společnosti však mohou být poskytnuty výjimky. Pokud zahraniční organizace hodlá
podnikat či obchodovat zřízením pobočky ve Finsku, potřebuje povolení k obchodu. Povolení jednat jako zakladatel
společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od zahraniční organizace nebo soukromé osoby, jež není občanem
Evropské unie. V případě telekomunikačních služeb musí mít nejméně polovina zakladatelů a polovina členů předsta
venstva trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická osoba, vztahuje se požadavek trvalého pobytu na tuto právnickou
osobu.

Úřední věstník Evropské unie

EU: Zacházení poskytované dceřiným společnostem (společností třetích zemí), které jsou zřízeny podle práva členského
státu Evropské unie a mají sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání na území Evropské unie, se neposkytuje
pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě Evropské unie společností třetí země.

IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením k trvalému pobytu a zvláštním
povolením k výkonu činnosti.
BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční mateřské společnosti, kte
rou kancelář zastupuje.
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PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné závazky. Investoři ze zemí mimo Evropskou
unii mohou podnikat a vykonávat ekonomické činnosti pouze ve formě komanditní společnosti, osobní akciové společ
nosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (v případě právních služeb pouze
ve formě osobní společnosti s ručením neomezeným a komanditní společnosti).

Popis výhrad

RO: Jediný jednatel nebo předseda představenstva, jakož i polovina celkového počtu jednatelů obchodních společností
musí být rumunští občané, pokud společenská smlouva nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů ob
chodních společností a jejich zástupců musí být rumunští občané.

SI: Zřízení poboček zahraničními společnostmi je podmíněno registrací mateřské společnosti u registračního soudu
v zemi původu po dobu nejméně jednoho roku.
SK: Zahraniční fyzická osoba, jejíž jméno má být zapsáno v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem
podnikatelského subjektu, musí předložit povolení k trvalému pobytu ve Slovenské republice.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Úřední věstník Evropské unie

SE (pouze pro Ekvádor): Výkonný ředitel pobočky a jeho náměstek, pokud je jmenován, musí mít trvalý pobyt v EHP.
Fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt v EHP a která provozuje obchodní činnost ve Švédsku, jmenuje a zapíše do ob
chodního rejstříku zástupce, který trvalý pobyt má, odpovědného za provádění obchodní činnosti ve Švédsku. Pro ope
race ve Švédsku se vedou oddělené účty. Příslušný orgán může v jednotlivých případech udělit výjimku z požadavků tý
kajících se pobočky a trvalého pobytu.

CS

SE: Zahraniční společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost
prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím. Stavební projekty, které
trvají méně než jeden rok, jsou osvobozeny od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým po
bytem. Společnost s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli. Za
kladatel má buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo je švédskou právnickou osobou. Osobní společnost může být zakládající
stranou pouze tehdy, pokud má každý společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zakládání
všech dalších typů právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady musí mít trvalý pobyt ve Švédsku. Cizí státní
příslušníci nebo švédští státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt ve Švédsku a kteří si přejí provádět ve Švédsku ob
chodní činnost, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního úřadu zástupce s trvalým pobytem ve Švédsku,
který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky trvalého pobytu lze upustit v případě, že lze prokázat,
že tato podmínka není v daném případě nezbytná.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Investice
ES: Investice zahraničních veřejných orgánů a zahraničních veřejných subjektů ve Španělsku (které by pravděpodobně
mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také neekonomické zájmy dotyčného subjektu) přímo nebo prostřed
nictvím společností nebo jiných podniků řízených přímo nebo nepřímo zahraničními veřejnými orgány potřebují před
chozí povolení španělské vlády.

L 356/1107

BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30 %, je pro převod těchto
podílů třetím osobám nutné povolení. Pro určité ekonomické činnosti týkající se používání státního nebo veřejného ma
jetku je zapotřebí koncese udělovaná za podmínek zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit priva
tizací. Zahraniční investoři a bulharské právnické osoby s většinovou zahraniční účastí potřebují povolení pro a) prů
zkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního šelfu nebo výlučné hospodářské
oblasti a b) nabývání většinové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z činností uvedených pod písmenem
a).

Popis výhrad

FR: Pro cizince platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv ve stávající francouzské společ
nosti nebo 20 % ve francouzské společnosti kotované na burze následující ustanovení:

L 356/1108

Odvětví nebo pododvětví

— investice nepřesahující 7,6 milionů EUR do francouzských společností s obratem maximálně 76 milionů EUR se po
volují po uplynutí 15denní lhůty od předběžného oznámení a ověření, že tyto podmínky jsou splněny;
CS

— po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je mlčky uděleno povolení pro ostatní investice, pokud ve
výjimečných případech ministerstvo hospodářství nevyužije své právo investici odložit.
Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou hodnotu stanovenou fran
couzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného veřejnosti. Výkon některých obchodních, prů
myslových nebo řemeslných činností vyžaduje zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá povolení k trvalému po
bytu.

HU: Bez závazků pro zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech.
IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací práva v nově privatizova
ných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po dobu pěti let může nabývání velkých podílů základ
ního kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a energetiky, podléhat
schválení ze strany příslušných orgánů.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Úřední věstník Evropské unie

FI: Nabývání akcií zahraničními vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu hlasovacích práv vý
znamné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než 1 000 zaměstnanců nebo obrat převyšující
168 milionů EUR nebo celkovou rozvahu převyšující 168 milionů EUR), podléhá schválení finských orgánů; schválení
může být odmítnuto pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast tele
komunikačních služeb.

Zeměpisné oblasti
FI: Na Ålandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají občanství Åland, nebo práv
nických osob bez povolení příslušných orgánů Ålandských ostrovů.

1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LOV A LESNICTVÍ

AT, HR, HU, MT, RO: Bez závazků pro zemědělské činnosti.

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), s výjimkou poraden CY: Účast ze zemí mimo Evropskou unii je povolena pouze do výše 49 %.
ských a konzultačních služeb (3)

24.12.2016

A. Zemědělství, lov

Popis výhrad

FR: Zakládání zemědělských podniků státními příslušníky zemí mimo Evropskou unii a nabývání vinic investory ze
zemí mimo Evropskou unii je podmíněno povolením.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství osobami, které nemají v Evropské unii trvalý pobyt nebo sídlo, podléhá po
volení.

B. Lesnictví a těžba dřeva

CS

SE (pouze pro Ekvádor): Chov sobů mohou vlastnit a provozovat pouze Sámové.
BG: Bez závazků pro těžbu dřeva.

(ISIC rev 3.1: 020), s výjimkou poradenských a konzultačních slu
žeb

2. RYBOLOV A AKVAKULTURA

AT: Alespoň 25 % plavidel musí být registrováno v Rakousku.

CY, EL: Účast ze zemí mimo Evropskou unii je povolena pouze do výše 49 %.
DK: Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v Evropské unii, nemohou vlastnit jednu třetinu nebo větší podíl pod
niku zabývajícího se obchodním rybolovem. Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v Evropské unii, mohou vlast
nit plavidla plující pod dánskou vlajkou pouze prostřednictvím podniku, jenž je v Dánsku zapsán v obchodním rej
stříku.
FR: Osoby, které nejsou státními příslušníky Evropské unie, nemohou mít podíl na pobřežním státním majetku za úče
lem pěstování nebo chovu ryb, měkkýšů a korýšů a řas. Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rej
stříku a nemají své hlavní sídlo ve Francii, nemohou vlastnit více než 50 % francouzského plavidla.

Úřední věstník Evropské unie

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), s výjimkou poradenských a konzultač BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo
v Belgii, Finsku, Irsku, Lotyšku, Nizozemsku, Portugalsku a ve Slovenské republice, nemohou vlastnit belgické, finské, ir
ních služeb
ské, lotyšské, nizozemské, portugalské a slovenské plavidlo.

DE: Licence pro mořský rybolov se uděluje pouze plavidlům, která jsou oprávněna plout pod německou vlajkou. Jsou
to rybářská plavidla, u nichž vlastní většinu podílů občané Evropské unie nebo společnosti zřízené podle pravidel
Evropské unie a s hlavním místem podnikání v členském státě Evropské unie. Používání plavidla musí řídit a kontrolovat
osoby, které mají trvalý pobyt v Německu. Pro získání licence k rybolovu se musí všechna rybářská plavidla registrovat
u pobřežních států, v nichž mají své domovské přístavy.
EE: Lodě jsou oprávněny plout pod estonskou vlajkou, jestliže se nacházejí v Estonsku a většinové vlastnictví je v držení
státních příslušníků Estonska u veřejných obchodních společností a u komanditních společností nebo jiných právnic
kých osob se sídlem v Estonsku, v nichž mají většinu hlasů v představenstvu společnosti státní příslušníci Estonska.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: Bez závazků.

L 356/1109

IT: Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt či sídlo v Evropské unii, nemohou vlastnit většinový podíl na plavidle plujícím pod
italskou vlajkou nebo kontrolní podíl ve společnostech, které vlastní plavidla a mají sídlo v Itálii. Rybolov v italských te
ritoriálních vodách je vyhrazen plavidlům plujícím pod italskou vlajkou.

Popis výhrad

SE: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Švédsku, nemohou
vlastnit více než 50 % švédského plavidla. Pro nabývání 50 % nebo většího podílu na podnicích, které se věnují obchod
nímu rybolovu ve švédských vodách, je vyžadováno povolení.

UK: Výhrada k nabývání plavidel plujících pod vlajkou Spojeného království, ledaže nejméně 75 % investice vlastní ob
čané Spojeného království a/nebo společnosti, které jsou nejméně ze 75 % vlastněny občany Spojeného království, kteří
mají ve Spojeném království trvalý pobyt nebo bydliště. Plavidla musí být spravována, řízena a kontrolována ze Spoje
ného království.

3. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (4)
A. Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
(ISIC rev 3.1: 10)

EU: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků
pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Bez závazků pro těžbu ropy a zemního
plynu.
ES: Bez závazků pro zahraniční investice do strategických nerostných surovin.

(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Těžba rud kovů
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Ostatní těžba a dobývání
(ISIC rev 3.1: 14)

Úřední věstník Evropské unie

B. Těžba ropy a zemního plynu (5)

CS

SI: Lodě mohou plout pod slovinskou vlajkou, pokud jsou více než z poloviny vlastněny občany Evropské unie nebo
právnickými osobami se sídlem v členském státě Evropské unie.

L 356/1110

Odvětví nebo pododvětví

4. VÝROBA (6)

A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 15)

B. Výroba tabákových výrobků

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 16)

Žádné.

24.12.2016

C. Výroba textilií
(ISIC rev 3.1: 17)

D. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

Popis výhrad

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 18)

CS

E. Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského Žádné.
zboží, postrojů a obuvi

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

(ISIC rev 3.1: 19)

F. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných Žádné.
a slaměných výrobků, kromě nábytku
(ISIC rev 3.1: 20)

Žádné.

H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů (7)

IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníky vydavatelských a tiskařských společností.

(ISIC rev 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě SE (pouze pro Ekvádor): Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské nebo tiskařské společnosti.
honoráře nebo smlouvy (8))

I. Výroba koksárenských produktů

Úřední věstník Evropské unie

G. Výroba papíru a výrobků z papíru
(ISIC rev 3.1: 21)

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 231)

J. Výroba rafinovaných ropných produktů (9)
(ISIC rev 3.1: 232)

EU: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků
pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

(ISIC rev 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin)

L 356/1111

K. Výroba chemických látek a chemických přípravků kromě vý Žádné.
bušnin

L. Výroba pryžových a plastových výrobků

Popis výhrad

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 25)

Žádné.

CS

M. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

L 356/1112

Odvětví nebo pododvětví

(ISIC rev 3.1: 26)

N. Výroba základních kovů

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 27)

O. Výroba kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 28)

a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 291)

b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní Žádné.
a střeliva
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P. Výroba strojů

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

c) Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j.n.

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 293)

d) Výroba kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpo Žádné.
četní techniky
(ISIC rev 3.1: 30)

(ISIC rev 3.1: 31)

Žádné.

24.12.2016

e) Výroba elektrických strojů a zařízení j.n.

Popis výhrad

f) Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů Žádné.
(ISIC rev 3.1: 32)

CS

Q. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných Žádné.
přístrojů

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

(ISIC rev 3.1: 33)

R. Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 34)

(ISIC rev 3.1: 35, s výjimkou výroby válečných lodí, válečných le
tadel a jiných dopravních prostředků a zařízení pro vojenské
účely)

T. Výroba nábytku; výroba j. n.

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

U. Recyklace
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S. Výroba ostatních (nevojenských) dopravních prostředků a zaří Žádné.
zení

Žádné.

(ISIC rev 3.1: 37)

5. VÝROBA, PŘENOS A DISTRIBUCE ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY
A HORKÉ VODY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (10)
(S VÝJIMKOU VÝROBY ELEKTŘINY Z JADERNÝCH ZDROJŮ)

(součást ISIC rev 3.1: 4010) (11)

L 356/1113

A. Výroba elektřiny; přenos a distribuce elektřiny pro vlastní po EU: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků
třebu
pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

Popis výhrad

B. Výroba plynu; distribuce plynných paliv prostřednictvím sítí EU: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků
pro vlastní potřebu
pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

L 356/1114

Odvětví nebo pododvětví

(součást ISIC rev 3.1: 4020) (12)
CS

C. Výroba páry a horké vody; distribuce páry a horké vody pro EU: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků
vlastní potřebu
pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).
(součást ISIC rev 3.1: 4030) (13)

6. SLUŽBY PRO PODNIKY

a) Právní služby

AT: U zahraničních právníků (kteří musí mít v zemi původu odpovídající kvalifikaci) nesmí účast na vlastním majetku
a podíl na provozních výsledcích kterékoli právní firmy překročit 25 %. Nesmějí mít rozhodující vliv při rozhodování.

(CPC 861) ( ),
s výjimkou právního poradenství a služeb právní dokumentace BE: Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou uplatňovány kvóty.
a osvědčení poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni výkonem CY (pouze pro Ekvádor): Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadav
veřejných funkcí, jako jsou notáři, huissiers de justice (soudní vyko kem na trvalý pobyt.
navatelé) nebo jiní officiers publics et ministériels (veřejní činitelé)
FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d'Etat“ podléhá
kvótám.
14
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A. Služby svobodných povolání

DK: Podíly dánské právnické firmy mohou vlastnit pouze právníci s dánskou licencí k výkonu činnosti a právnické
firmy, které mají sídlo v Dánsku. Členy správní rady nebo vedení dánské právnické firmy mohou být pouze právníci
s dánskou licencí k výkonu praxe. Získání dánské licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.

FR: Některé druhy právních forem („association d'avocats“ a „société en participation d'avocat“) jsou vyhrazeny právní
kům, kteří jsou ve Francii plnoprávnými členy profesní komory. V právnické firmě, která poskytuje služby v souvislosti
s francouzským právem nebo s právem Evropské unie, musí být alespoň 75 % společníků vlastnících 75 % akcií práv
níky, kteří jsou ve Francii plnoprávnými členy profesní komory.
HR: Zastupovat strany před soudem mohou pouze členové chorvatské advokátní komory (chorvatský titul „odvjetnici“).
Členství v advokátní komoře je podmíněno občanstvím.
24.12.2016

HU: Obchodní přítomnost by měla mít formu osobní společnosti s maďarským advokátem (ügyvéd) nebo advokátní
kanceláří (ügyvédi iroda) nebo zastoupení.

Popis výhrad

PL: Zahraniční právníci smí působit pouze ve formě veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, právníci
z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

SE (pouze pro Ekvádor): Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu „ad
vokat“, je podmíněno požadavkem trvalého pobytu.
CS

AT: U zahraničních účetních, kteří nejsou členy rakouských profesních sdružení (a kteří musí být oprávněni podle zá
konů
své země původu), nesmí účast na vlastním majetku a podíl na provozních výsledcích kteréhokoli rakouského
(CPC 86212 jiné než „auditorské služby“, CPC 86213, CPC
právního
subjektu překročit 25 %.
86219 a CPC 86220)
CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.
b) 1. Účetní služby a služby vedení účetnictví

DK: Aby se zahraniční účetní mohli stát společníky dánských oprávněných účetních, musí získat povolení dánské agen
tury pro obchod a společnosti.

(CPC 86211 a 86212, jiné než účetní služby)

AT: U zahraničních auditorů, kteří nejsou členy rakouských profesních sdružení (a kteří musí být oprávněni podle zá
konů své země původu) nesmí účast na vlastním majetku a podíl na provozních výsledcích kteréhokoli rakouského
právního subjektu překročit 25 %.
CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.
CZ, SK: Nejméně 60 % podílu na kapitálu nebo hlasovacích práv je vyhrazeno pro státní příslušníky.
DK: Aby se zahraniční účetní mohli stát společníky dánských oprávněných účetních, musí získat povolení dánské agen
tury pro obchod a společnosti.
FI: Požadavek trvalého pobytu u alespoň jednoho auditora finské společnosti s ručením omezeným.
HR: Žádné kromě toho, že audit mohou provádět pouze právnické osoby.
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b) 2. Auditorské služby

LV: V obchodní společnosti autorizovaných auditorů musí více než 50 % kapitálu nebo hlasovacích práv vlastnit autori
zovaní auditoři nebo obchodní společnosti autorizovaných auditorů z Evropské unie.
LT: Nejméně 75 % podílu by mělo patřit auditorům nebo auditorským společnostem z Evropské unie.
SE: Služby právního auditu v určitých právních subjektech, např. ve všech společnostech s ručením omezeným, mohou
provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku. Pouze takové osoby mohou být akcionáři nebo spo
lečníky ve společnostech, které provádějí kvalifikovaný audit (pro úřední účely). Pro schválení je požadován trvalý po
byt.
SI: Účast zahraničních osob v auditorské společnosti nesmí překročit 49 % základního kapitálu.

(CPC 863) (15)

AT: U zahraničních daňových poradců (kteří musí být oprávněni podle zákonů své země původu) nesmí účast na vlast
ním majetku a podíl na provozních výsledcích kteréhokoli rakouského právního subjektu překročit 25 %; to platí pouze
pro daňové poradce, kteří nejsou členy rakouských profesních sdružení.

L 356/1115

c) Daňové poradenství

Popis výhrad

CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

d) Architektonické služby
e) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury
(CPC 8671 a CPC 8674)

f) Inženýrské služby
a

BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí zahraniční investoři jednat ve spojení s místními
investory nebo jako jejich subdodavatelé.
LV: Pokud jde o architektonické služby, pro získání licence k výkonu obchodní činnosti s plnou zákonnou odpovědností
a oprávněním přijímat odpovědnost za projekty se požaduje tříletá praxe v oboru projektování v Lotyšsku a vysokoškol
ské vzdělání.

CS

a

L 356/1116

Odvětví nebo pododvětví

BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí zahraniční investoři jednat ve spojení s místními
investory nebo jako jejich subdodavatelé.

g) Integrované inženýrské služby

h) Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubařské služby

AT: Bez závazků s výjimkou zubařských služeb a služeb psychologů a psychoterapeutů, kde platí: žádné.

(CPC 9312 a část CPC 85201)

DE: Test ekonomické potřebnosti, jsou-li lékaři a zubaři oprávněni ošetřovat pojištěnce systémů veřejného pojištění.
Hlavní kritéria: nedostatek lékařů a zubařů v daném regionu.
CY (pouze pro Ekvádor), FI: Bez závazků.
FR: Zahraniční investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“, in
vestoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 8672 a CPC 8673)

LV: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: nedostatek lékařů a zubařů v daném regionu.
BG, LT: Dodávka služeb podléhá povolení vystavenému na základě plánu zdravotních služeb podle potřeb, přičemž se
bere v úvahu počet obyvatelstva a již poskytované lékařské a zubařské služby.
SI: Bez závazků pro sociální medicínu, sanitární, epidemiologické, lékařské/ekologické služby, dodávání krve, krevních
přípravků a transplantátů a pitvu.
UK: Usazení lékařů v rámci národní zdravotní služby podléhá plánování počtu lékařů.

i) Veterinární služby

AT, CY (pouze pro Ekvádor): Bez závazků.

(CPC 932)

BG: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.
24.12.2016

HU: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: podmínky trhu práce v daném odvětví.
FR: Zahraniční investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“, in
vestoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

Popis výhrad

j) 1. Služby porodních asistentek

BG, CY (pouze pro Ekvádor), FI, MT, SI: Bez závazků.

(část CPC 93191)

FR: Zahraniční investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“, in
vestoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

LT: Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.
CS

j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními AT: Zahraniční investoři mohou působit pouze v těchto činnostech: zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, ergotera
pracovníky a zdravotníky
peuti, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu.
(část CPC 93191)

BG, CY (pouze pro Ekvádor), MT: Bez závazků.
FI, SI: Bez závazků pro fyzioterapeuty a zdravotníky.
FR: Zahraniční investoři mohou působit pouze ve formě „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“, in
vestoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.
LT: Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

k) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a maloob AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Bez závazků.
chodní prodej zdravotnického a ortopedického zboží
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria:
(CPC 63211)
počet obyvatel a hustota stávajících lékáren.
a jiné služby poskytované lékárníky (16)

B. Počítačové a související služby

Úřední věstník Evropské unie

LV: Test ekonomické potřebnosti pro zahraniční fyzioterapeuty a zdravotníky. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném re
gionu.

Žádné.

(CPC 84)

C. Služby v oblasti výzkumu a vývoje (17)

Pro a) a c):

a) Služby v oblasti výzkumu a vývoje v přírodních vědách

EU: U veřejně financovaných služeb v oblasti výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena
pouze občanům Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.

(CPC 851)

b) Služby v oblasti výzkumu a vývoje ve společenských a huma Pro b):
nitních vědách
Žádné.
c) Mezioborové služby v oblasti výzkumu a vývoje
(CPC 853)

L 356/1117

(CPC 852, s výjimkou služeb psychologů) (18)

Popis výhrad

D. Služby v oblasti nemovitostí (19)

a) Vztahující se k vlastním nebo pronajatým nemovitostem

L 356/1118

Odvětví nebo pododvětví

Žádné.
CS

(CPC 821)

b) Na základě honoráře nebo smlouvy

Žádné, kromě:

(CPC 822)

CY (pouze pro Ekvádor): Bez závazků.

E. Služby nájmů/pronájmů bez operátorů

LT: Plavidla musí vlastnit litevské fyzické osoby nebo společnosti usazené v Litvě.
SE: V případě plavby pod švédskou vlajkou je u zahraničních vlastnických práv k plavidlům nutné předložit důkaz do
minantního švédského vlivu na provoz.

b) Týkající se letadel

EU: Letadla, která používají letečtí přepravci Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, který
udělil přepravci licenci, nebo jinde v Evropské unii. Letadlo musí vlastnit buď fyzické osoby splňující konkrétní podmín
ky státní příslušnosti, nebo právnické osoby splňující zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly
(včetně státní příslušnosti ředitelů). Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy nebo za výjimečných
okolností.

(CPC 83104)

c) Týkající se ostatních dopravních prostředků

Úřední věstník Evropské unie

a) Týkající se plavidel
(CPC 83103)

Žádné.

(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)

d) Týkající se ostatních strojů a vybavení

Žádné.

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC 83109)

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků pro CPC 83202.

24.12.2016

e) Týkající se věcí osobní potřeby a vybavení domácností

f) Pronájem telekomunikačních zařízení

Popis výhrad

Žádné.

(CPC 7541)

a) Reklamní služby

CS

F. Ostatní služby pro podniky

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Žádné.

(CPC 871)

b) Průzkum trhu a veřejného mínění

Žádné.

(CPC 864)

Žádné.

(CPC 865)

d) Služby související s podnikovým poradenstvím

HU: Bez závazků pro rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602).

(CPC 866)

e) Technické zkoušky a analýzy (20)

Úřední věstník Evropské unie

c) Podnikové poradenství

Žádné.

(CPC 8676)

f) Poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, lesnictví CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Bez závazků.
a lovu
(část CPC 881)

g) Poradenské a konzultační služby v oblasti rybolovu

Žádné.

(část CPC 882)

(část CPC 884 a část CPC 885)

Žádné.

L 356/1119

h) Poradenské a konzultační služby v oblasti výroby

Popis výhrad

i) Služby zprostředkování zaměstnání a zajišťování zaměstnanců

i) 1. Služby vyhledávání vedoucích pracovníků

L 356/1120

Odvětví nebo pododvětví

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.
CS

(CPC 87201)

i) 2. Služby zprostředkování zaměstnání

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Bez závazků.

(CPC 87202)

BE, FR, IT: Státní monopol.
DE: Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: situace a vývoj na trhu práce.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

(CPC 87203)

IT: Státní monopol.

i) 4. Služby modelingových agentur

Žádné.

(část CPC 87209)

j) 1. Pátrací služby

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

Úřední věstník Evropské unie

i) 3. Služby zajišťování podpůrného administrativního personálu

(CPC 87301)

j) 2. Bezpečnostní služby

DK: Požadavek státní příslušnosti a trvalého pobytu pro členy správní rady. Bez závazků pro služby letištní ostrahy.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licence může být udělena pouze státním příslušníkům a zapsaným vni
trostátním organizacím.
ES: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Přístup podléhá před
chozímu povolení.
HR: Bez závazků.

(CPC 8675)

FR: Pro služby těžby a průzkumu je u zahraničních investorů požadováno zvláštní povolení.

24.12.2016

k) Související vědecké a technické poradenství (21)

l) 1. Údržba a opravy plavidel

Popis výhrad

Žádné.

(část CPC 8868)

LV: Státní monopol.

(část CPC 8868)

SE: Test ekonomické potřebnosti se použije v případě, že si investor hodlá zřídit vlastní terminálovou infrastrukturu.
Hlavní kritéria: prostorové a kapacitní omezení.

CS

l) 2. Údržba a opravy železničního vybavení

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

l) 3. Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných SE: Test ekonomické potřebnosti se použije v případě, že si investor hodlá zřídit vlastní terminálovou infrastrukturu.
Hlavní kritéria: prostorové a kapacitní omezení.
motorových skútrů a vybavení pro silniční dopravu
(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

Žádné.

l) 5. Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelář Žádné.
ských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní
potřeby a vybavení domácnosti (22)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 a CPC 8866)

m) Služby úklidu budov

Úřední věstník Evropské unie

l) 4. Údržba a opravy letadel a jejich částí
(část CPC 8868)

Žádné.

(CPC 874)

n) Fotografické služby

CY, EE, MT: Bez závazků.

(CPC 875)

Žádné.

L 356/1121

o) Balicí služby
(CPC 876)

p) Tisk a vydavatelství
(CPC 88442)

Popis výhrad

LT, LV: Právo zakládat vydavatelství mají pouze právnické osoby zapsané v místním obchodním rejstříku (zřizování po
boček není povoleno).

L 356/1122

Odvětví nebo pododvětví

PL: Požadavek státní příslušnosti pro šéfredaktora novin a časopisů.
SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti.
CS

q) Kongresové služby

Žádné.

(část CPC 87909)

r) 1. Překladatelské a tlumočnické služby

DK: Povolení pro oprávněné veřejné překladatele a tlumočníky může omezit rozsah jejich činnosti.

(CPC 87905)

HR: Bez závazků pro překladatelské a tlumočnické služby pro/před soudy v Chorvatsku.
PL: Bez závazků pro poskytování služeb soudních tlumočníků.

r) 2. Služby v oblasti návrhářství interiérů a jiné speciální ná Žádné.
vrhářské služby
(CPC 87907)

r) 3. Služby inkasních agentur

IT, PT: Podmínka státní příslušnosti pro investory.

Úřední věstník Evropské unie

BG, HU, SK: Bez závazků pro ověřené překlady a tlumočení.

(CPC 87902)

r) 4. Služby ověřování solventnosti

BE: V případě databází spotřebitelských úvěrů platí pro investory podmínka státní příslušnosti.

(CPC 87901)

IT, PT: Podmínka státní příslušnosti pro investory.

r) 5. Kopírovací a rozmnožovací služby

Žádné.

(CPC 87904) ( )
23

(CPC 7544)

Žádné.

24.12.2016

r) 6. Telekomunikační poradenství

r) 7. Záznamové telefonní služby

Popis výhrad

Žádné.

(CPC 87903)

CS

7. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

A. Poštovní a kurýrní služby

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Žádné (31).

Pododvětví i), iv) a v) jsou však vyloučena, pokud spadají do roz
sahu služeb, které mohou být vyhrazené, tedy: pro listovní zá
silky, jejichž cena je nižší než 2,5 násobek úřední základní sazby,
za předpokladu, že váží méně než 50 gramů (32), plus služba do
poručených zásilek, používaná při soudních a správních řízeních.

Úřední věstník Evropské unie

(Služby vztahující se k manipulaci (24) s poštovními zásilkami (25)
zasílanými adresátům doma i v zahraničí podle následujícího se
znamu pododvětví: i) manipulace s adresovanými písemnými sdě
leními na jakémkoli druhu fyzických nosičů (26) včetně hybridních
poštovních služeb a adresných reklamních zásilek, ii) manipulace
s adresovanými balíky a balíčky (27), iii) manipulace s adresova
nými tiskovinami (28), iv) manipulace se zásilkami uvedenými
v bodech i) až iii), pokud jsou doporučené nebo pojištěné, v)
expresní doručovací služby (29) pro zásilky uvedené v bodech i) až
iii), vi) manipulace s neadresovanými zásilkami, vii) výměna do
kumentů (30).

(část CPC 751, část CPC 71235 (33) a část CPC 73210 (34))

B. Telekomunikační služby
Tyto služby nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem
je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomuni
kační služby.

L 356/1123

a) Všechny služby, jejichž předmětem je přenos a příjem signálů Žádné (37).
jakýmikoli elektromagnetickými prostředky (35) s výjimkou roz
hlasového a televizního vysílání (36)

b) Služby satelitního rozhlasového a televizního vysílání (38)

Popis výhrad

EU: Na poskytovatele služeb v tomto odvětví se může vztahovat povinnost chránit cíle veřejného zájmu na úrovni ob
sahu, který je přenášen prostřednictvím jejich sítí, v souladu s právní úpravou Evropské unie pro elektronickou komuni
kaci.

L 356/1124

Odvětví nebo pododvětví

BE: Bez závazků.
CS

8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CPC 511, BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí zahraniční investoři jednat ve spojení s místními
CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 investory nebo jako jejich subdodavatelé.
a CPC 518)
CY, CZ, HU, MT, SK: Bez závazků.

9. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

A. Služby komisionářů

a) Služby komisionářů v oblasti motorových vozidel, motocyklů Žádné.
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen
ství

Úřední věstník Evropské unie

AT: Bez závazků pro distribuci pyrotechnického zboží, zápalných produktů a trhavin a toxických látek. V případě distri
(s výjimkou distribuce zbraní, střeliva, výbušnin a jiného vojen buce farmaceutických a tabákových výrobků mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena pouze státním přísluš
níkům Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.
ského materiálu)
39
FI:
Bez závazků pro distribuci alkoholických nápojů a farmaceutických výrobků.
Všechna níže uvedená pododvětví ( )
HR: Bez závazků pro distribuci tabákových výrobků.

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

b) Služby ostatních komisionářů

Žádné.

(CPC 621)

B. Velkoobchodní služby

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

24.12.2016

a) Velkoobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocy Žádné.
klů a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslu
šenství

Popis výhrad

b) Velkoobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových Žádné.
zařízení

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

(část CPC 7542)

(CPC 622, s výjimkou velkoobchodu s energetickými produkty
(40))

FR: Povolení velkoobchodních lékáren podléhá testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota
stávajících lékáren.

C. Maloobchodní služby (41)

ES, FR, IT: Státní tabákový monopol.

Maloobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocyklů
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen
ství
(CPC 61112, část CPC 6113 a část CPC 6121)
Maloobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových za
řízení
(část CPC 7542)
Maloobchodní služby v oblasti potravin
(CPC 631)
Maloobchodní služby v oblasti ostatního (neenergetického) zboží,
s výjimkou maloobchodního prodeje farmaceutických výrobků
a zdravotnického a ortopedického zboží (42)
(CPC 632, s výjimkou CPC 63211 a 63297)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Povolení pro obchodní domy (v případě FR pouze pro nákupní střediska) podléhá testu
ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících obchodů a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozlo
žení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

D. Franšíza

IE, SE: Bez závazků pro maloobchod s alkoholickými nápoji.
SE: Povolení dočasného obchodu s oděvy, obuví a potravinami, které nejsou konzumovány v místě prodeje, může být
podmíněno testem ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: dopad na stávající obchody v dotyčné zeměpisné oblasti.

Úřední věstník Evropské unie

FR, IT: Státní tabákový monopol.

CS

c) Ostatní velkoobchodní služby

Žádné.

(CPC 8929)

10. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ (pouze soukromě finan
cované služby)

EU: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě vzdělávání je nutná koncese.

(CPC 921)

AT: Bez závazků pro služby vysokoškolského vzdělávání. Bez závazků pro služby v oboru vzdělávání dospělých pro
střednictvím rozhlasového a televizního vysílání.

B. Služby středoškolského vzdělávání
(CPC 922)

BG: Bez závazků pro poskytování služeb základního a/nebo středoškolského vzdělání zahraničními fyzickými osobami
a sdruženími a pro poskytování služeb vysokoškolského vzdělávání.

L 356/1125

A. Služby základního vzdělávání

C. Služby vysokoškolského vzdělávání

Popis výhrad

CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady. Bez závazků pro poskytování služeb vysokoškolského
vzdělávání kromě služeb vyššího technického a odborného vzdělávání (CPC 92310).

D. Služby v oboru vzdělávání dospělých

CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

(CPC 924)

EL: Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady v základních a středních školách. Bez závazků pro vysoko
školské vzdělávací instituce, které udělují státem uznané tituly.

CS

(CPC 923)

L 356/1126

Odvětví nebo pododvětví

ES, IT: Test potřebnosti pro otevření soukromých univerzit s právem udělovat uznávané diplomy a tituly; k postupu se
musí vyjádřit parlament. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.
HR: Bez závazků pro služby základního vzdělávání (CPC 921). Pro služby středoškolského vzdělávání: Žádné pro práv
nické osoby.
HU, SK: Počet zřizovaných škol mohou omezit místní orgány (nebo v případě vysokých škol a jiných vysokoškolských
institucí ústřední orgány), které udělují licence.
LV: Bez závazků pro služby středoškolského technického a odborného vzdělávání pro zdravotně postižené studenty
(CPC 9224).

E. Ostatní služby v oblasti vzdělávání

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Bez závazků.

(CPC 929)

CZ, SK: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě vzdělávání je nutná koncese. Podmínka státní příslušnosti u vě
tšiny členů správní rady.

11. SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (43)

Žádné.

A. Služby týkající se odpadních vod

Úřední věstník Evropské unie

SI: Bez závazků pro základní školy. Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady na středních a vysokých
školách.

(CPC 9401) (44)
B. Odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady
kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
a) Služby likvidace odpadu
(CPC 9402)
b) Sanitární a podobné služby
(CPC 9403)
C. Ochrana ovzduší a klimatu
(CPC 9404) (45)
D. Sanace půdy a vod
(část CPC 9406) (46)

24.12.2016

a) Úprava a sanace kontaminované/znečištěné půdy a vody

Popis výhrad

E. Snižování hluku a vibrací
(CPC 9405)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

F. Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny
a) Služby na ochranu přírody a krajiny
CS

(část CPC 9406)
G. Jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby
(CPC 9409)

12. FINANČNÍ SLUŽBY

A. Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

BG, ES: Před zřízením pobočky nebo agentury v Bulharsku nebo Španělsku s cílem poskytovat určité typy pojištění
musí zahraniční pojistitel mít oprávnění poskytovat stejné typy pojištění ve své zemi původu po dobu alespoň pěti let.
EL: Právo usazování se netýká vytváření zastoupení nebo jiné stálé obchodní přítomnosti pojišťoven, ledaže jsou takové
kanceláře zřízeny jako pobočka nebo sídlo.
FI: Alespoň polovina zakladatelů a členů představenstva a dozorčí rady pojišťovny musí mít trvalý pobyt v EU, pokud
příslušné orgány neudělí výjimku. Zahraniční pojistitelé nemohou ve Finsku získat licenci, která by jejich pobočku
oprávnila k poskytování povinného penzijního pojištění.
IT: Povolení zřídit pobočky závisí v konečné fázi na vyhodnocení orgánů dozoru.

Úřední věstník Evropské unie

AT: Licence na zřízení pobočky zahraniční pojišťovny se neudělí, pokud pojistitel ve své zemi původu nemá právní
formu, která odpovídá nebo je srovnatelná s akciovou společností nebo sdružením vzájemného pojištění.

BG, PL: U zprostředkovatelů pojištění se vyžaduje zapsání do místního rejstříku (zřizování poboček není povoleno).
PT: Ke zřízení pobočky v Portugalsku musí zahraniční pojišťovny prokázat předchozí pracovní zkušenosti za období
alespoň pěti let. Přímé zřizování poboček není povoleno v případě zprostředkování pojištění, které je vyhrazeno společ
nostem, které jsou zřízeny podle práva některého členského státu Evropské unie.
SK: Cizí státní příslušníci mohou založit pojišťovnu ve formě akciové společnosti nebo mohou v oblasti pojištění podni
kat prostřednictvím svých dceřiných společností, jež mají ve Slovenské republice sídlo (zřizování poboček není povo
leno).
SE: Společnosti pojistného makléřství, které nejsou ve Švédsku zapsány v rejstříku, se zde mohou usadit pouze ve formě
pobočky.

EU: Pouze společnosti se sídlem na území Evropské unie mohou být činné jako depozitáři podílů investičních fondů.
Zřízení specializované správcovské společnosti se správním ústředím a sídlem v témže členském státě Evropské unie je
požadováno pro provádění činností správy podílových fondů a investičních společností.

L 356/1127

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

Popis výhrad

BG: Služby v oblasti penzijního pojištění musí být poskytovány prostřednictvím podílu v pojišťovně zapsané v obchod
ním rejstříku (zřizování poboček není povoleno). Trvalý pobyt v Bulharsku je požadován u předsedy správní rady
a předsedy představenstva.

CS

CY: Pouze členové (makléři) kyperské burzy cenných papírů mohou na Kypru provádět činnosti vztahující se k obchodo
vání s cennými papíry. Makléřská firma může být zaregistrována jako člen kyperské burzy, pouze pokud byla zřízena
a zaregistrována v souladu s kyperským zákonem o společnostech.

L 356/1128

Odvětví nebo pododvětví

FI: Nejméně polovina zakladatelů, členů představenstva, alespoň jeden řadový a jeden zastupující člen dozorčí rady
a osoba oprávněná podpisovat jménem úvěrové instituce musí mít trvalý pobyt v Evropské unii. Výjimku z těchto po
žadavků mohou udělit příslušné orgány.
HR: Žádné, s výjimkou platebních a zúčtovacích služeb, které jako jediná v Chorvatsku poskytuje Centrální depozitní
agentura (CDA). Služby CDA jsou poskytovány nerezidentům na nediskriminačním základě.
HU: Pobočky zahraničních institucí nesmějí poskytovat služby v oblasti správy aktiv pro soukromé penzijní fondy nebo
správy rizikového kapitálu. Představenstvo finanční instituce by mělo zahrnovat nejméně dva členy, kteří jsou maďar
skými občany a rezidenty ve smyslu příslušných devizových pravidel a mají trvalý pobyt v Maďarsku po dobu nejméně
jednoho roku.

24.12.2016

IT: Pro oprávnění k provozu platebního systému v oblasti cenných papírů v Itálii je u společností požadován zápis do
obchodního rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno). Pro oprávnění k výkonu správy depozitních služeb
v oblasti cenných papírů v Itálii je u společností požadován zápis do obchodního rejstříku v Itálii (zřizování poboček
není povoleno). V případě kolektivních investičních programů, vyjma SKIPCP harmonizovaných podle právních před
pisů Evropské unie se vyžaduje, aby správce majetku/depozitář byl zapsán v Itálii nebo v jiném členském státě Evropské
unie v obchodním rejstříku a byl v Itálii usazen prostřednictvím pobočky. U správcovských společností SKIPCP, které
nejsou harmonizovány podle právních předpisů Evropské unie, je též požadován zápis do obchodního rejstříku (zřizo
vání poboček není povoleno). Pouze banky, pojišťovny, investiční společnosti a správcovské společnosti SKIPCP, které
jsou harmonizovány podle právních předpisů Evropské unie, se sídlem v Evropské unii, jakož i SKIPCP zapsané v Itálii
v obchodním rejstříku, mohou vykonávat činnosti správy penzijních fondů. Pro výkon činnosti podomního prodeje
musí zprostředkovatelé využívat oprávněné finanční prodejce, kteří mají místo pobytu na území členského státu Evrop
ské unie. Zastupitelské kanceláře zahraničních zprostředkovatelů nesmějí provádět činnosti zaměřené na poskytování
investičních služeb.

Úřední věstník Evropské unie

IE: V případě kolektivních investičních programů vytvořených jako podílové fondy a jiné společnosti s proměnným ka
pitálem (vyjma podniků pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů, SKIPCP) musí být správce ma
jetku/depozitář a správcovská společnost zapsáni v obchodním rejstříku v Irsku nebo v jiném členském státě Evropské
unie (zřizování poboček není povoleno). V případě investiční osobní společnosti musí být nejméně jeden hlavní partner
zapsán do obchodního rejstříku v Irsku. Aby se subjekt v Irsku mohl stát členem burzy cenných papírů, musí mít buď
(I) v Irsku oprávnění, k čemuž je třeba, aby zde byl zapsán v obchodním rejstříku nebo aby byl osobní společností
s ústředím/sídlem v Irsku, nebo (II) mít oprávnění v jiném členském státě podle směrnice o investičních službách Evrop
ské unie.

Popis výhrad

LT: Pro účely správy aktiv se požaduje založení specializované správcovské společnosti (zřizování poboček není povo
leno). Jako depozitáři aktiv mohou jednat pouze společnosti, které mají v Litvě sídlo.

CS

PT: Správu penzijních fondů mohou zajišťovat pouze specializované společnosti, které jsou v Portugalsku za tímto úče
lem zapsány do obchodního rejstříku, a pojišťovny, které mají sídlo v Portugalsku a které jsou oprávněny sjednávat ži
votní pojištění, nebo subjekty oprávněné ke správě penzijních prostředků v ostatních členských státech Evropské unie
(bez závazků pro zřizování přímých poboček ze zemí mimo Evropskou unii).

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

RO: Pobočky zahraničních institucí nesmějí poskytovat služby v oblasti správy aktiv.
SK: Investiční služby ve Slovenské republice mohou být poskytovány bankami, investičními společnostmi, investičními
fondy a obchodníky s cennými papíry, kteří mají právní formu akciové společnosti se základním kapitálem podle zá
kona (zřizování poboček není povoleno).
SI: Bez závazků pro soukromé penzijní fondy (nepovinné penzijní fondy).
SE: Zakladatelem spořitelny musí být fyzická osoba s pobytem v Evropské unii.

(pouze soukromě financované služby)

A. Služby nemocnic
(CPC 9311)
B. Služby rychlé lékařské pomoci
(CPC 93192)

EU: K zapojení soukromých poskytovatelů do zdravotní a sociálně sítě je nutná koncese. Mohou být použity testy eko
nomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, dopravní infrastruktura, hustota obyvatel,
zeměpisné rozložení a vytváření nových pracovních příležitostí.

Úřední věstník Evropské unie

13. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY (47)

AT, SI: Bez závazků pro služby rychlé lékařské pomoci.

BG: Bez závazků pro služby nemocnic, služby rychlé lékařské pomoci a služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné
C. Služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné než služby ne než služby nemocnic.
mocnic
CZ, FI, MT, SE, SK: Bez závazků.
(CPC 93193)
HU, SI: Bez závazků pro sociální služby.
D. Sociální služby
PL: Bez závazků pro služby rychlé lékařské pomoci, služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic
(CPC 933)
a pro sociální služby.
BE, UK: Bez závazků pro služby rychlé lékařské pomoci, služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné než služby ne
mocnic a pro sociální služby, jiné než léčebny, zotavovny a domovy důchodců.
L 356/1129

CY: Bez závazků pro služby nemocnic, služby rychlé lékařské pomoci, služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné
než služby nemocnic a pro sociální služby, jiné než léčebny, zotavovny a domovy důchodců.

Popis výhrad

14. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

BG: Je požadován zápis do obchodního rejstříku (zřizování poboček není povoleno).

(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)
IT: Test ekonomické potřebnosti je uplatňován v případě barů, kaváren a restaurací. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hu
s výjimkou dodávek hotových jídel u služeb v oblasti letecké do stota stávajících zařízení.
pravy (48)

B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (včetně delegátů)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

(CPC 7471)

PT: Požadavek založení obchodní společnosti se sídlem v Portugalsku (pro pobočky nejsou stanoveny žádné závazky).

CZ: Test ekonomické potřebnosti založený na populačním kritériu.

C. Průvodcovské služby

BG, CY, HU, LT, MT, PL: Bez závazků.

(CPC 7472)

15. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY (jiné než
audiovizuální služby)

Úřední věstník Evropské unie

CY (pouze pro Ekvádor): Licence na zřízení a provozování společnosti v oblasti cestovního ruchu, jakož i obnovení li
cence na provozování stávající společnosti se udělují pouze fyzickým nebo právnickým osobám z EU.

CS

A. Ubytování, stravování a dodávky hotových jídel

L 356/1130

Odvětví nebo pododvětví

A. Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních sku CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.
pin, cirkusů a diskoték)
BG: Bez závazků, s výjimkou služeb divadelních producentů, sborů, hudebních skupin a orchestrů (CPC 96191), služeb
(CPC 9619)
spisovatelů, skladatelů, sochařů, kabaretních umělců a jiných umělců (CPC 96192) a pomocných divadelních služeb
(CPC 96193).
EE: Bez závazků pro služby zábavního průmyslu (CPC 96199), s výjimkou služeb provozování kin a divadel.
LV: Bez závazků, s výjimkou služeb provozování kin a divadel (část CPC 96199).

(CPC 962)

FR: Zahraniční účast ve společnostech vydávajících publikace ve francouzském jazyce nesmí být vyšší než 20 % kapitálu
nebo hlasovacích práv ve společnosti. Zřizování tiskových agentur zahraničími investory podléhá vzájemnosti.

24.12.2016

B. Služby zpravodajských a tiskových agentur

Popis výhrad

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

(CPC 963)

AT, LT: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních služeb je nutná kon
cese nebo licence.

D. Sportovní služby

AT, SI: Bez závazků pro služby lyžařských škol a horských vůdců.

(CPC 9641)

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

E. Služby rekreačních parků a plážových zařízení

Žádné.

CS

C. Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby (49)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

(CPC 96491)

A. Námořní doprava (50)

a) Mezinárodní osobní doprava

EU: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování loďstva pod vlajkou státu usazení.

(CPC 7211, s výjimkou vnitrostátní kabotáže)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

b) Mezinárodní nákladní doprava

Úřední věstník Evropské unie

16. DOPRAVNÍ SLUŽBY

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Svoz kontejnerů na základě povolení.

(CPC 7212, s výjimkou vnitrostátní kabotáže) ( )
51

B. Vnitrozemská vodní doprava (52)

(CPC 7222)

EU: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování loďstva pod vlajkou státu usazení.

(CPC 7221)

L 356/1131

b) Nákladní doprava

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod
týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro operátory sídlící v příslušných zemích
a splňující kritéria státního občanství, co se týče vlastnictví. Nařízení, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě
na Rýně.

a) Osobní doprava

Popis výhrad

AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní příslušnosti. V případě usazení ve
formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro správní radu a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společ
nosti nebo trvalé usazení v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané Evropské
unie.
FI: Služby smí poskytovat pouze plavidla plující pod finskou vlajkou.

CS

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

L 356/1132

Odvětví nebo pododvětví

HR: Bez závazků.

C. Železniční doprava (53)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

a) Osobní doprava

HR: Bez závazků.

(CPC 7111)
b) Nákladní doprava

D. Silniční doprava (54)

a) Osobní doprava
(CPC 7121 a CPC 7122)

EU: Zahraniční investoři nemohou zajišťovat dopravní služby uvnitř členského státu Evropské unie (kabotáž), s výjimkou
pronájmu autobusů s řidiči pro jinou než linkovou dopravu.

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 7112)

EU: Test ekonomické potřebnosti pro taxislužby. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota ob
yvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.
AT, BG: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům Evropské unie a právnickým
osobám Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).
FI, LV: Požaduje se povolení, které se nevydává vozidlům registrovaným v zahraničí.
LV, SE: Požadavek, aby zavedené subjekty používaly vozidla registrovaná v daném státě.

ES: Test ekonomické potřebnosti pro CPC 7122. Hlavní kritéria: místní poptávka.
24.12.2016

IT, PT: Test ekonomické potřebnosti pro pronájem limuzín. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hu
stota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

Popis výhrad

ES, FR, IT: Test ekonomické potřebnosti pro služby meziměstské autobusové dopravy. Hlavní kritéria: počet stávajících
zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pra
covních příležitostí.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

FR: Bez závazků pro služby meziměstské autobusové dopravy.
CS

b) Nákladní doprava (55)

AT, BG: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům Evropské unie a právnickým
osobám
Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.
(CPC 7123, s výjimkou přepravy poštovních zásilek pro vlastní
56
potřebu ( ))
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).
FI, LV: Požaduje se povolení, které se nevydává vozidlům registrovaným v zahraničí.
LV, SE: Požadavek, aby zavedené subjekty používaly vozidla registrovaná v daném státě.
IT, SK: Test ekonomické potřebnosti. Hlavním kritériem je místní poptávka.

(CPC 7139)

AT: Výhradní práva mohou být udělena pouze státním příslušníkům Evropské unie a právnickým osobám Evropské
unie, které mají ústředí v Evropské unii.

17. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ (59)

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy (60)
a) Služby při manipulaci s nákladem
b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)
c) Služby celního odbavení
d) Služby skladování a úschovy kontejnerů
e) Služby námořních agentur
f) Námořní zasilatelské nákladní služby

Úřední věstník Evropské unie

E. Potrubní přeprava zboží kromě paliv (57) (58)

EU: Bez závazků pro pronájem plavidel s posádkou, služby tlačných a vlečných lodí a podpůrné služby v námořní do
pravě.
IT: Test ekonomické potřebnosti pro služby při manipulaci s nákladem v námořní dopravě. Hlavní kritéria: počet stáva
jících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení a vytváření nových pracovních příležitostí.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Účast v bulharských
společnostech je omezena na 49 %.
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené v Republice Slovinsko (zřizování poboček není po
voleno).

L 356/1133

HR: Bez závazků pro c) služby celního odbavení, d) služby skladování a úschovy kontejnerů, e) služby námořních agen
tur a f) námořní zasilatelské nákladní služby. Pro a) služby při manipulaci s nákladem, b) skladovací služby a služby
skladů, j) ostatní podpůrné a pomocné dopravní služby (včetně dodávky hotových jídel), h) služby tlačných a vlečných
lodí a i) podpůrné služby v námořní dopravě: žádné, s výjimkou toho, že zahraniční právnická osoba musí v Chorvat
sku zřídit společnost, které by měla být přístavním orgánem udělena koncese, a to na základě zadávacího řízení. Počet
poskytovatelů služeb může být omezen v důsledku omezené kapacity přístavu.

Popis výhrad

g) Pronájem plavidel s posádkou
(CPC 7213)

L 356/1134

Odvětví nebo pododvětví

h) Služby tlačných a vlečných lodí
CS

(CPC 7214)
i) Podpůrné služby v námořní dopravě
(část CPC 745)
j) Ostatní podpůrné a pomocné služby (včetně dodávky hotových
jídel)
(část CPC 749)

B. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy (61)
(část CPC 741)
b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)
c) Služby agentury pro nákladní dopravu
(část CPC 748)
d) Pronájem plavidel s posádkou

EU: Bez závazků pro pronájem plavidel s posádkou, služby tlačných a vlečných lodí a podpůrné služby ve vnitrozemské
vodní dopravě.
AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní příslušnosti. V případě usazení ve
formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro správní radu a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společ
nosti nebo trvalé usazení v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané Evropské
unie.

e) Služby tlačných a vlečných lodí

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Účast v bulharských
společnostech je omezena na 49 %.

(CPC 7224)

HU: V určitém podniku může být požadována účast státu.

f) Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní dopravě

SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené v Republice Slovinsko (zřizování poboček není po
voleno).

(CPC 7223)

(část CPC 745)
g) Ostatní podpůrné a pomocné služby

Úřední věstník Evropské unie

a) Manipulace s nákladem

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod
týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro operátory sídlící v příslušných zemích
a splňující kritéria státního občanství, co se týče vlastnictví. Nařízení, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě
na Rýně.

HR: Bez závazků.

(část CPC 749)

C. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy (62)
a) Manipulace s nákladem

SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené v Republice Slovinsko (zřizování poboček není po
voleno).

24.12.2016

(část CPC 741)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Účast v bulharských
společnostech je omezena na 49 %.

Popis výhrad

HR: Bez závazků pro d) služby tlačných a vlečných lodí a g) služby celního odbavení.
HU: Bez závazků pro služby celního odbavení.

c) Služby agentury pro nákladní dopravu
(část CPC 748)

PL: Vnitrostátní omezení týkající se přímého zastupování ve službách celního odbavení: mohou je provádět pouze celní
deklaranti, kteří mají trvalý pobyt na území Evropské unie.

d) Služby tlačných a vlečných lodí

FR: Bez závazků, není-li zajištěna naprostá vzájemnost.

(CPC 7113)

FI: Bez závazků pro zřizování přímých poboček.

e) Podpůrné služby v železniční dopravě

NL: Přijetí fyzických nebo právnických osob k tomu, aby jednaly jako celní zástupci, závisí na volném uvážení inspek
tora, jak stanoví čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 9 obecného zákona o clech. Přijetí bude odepřeno v případě, že byl žadatel
během posledních pěti let odsouzen za trestný čin bez možnosti odvolání. Celní zástupci, kteří nemají v Nizozemsku
trvalý pobyt ani zde nejsou usazeni, si musí pobyt nebo trvalou adresu v Nizozemsku zajistit, než začnou vykonávat
činnosti uznaného celního zástupce.

(CPC 743)
f) Ostatní podpůrné a pomocné služby
(část CPC 749)

CS

b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

g) Služby celního odbavení

a) Manipulace s nákladem
(část CPC 741)
b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)
c) Služby agentury pro nákladní dopravu
(část CPC 748)

AT: Pro pronájem užitkových vozidel s řidičem mohou být povolení udělena pouze státním příslušníkům Evropské
unie a právnickým osobám Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Účast v bulharských
společnostech je omezena na 49 %.
FI: Pro pronájem užitkových vozidel s řidičem je požadováno povolení, které se neuděluje vozidlům registrovaným v za
hraničí.
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené v Republice Slovinsko (zřizování poboček není po
voleno).

HR: Bez závazků pro d) pronájem užitkových vozidel s řidičem a g) služby celního odbavení.

(CPC 7124)

HU: Bez závazků pro služby celního odbavení.

e) Podpůrné služby v silniční dopravě
(CPC 744)

PL: Vnitrostátní omezení týkající se přímého zastupování ve službách celního odbavení: mohou je provádět pouze celní
deklaranti, kteří mají trvalý pobyt na území Evropské unie.

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby

FR: Bez závazků, není-li zajištěna naprostá vzájemnost.

(část CPC 749)

FI: Bez závazků pro zřizování přímých poboček.

g) Služby celního odbavení

L 356/1135

d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem

Úřední věstník Evropské unie

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy (63)

Popis výhrad

NL: Přijetí fyzických nebo právnických osob k tomu, aby jednaly jako celní zástupci, závisí na volném uvážení inspek
tora, jak stanoví čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 9 obecného zákona o clech. Přijetí bude odepřeno v případě, že byl žadatel
během posledních pěti let odsouzen za trestný čin bez možnosti odvolání. Celní zástupci, kteří nemají v Nizozemsku
trvalý pobyt ani zde nejsou usazeni, si musí trvalý pobyt nebo trvalou adresu v Nizozemsku zajistit, než začnou vyko
návat činnosti uznaného celního zástupce.

L 356/1136

Odvětví nebo pododvětví

CS

D. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

a) Služby pozemního odbavování (včetně dodávky hotových jí EU: Kategorie činností závisejí na velikosti letiště. Počet poskytovatelů na jednotlivých letištích může být z prostorových
del)
důvodů omezen, z jiných než prostorových důvodů na nejméně dva.
BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).
HR: Bez závazků.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).
PL: V případě skladování zmrazeného nebo chlazeného zboží a volně ložených kapalin nebo plynů závisejí kategorie
činností na velikosti letiště. Počet poskytovatelů na jednotlivých letištích může být z prostorových důvodů omezen, z ji
ných než prostorových důvodů na nejméně dva.

c) Služby agentury pro nákladní dopravu

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

(část CPC 748)

HU: Bez závazků.

Úřední věstník Evropské unie

b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)

SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené v Republice Slovinsko (zřizování poboček není po
voleno).

d) Pronájem letadel s posádkou
(CPC 734)

EU: Letadla, která používají letečtí přepravci Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, který
udělil přepravci licenci, nebo jinde v Evropské unii, pokud to stát, který udělil přepravci licenci, povolí.
Aby letadlo mohlo být registrováno, požaduje se, aby bylo vlastněno buď fyzickými osobami splňujícími konkrétní
podmínky státní příslušnosti, nebo právnickými osobami splňujícími zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu
a kontroly.
Letadlo musí být provozováno dopravci vlastněnými buď fyzickými osobami splňujícími konkrétní podmínky státní
příslušnosti, nebo právnickými osobami splňujícími zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly.

EU: Zvláštní povinnosti pro investory provozující počítačové rezervační systémy, které vlastní nebo kontrolují letečtí
přepravci.

24.12.2016

e) Prodej a uvádění na trh

f) Počítačový rezervační systém (CRS)

EU: Zvláštní povinnosti pro investory provozující počítačové rezervační systémy, které vlastní nebo kontrolují letečtí
přepravci.

24.12.2016

g) Správa letiště (64)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

CS

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

PL: Zahraniční podíl je omezen na 49 %
HR: Bez závazků.

h) Služby celního odbavení

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).
SI: Celní odbavení mohou provádět pouze právnické osoby usazené v Republice Slovinsko (zřizování poboček není po
voleno).

FR: Bez závazků, není-li zajištěna naprostá vzájemnost.
FI: Bez závazků pro zřizování přímých poboček.
NL: Přijetí fyzických nebo právnických osob k tomu, aby jednaly jako celní zástupci, závisí na volném uvážení inspek
tora, jak stanoví čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 9 obecného zákona o clech. Přijetí bude odepřeno v případě, že byl žadatel
během posledních pěti let odsouzen za trestný čin bez možnosti odvolání. Celní zástupci, kteří nemají v Nizozemsku
trvalý pobyt ani zde nejsou usazeni, si musí trvalý pobyt nebo trvalou adresu v Nizozemsku zajistit, než začnou vyko
návat činnosti uznaného celního zástupce.

Úřední věstník Evropské unie

HR, HU: Bez závazků.
PL: Vnitrostátní omezení týkající se přímého zastupování ve službách celního odbavení: mohou je provádět pouze celní
deklaranti, kteří mají trvalý pobyt na území Evropské unie.

E. Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy zboží kromě pa Žádné.
liv (65)
a) Skladování zboží kromě paliv přepravovaných potrubími (66)
(část CPC 742)

18. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

(CPC 883) ( )
68

Žádné.

L 356/1137

A. Služby související s těžbou (67)

B. Potrubní přeprava paliv (69)

Popis výhrad

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

(CPC 7131)

(část CPC 742)

CY, CZ, MT, PL, SK: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu.
Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku).

CS

C. Skladování paliv přepravovaných potrubími (70)

L 356/1138

Odvětví nebo pododvětví

D. Velkoobchodní služby v oblasti pevných, kapalných a plynných EU: Bez závazků pro velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody.
paliv a příbuzných výrobků
(CPC 62271)
a velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody (71)

(CPC 613)

EU: Bez závazků pro maloobchodní služby v oblasti pohonných hmot, elektřiny, plynu (jiného než v lahvích), páry
a horké vody.

F. Maloobchodní služby v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: V případě maloobchodních služeb v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, uhlí a dřeva
podléhá povolení pro obchodní domy (v případě Francie pouze pro nákupní střediska) testu ekonomické potřebnosti.
uhlí a dřeva
Hlavní kritéria: počet stávajících obchodů a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní
(CPC 63297)
podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.
a maloobchodní služby v oblasti elektřiny, plynu (jiného než v lah
vích), páry a horké vody (72)

G. Služby související s rozvodem energií (73)
(CPC 887)

Úřední věstník Evropské unie

E. Maloobchodní služby v oblasti pohonných hmot

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Bez závazků s výjim
kou poradenských služeb, kde platí: žádné.
SI: Bez závazků s výjimkou služeb souvisejících s rozvodem plynu, kde platí: žádné.

19. OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

(CPC 9701)

Žádné.
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a) Praní, čištění a barvení

b) Kadeřnické služby
(CPC 97021)

Popis výhrad

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické potřebnosti, je-li použit,
se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.
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Odvětví nebo pododvětví

CS

c) Kosmetické služby, manikúra a pedikúra
(CPC 97022)

d) Ostatní kosmetické služby j.n.
(CPC 97029)

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické potřebnosti, je-li použit,
se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické potřebnosti, je-li použit,
se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

(CPC ver. 1.0 97230)

g) Telekomunikační propojovací služby

Žádné.
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e) Lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické), jsou-li prová Žádné.
děny jako relaxační služby v oblasti péče o tělo, a nikoli z léčeb
ných nebo rehabilitačních důvodů (74) (75)

(CPC 7543)

L 356/1139

(1) V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích podle GATS.
(2) Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam
závazků zvláštní poznámky pod čarou, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícím způsobem uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli.
(3) Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY.
(4) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(5) Nezahrnuje služby související s těžbou na základě honoráře nebo smlouvy na ropných a plynových polích, které spadají do části 18.A SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(6) Nezahrnuje poradenské služby související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY.
(7) Odvětví je vyhrazeno pro výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah.
(8) Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) SLUŽBY PRO PODNIKY.
(9) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(10) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(11) Nezahrnuje provozování elektrických přenosových a distribučních soustav na základě honoráře nebo smlouvy, které spadají do části SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(12) Nezahrnuje dopravu zemního plynu a plynných paliv plynovodem, přenos a distribuci plynu na základě honoráře nebo smlouvy a prodej zemního plynu a plynných paliv, které spadají do části SLUŽBY
V OBLASTI ENERGIÍ.
(13) Nezahrnuje přenos a distribuci páry a horké vody na základě honoráře nebo smlouvy a prodej páry a horké vody, které spadají do části SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
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(14) Zahrnuje právní poradenství, právní zastupování, rozhodčí a smírčí/mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení. Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního
veřejného práva, práva Evropské unie a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou investor nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na
něj vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního veřejného práva a zahraničního práva mohou být
tyto požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi),
požadavků v oblasti pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo získáním přidruženého členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště
nebo sídla v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v Evropské unii a jednají osobně,
nebo jejich prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v dotyčném
členském státě Evropské unie a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře v příslušném členském státě Evropské unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před
soudy a jinými příslušnými orgány v Evropské unii, protože zahrnuje výkon práva Evropské unie a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech Evropské unie je však povoleno, aby
zahraniční právníci, kteří nejsou plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém je právník oprávněn
vykonávat svou praxi.
(15) Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části 1.A.a). Právní služby.
(16) Prodej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb podléhají licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům uplatňovaným v členských státech Evropské unie. Obecně platí, že
je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech Evropské unie je lékárníkům vyhrazen pouze prodej předepsaných léků.
(17) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(18) Část CPC 85201, která spadá do části 6.A.h) – Lékařské a zubařské služby.
(19) Dané služby jsou služby realitních agentů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami.
(20) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě technických zkoušek a analýz, které jsou povinné pro udělení povolení k prodeji či k používání (např. kontroly vozidel, kontroly potravin).
(21) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě některých činností souvisejících s těžbou (nerostů, ropy, plynu apod.).
(22) Opravy a údržba vybavení pro dopravu (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadá do částí 6.F. l) 1 až 6.F.l) 4.
Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části 6.B. Počítačové služby.
(23) Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají do části 6.F p).
(24) „Manipulace“ zahrnuje i celní odbavení, třídění, dopravu a dodání.
(25) „Poštovními zásilkami“ se rozumějí jakékoli zásilky, s nimiž manipuluje jakýkoli druh obchodního subjektu, ať již veřejného nebo soukromého.
(26) Např. dopisy, pohlednice.
(27) Zahrnuje knihy a katalogy.
(28) Časopisy, noviny, periodika.
(29) Expresní doručovací služby mohou mimo větší rychlosti a spolehlivosti zahrnovat i prvky přidané hodnoty, například vyzvednutí v místě původu, osobní dodání adresátovi, sledování a hledání zásilky,
možnost změny místa určení a adresáta během dopravy, potvrzení o přijetí.
(30) Poskytnutí prostředků včetně zajištění prostorů pro tento účel nebo dopravy třetí osobou, což umožňuje, aby si uživatelé, kteří jsou členy této služby, mezi sebou vzájemnou výměnou dopravili poštovní
zásilky. Poštovními zásilkami se rozumějí zásilky, s nimiž manipuluje jakýkoli druh obchodního subjektu, ať již veřejného nebo soukromého.
(31) V případě pododvětví i) až iv) mohou být požadovány individuální licence, které ukládají konkrétní povinnosti univerzální služby a/nebo finanční příspěvek do vyrovnávacího fondu.
(32) „Listovní zásilka“: písemné sdělení na jakémkoliv fyzickém médiu, které má být přepraveno a doručeno na adresu uvedenou odesílatelem přímo na zásilce nebo na jejím obalu. Knihy, katalogy, noviny
a časopisy se nepovažují za listovní zásilky.
(33) Jakákoli pozemní přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(34) Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(35) Tyto služby nezahrnují zpracování informací a/nebo údajů on-line (včetně zpracování transakcí) (část CPC 843), které spadají do části 1.B. Počítačové služby.
(36) Vysíláním se rozumí nepřerušený řetězec přenosu vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových programů široké veřejnosti, ale nezahrnuje spojení mezi provozovateli.
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(37) Vysvětlující poznámka pod čarou: Některé členské státy Evropské unie zachovávají u některých telekomunikačních provozovatelů účast státu. Členské státy Evropské unie si vyhrazují právo zachovat tuto
účast státu i v budoucnosti. Nejedná se o omezení přístupu na trh. V Belgii jsou účast vlády a hlasovací práva ve společnosti Belgacom volně upravena v rámci legislativních pravomocí, tj. v současné době
podle zákona ze dne 21. března 1991 o reformě státem vlastněných hospodářských podniků.
(38) Tyto služby zahrnují telekomunikační služby spočívající v přenosu a příjmu rozhlasového a televizního satelitního vysílání (nepřerušený řetězec satelitního přenosu vyžadovaný pro šíření signálů televizních
a rozhlasových programů široké veřejnosti). Toto zahrnuje prodej satelitních služeb, avšak nikoliv prodej balíčků televizních programů domácnostem.
(39) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě distribuce chemických výrobků, farmaceutických výrobků, výrobků pro lékařské účely, jako jsou lékařské a chirurgické přístroje, léčiva
a předměty pro lékařské účely, vojenského vybavení a drahých kovů (a kamenů) a v některých členských státech Evropské unie též v případě distribuce tabáku a tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
(40) Tyto služby zahrnují CPC 62271 a spadají do části 18.D SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(41) Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají do části 6.B. a 6.F.l) SLUŽBY PRO PODNIKY.
Nezahrnuje maloobchodní služby s energetickými produkty, které spadají do částí 18.E a 18.F SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(42) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a zdravotnického a ortopedického zboží spadá do části 6.A.k) SLUŽBY SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ.
(43) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(44) Odpovídá službám v souvislosti s odpadními vodami.
(45) Odpovídá službám čištění výfukových a odpadních plynů.
(46) Odpovídá částem služeb na ochranu přírody a krajiny.
(47) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(48) Dodávky hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb spadají do POMOCNÝCH SLUŽEB V OBLASTI LETECKÉ DOPRAVY v části 17.D.a) Služby pozemního odbavování.
(49) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(50) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě přístavních služeb a jiných námořních dopravních služeb vyžadujících použití veřejného prostranství.
(51) Zahrnuje svoz kontejnerů a přesun vybavení mezi přístavy v témže státě zajišťovaný mezinárodními přepravci, neplyne-li z této dopravy žádný příjem.
(52) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě přístavních služeb a jiných vnitrozemských vodních dopravních služeb vyžadujících použití veřejného prostranství.
(53) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě železničních dopravních služeb vyžadujících použití veřejného prostranství.
(54) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(55) Na veřejné služby se v některých členských státech Evropské unie vztahuje horizontální omezení.
(56) Součást CPC 71235, spadá do části 7.A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY Poštovní a kurýrní služby.
(57) Potrubní přeprava paliv spadá do části 18.B SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(58) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(59) Nezahrnuje údržbu a opravy dopravního vybavení, které spadají do částí 6.F.l) 1 až 6.F.l) 4 SLUŽBY PRO PODNIKY.
(60) Na přístavní služby a pomocné služby v oblasti námořní dopravy vyžadující použití veřejného prostranství a na služby tlačných a vlečných lodí se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.
(61) Na přístavní služby a pomocné služby vyžadující použití veřejného prostranství a na služby tlačných a vlečných lodí se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.
(62) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě, že služby vyžadují použití veřejného prostranství.
(63) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě, že služby vyžadují použití veřejného prostranství.
(64) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(65) Pomocné služby v oblasti přepravy paliv spadají do části 18.C SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(66) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(67) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
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(68) Zahrnuje tyto služby na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava staveniště, instalace plošin, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace
vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem, kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení vrtů,
wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování (tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin
a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů.
Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich využívání.
Nezahrnuje přípravu staveniště pro těžbu zdrojů kromě ropy a plynu (CPC 5115), která spadá do části 8. STAVEBNÍ SLUŽBY.
(69) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(70) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(71) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(72) Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení.
(73) Kromě poradenských služeb se horizontální omezení uplatňuje na veřejné služby.
(74) Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají do částí 6.A.h) Lékařské služby, 6.A.j) 2 Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a zdravotníky a zdravotní služby (13.A a 13
C).
(75) Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě lázeňských služeb a masáží (jiných než terapeutických) poskytovaných v oblasti veřejných služeb (určité vodní zdroje).“
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PŘÍLOHA X
„ODDÍL D
EKVÁDOR

Tento seznam závazků je v souladu s ústavními a právními předpisy, které upravují usazování v Ekvádoru.
Při přípravě této nabídky byla zohledněna Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického
oddělení OSN, Statistical Reports, řada M, č. 4, ISIC revised, verze 3.1, 2002 a centrální klasifikace produkce Statis
tického oddělení OSN, Statistical Reports, řada M, č. 77, CPC provisional, 1991.
Za účelem metodické revize a analýzy:
V odvětvích nebo pododvětvích hospodářských činností, které nejsou uvedeny na seznamu, se nepřijímají žádné
závazky.
V případě hospodářských pododvětví, kde závazky zůstávají zachovány nebo kde jsou zařazeny nové závazky, jsou
změny uvedeny v levém sloupci nadepsaném „Odvětví nebo pododvětví“.
Výhrady, podmínky a vyloučení, které se týkají pravidel pro přístup na trh a pro národní zacházení a které se vztahují
na zachované nebo nově zařazované závazky, jsou uvedeny pravém sloupci nadepsaném „Popis výhrad“.
V témže pravém sloupci je seznam doplněn o poznámky k zařazovaným nebo zachovávaným závazkům nebo
výhradám, jež jsou považovány za nezbytné.
Na závazky v konkrétních odvětvích nebo pododvětvích se vztahují horizontální výhrady a omezení uvedené v první
části, které, není-li uvedeno jinak, jsou uplatňovány paušálně a bezpodmínečně na všechna odvětví.
Závazky nezahrnují opatření týkající se požadavků, licencí nebo uznávání, postupů nebo procesů nezbytných pro výkon
nebo rozvoj hospodářské činnosti, která jsou uplatňována i tehdy, když nejsou v seznamu uvedena, nepředstavují-li
omezení pravidel pro přístup na trh a pro národní zacházení.
V případě nejednotností se výhrady, podmínky a vyloučení zahrnuté do níže uvedeného seznamu neuplatní na
pododvětví a způsoby dodávky, pro něž Ekvádor přijal závazky v listině specifických závazků sjednaném při přistoupení
ke Světové obchodní organizaci (WTO) v roce 1996, jehož přepracované znění lze nalézt v dokumentu S/DCS/W/ECU
ze dne 24. ledna 2003, který byl vypracován na základě původních znění a změn dokumentů GATS/SC/98/Suppl.1
a GATS/SC/98/Suppl.2 Všeobecné dohody o obchodu službami WTO (GATS). Uvedené výhrady, podmínky a vyloučení
jsou tedy použitelné a povinné pouze pro nová odvětví a/nebo způsoby dodávky stanovené na níže uvedeném seznamu.
V souladu s ustanovením v čl. 107 odst. 3 týkajícím se oblasti působnosti pravidel v hlavě o obchodu službami,
usazování a elektronickém obchodu nejsou uvedena opatření, jež může ekvádorský stát přijmout nebo zachovat v
souvislosti s granty a dotacemi.
Rovněž si Ekvádor na základě čl. 107 odst. 5 hlavy o obchodu službami, usazování a elektronickém obchodu vyhrazuje
právo zavádět, zachovávat a plně uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy pro dosažení legitimních cílů veřejné
politiky v oblastech, mezi něž mimo jiné patří ochrana zranitelných skupin, ochrana spotřebitele, zdraví a životní
prostředí.
V souladu s čl. 107 odst. 4 hlavy o obchodu službami, usazování a elektronickém obchodu tato nabídka nezahrnuje
služby poskytované při výkonu veřejné moci.
Práva a povinnosti vyplývající z tohoto seznamu závazků nejsou přímo použitelné a nemají přímý účinek, a proto
nezakládají jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám přímo vymahatelná práva.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad

Investice

CS

Investice do určitých ekonomických činností spojených s využíváním strategických odvětví nebo zaměřených na posky
tování veřejných služeb budou podmíněny koncesními právy, licencemi, oprávněními nebo jinými formami povolení,
které musí být získány předem v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími dané odvětví, jakož i požadav
kem na sídlo nebo na zřízení provozovny v Ekvádoru pro právnické osoby, jež jsou zapsány do obchodního rejstříku
podle právních předpisů jiné země a jejichž hlavní sídlo je v jiné zemi.

L 356/1144

Odvětví nebo pododvětví

Tento požadavek se vztahuje na poskytování veřejné pitné vody a vody určené k zavlažování, sanitárních služeb, elek
trické energie, telekomunikace, správu dálnic a služby přístavní a letištní infrastruktury, služby spojené s využíváním
energie ve všech jejích formách, využíváním neobnovitelných přírodních zdrojů, přepravou a rafinací uhlovodíků, biolo
gickou rozmanitostí a genetickým fondem, vodou a rádiovým spektrem.
Úplné nebo částečné nabytí balíku akcií nebo nabytí jakýchkoli práv ke kontrole, řízení či správě společností působících
v oblastech uvedených v předchozím odstavci může být podmíněno souhlasem příslušných orgánů.

Specifické závazky, které Ekvádor přijal v této dohodě ve strategických odvětvích a ve veřejných službách, se považují
za výjimečné okolnosti stanovené ve vnitrostátních právních předpisech ve vztahu k přenesení činností při poskytování
veřejných služeb a ve strategických odvětvích na soukromé iniciativy.
Vlastnictví půdy nebo vod
Zahraniční fyzické ani právnické osoby nesmějí v žádném postavení nabývat půdu nebo koncese v národních bezpeč
nostních zónách pro účely hospodářského využití.

Úřední věstník Evropské unie

Kritéria pro udělování licencí, oprávnění a jiných forem povolení musí být transparentní a nediskriminační, pokud jde
o účast podniků ze strany EU, a nesmí přestavovat kvantitativní omezení usazování.

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat opatření týkající se vlastnictví pozemků v příhraničních oblastech,
na pobřeží státu nebo na ostrovním území cizími státními příslušníky.
Najímání zahraničních pracovníků
Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než deset zaměstnanců, musí zaměstnat státní příslušníky Ekvádoru, při
čemž jejich podíl musí činit alespoň 90 % řadových zaměstnanců a alespoň 80 % kvalifikovaných zaměstnanců, specia
listů, administrativních pracovníků nebo osob na odpovědných místech. Toto omezení se nevztahuje na zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají nejvýše deset zaměstnanců.
Právní zastupování
24.12.2016

Právní zástupci všech vnitrostátních nebo zahraničních společností, kteří sjednávají nebo uzavírají závazky v Ekvádoru,
musí mít v zemi zmocněnce nebo zástupce, jenž může vyřizovat žádosti a plnit příslušné požadavky a jenž musí mít
bydliště v Ekvádoru.

Popis výhrad

Sociální ekonomika
V souladu s ústavou republiky si Ekvádor vyhrazuje právo přijmout opatření poskytující preferenční a odlišné zacházení
odvětvím, která se zabývají činnostmi využívajícími model sociální ekonomiky, včetně odvětví fungujících na základě
spolkové činnosti a družstevnictví.

CS

Daňový režim

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Na převody nebo jakékoli poukazování finančních prostředků se vztahuje v Ekvádoru daň z odlivu měny, jež je považo
vána za plně slučitelnou s ustanoveními článku 296.
Kulturní a přírodní dědictví
Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření poskytující práva nebo preference místním komu
nitám, pokud jde o podporu, propagaci a rozvoj projevů nehmotného kulturního dědictví. Rovněž si vyhrazuje právo
přijmout nebo zachovat jakékoli opatření poskytující práva nebo preference místním komunitám, pokud jde o ochranu,
zachování, obnovu a podporu ekvádorského národního dědictví, čímž se myslí veškeré fyzikální, biologické a geologické
charakteristiky cenné z pohledu environmentálního, vědeckého, kulturního nebo krajinného, včetně národního systému
chráněných oblastí a křehkých a ohrožených ekosystémů.
Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření poskytující fyzickým nebo právnickým osobám
strany EU v ekvádorském odvětví vydavatelství stejné zacházení, jaké je poskytováno fyzickým nebo právnickým oso
bám z Ekvádoru.

1. ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, LOV A LESNICTVÍ

A. Zemědělství, lov

Úřední věstník Evropské unie

Vydavatelské odvětví

Přístup na trh: Žádné (2)

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), s výjimkou poraden Národní zacházení: Žádné.
ských a konzultačních služeb (1)

B. Lesnictví a těžba dřeva

Přístup na trh: Žádné, výjimkou je pouze počet podniků, celkový počet operací a celkový objem produkce.

(ISIC rev.3.1: 020), s výjimkou poradenských a konzultačních slu Národní zacházení: Žádné.
žeb

2. RYBOLOV A AKVAKULTURA

Přístup na trh: Žádné.
L 356/1145

(ISIC rev.3.1: 0502), s výjimkou poradenských a konzultačních Národní zacházení: Žádné kromě:
služeb
Drobný rybolov je vyhrazen pouze ekvádorským rybářům.

Popis výhrad

Rybářská plavidla si mohou zahraniční posádku najmout pouze v případě, že k tomu mají povolení příslušného veřej
ného subjektu vydané na určitou dobu.

L 356/1146

Odvětví nebo pododvětví

Vnitrozemská námořní doprava je obecně vyhrazena ekvádorským plavidlům; zahraniční plavidla se nesmějí po vnitro
zemských vodních cestách pohybovat bez předchozího povolení.
CS

Vstup plavidel zabývajících se lovem garnátů a krevet a výrobních plavidel plujících pod zahraniční vlajkou do země je
omezen, s výjimkou případů, kdy plavidla potřebují využít přístavních služeb za účelem oprav nebo neplánovaného za
jetí do přístavu.
Pro zahraniční investice do laboratoří pro chov larev a středisek pro výzkum akvakultury je požadováno povolení pří
slušného veřejného orgánu.
3. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

B) Těžba ropy a zemního plynu (ISIC rev 3.1: 1110)

Přístup na trh: Bez závazků.

Nezahrnuje služby související s těžbou na základě honoráře nebo Národní zacházení: Žádné.
smlouvy na ropných a plynových polích.

C) Těžba rud kovů (ISIC rev 3.1: 13)

Přístup na trh: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

A) Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
(ISIC rev 3.1: 10)

Národní zacházení: Žádné.

D) Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3.1: 14)

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

F) Výroba dřeva a dřevěných a korkových výrobků, s výjimkou Přístup na trh: Žádné.
nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků (ISIC rev 3.1: Národní zacházení: Žádné.
20)

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

I) Výroba v pecích (ISIC rev 3.1: 231)

U) Recyklace (ISIC rev 3.1: 37)

Popis výhrad

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

4. VÝROBA

A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů (ISIC rev 3.1: 15) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

C. Výroba textilií (ISIC rev 3.1: 17)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

D. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (ISIC rev 3.1: 18) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

E. Činění a úprava usní; výroba brašnářského a sedlářského Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
zboží, postrojů a obuvi (ISIC rev 3.1: 19)

G. Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev 3.1: 21)

Úřední věstník Evropské unie

B. Výroba tabákových výrobků (ISIC rev 3.1: 16)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů (3) (ISIC rev 3.1: Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
22), s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře
nebo smlouvy

J. Výroba rafinovaných ropných produktů (ISIC rev 3.1: 232)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
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K. Výroba chemických látek a chemických přípravků kromě vý Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
bušnin (ISIC rev 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin)

L. Výroba pryžových a plastových výrobků (ISIC rev 3.1: 25)

Popis výhrad

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

N. Výroba základních kovů (ISIC rev 3.1: 27)

CS

M. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (ISIC rev Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
3.1: 26)
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Odvětví nebo pododvětví

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

O. Výroba kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (ISIC Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
rev 3.1: 28)

a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely (ISIC rev 3.1: Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
291)

b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
a střeliva (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926,
2929)

Úřední věstník Evropské unie

P. Výroba strojů

c) Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j.n. (ISIC rev 3.1: Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
293)

d) Výroba kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpo Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
četní techniky (ISIC rev 3.1: 30)

e) Výroba elektrických strojů a zařízení j.n. (ISIC rev 3.1: 31)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
24.12.2016

f) Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
(ISIC rev 3.1: 32)

Popis výhrad

Q. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
přístrojů (ISIC rev 3.1: 33)

CS

R. Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (ISIC rev 3.1: Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
34)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

S. Výroba ostatních (nevojenských) dopravních prostředků a zaří Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
zení (ISIC rev 3.1: 35, s výjimkou výroby válečných lodí, váleč
ných letadel a jiných dopravních prostředků a zařízení pro vojen
ské účely)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

U. Recyklace (ISIC rev 3.1: 37)

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

5. VÝROBA, PŘENOS A DISTRIBUCE ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY
A HORKÉ VODY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (S VÝJIMKOU VÝ
ROBY ELEKTŘINY Z JADERNÝCH ZDROJŮ)

Úřední věstník Evropské unie

T. Výroba nábytku; výroba j. n. (ISIC rev 3.1: 361, 369)

A) Výroba elektřiny; přenos a distribuce elektřiny pro vlastní po Přístup na trh: Bez závazků.
třebu (součást ISIC rev 3.1: 4010)
Národní zacházení: Žádné.

b) Distribuce plynných paliv prostřednictvím sítí (součást ISIC Přístup na trh: Žádné.
rev 3.1: 4020)
Národní zacházení: Žádné.
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C) Výroba páry a horké vody; distribuce páry a horké vody pro Přístup na trh: Žádné.
vlastní potřebu (součást ISIC rev 3.1: 4030).
Národní zacházení: Žádné.

Popis výhrad

1. SLUŽBY PRO PODNIKY

A. Služby svobodných povolání

CS

Pro výkon většiny svobodných povolání v Ekvádoru musí profesní kvalifikaci, která byla získána v zahraničí, uznat pří
slušný vnitrostátní orgán, jenž obvykle před tím, než takové uznání může udělit, požaduje trvalý pobyt v Ekvádoru.

L 356/1150

Odvětví nebo pododvětví

a) Právní služby (CPC 861) Pouze poradenství v oblasti zahranič Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
ních právních předpisů a mezinárodního práva (kromě poraden
ských služeb a právního zastupování podle vnitrostátního práva)

c) Daňové poradenství (CPC 863)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

d) a g) Architektonické služby (CPC 8671) včetně urbanistických Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
služeb a služeb v oblasti krajinářské architektury (CPC 8674)

Úřední věstník Evropské unie

b) Účetní a auditorské služby a služby vedení účetnictví (CPC Přístup na trh, národní zacházení: Žádné, kromě toho, že sdružení nebo společnosti v oblasti účetnictví mohou být za
862)
účelem společného výkonu dané profese tvořeny pouze státními příslušníky Ekvádoru, nebo státními příslušníky Ekvá
doru a cizinci, přičemž v takovém případě musí ekvádorští účetní tvořit alespoň dvě třetiny a stejný podíl se musí pou
žít i u základního jmění. Taková sdružení nebo společnosti musí být zapsány v národním rejstříku účetních.

e) Inženýrské služby (CPC 8672) kromě služeb pořizovaných stá Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
tem

f) Integrované inženýrské služby (CPC 8673) kromě služeb poři Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
zovaných státem

B. Počítačové a související služby
24.12.2016

a) Poradenské služby týkající se instalace počítačového hardwaru Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
(CPC 841)

Popis výhrad

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

c) Zpracování údajů (CPC 843)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

d) Databázové služby (CPC 844)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

CS

b) Služby implementace softwaru (CPC 842)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

e) Opravy a údržba kancelářského vybavení včetně počítačů (CPC Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
845) a jiné počítačové služby (CPC 849)

a) Služby vztahující se k vlastním nebo pronajatým nemovito Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
stem (CPC 821)

b) Služby na základě honoráře nebo smlouvy (CPC 822)

Přístup na trh: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

D. Služby v oblasti nemovitostí (CPC 821 + 822)

Národní zacházení: Žádné.

E. Služby nájmů/pronájmů bez operátorů

a) Služby týkající se osobních automobilů bez operátorů (CPC Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
83101)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné, kromě toho, že vnitrostátní vodní doprava nebo kabotáž je vyhrazena pouze
pro obchodní plavidla plující pod ekvádorskou vlajkou.
Mezinárodní námořní přeprava uhlovodíků je vyhrazena pro plavidla, jež jsou ve vlastnictví ekvádorských podniků.

L 356/1151

b) Služby týkající se plavidel bez posádky (CPC 83103)

Popis výhrad

*F. Ostatní služby pro podniky

b) Průzkum trhu a veřejného mínění (CPC 864)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

c) Podnikové poradenství (CPC 865)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

CS

a) Prodej nebo pronájem reklamního prostoru nebo času (CPC Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
8711)

L 356/1152

Odvětví nebo pododvětví

d) Služby související s podnikovým poradenstvím (CPC 866)

h) Služby související s těžbou (CPC 883)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

i) Služby související s výrobou (CPC 884 + 885)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

m) Související vědecké a technické poradenství (CPC 8675)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

n) Údržba a opravy vybavení (CPC 633 + 8861 – 8866)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

o) Služby úklidu budov (CPC 874)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

q) Balicí služby (CPC 876)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

e) Technické zkoušky a analýzy (CPC 8676)

a) Kongresové služby (CPC 87909*)

Popis výhrad

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

t) Opravy jiného dopravního vybavení, na základě honoráře nebo Přístup na trh: Žádné.
smlouvy (CPC 8868)
Národní zacházení: Žádné.

2. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Podle ekvádorského práva je pro poskytování poštovních a kurýrních služeb v Ekvádoru vyžadována koncese nebo jiná
forma
oprávnění.
Služby vztahující se k manipulaci s poštovními zásilkami zasíla
nými adresátům doma i v zahraničí podle následujícího seznamu Přístup na trh: Žádné, kromě toho, že do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost se má za to, že do roz
pododvětví:
sahu služeb, které mohou být vyhrazeny, spadají listovní zásilky, jejichž cenu a hmotnost stanoví vnitrostátní předpisy.
i) manipulace s adresovanými písemnými sděleními na jakémkoli Národní zacházení: Žádné.
druhu fyzických nosičů včetně hybridních poštovních služeb a ad
resných reklamních zásilek,

Úřední věstník Evropské unie

A. Poštovní a kurýrní služby (součást CPC 7511 a CPC 7512)

ii) manipulace s adresovanými balíky a balíčky,
iii) manipulace s adresovanými tiskovinami,
iv) manipulace se zásilkami uvedenými v bodech i) až iii), pokud
jsou doporučené nebo pojištěné,
v) expresní doručovací služby pro zásilky uvedené v bodech i) až
iii),
vi) manipulace s neadresovanými zásilkami,
vii) výměna dokumentů.
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Závazky v pododvětví i), iv) a v) jsou vyloučeny, pokud spadají
do rozsahu služeb, které mohou být vyhrazené pro stát, tedy: pro
listovní zásilky (4), jejichž cena je nižší než 2,5 násobek úřední zá
kladní sazby, za předpokladu, že váží méně než 50 gramů, plus
služba doporučených zásilek, používaná při soudních a správních
řízeních (část CPC 751, část CPC 71235 (5) a část CPC 73210 (6))

Popis výhrad

C. Telekomunikační služby

CS

Stát si vyhrazuje právo určit v budoucnu případy, kdy může být k poskytování kterékoli z těchto služeb požadována
koncese
nebo jiná forma oprávnění.
Včetně níže uvedených služeb kromě rozhlasového a televizního
vysílání
Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat opatření, jež mají zajistit preferenční přidělení rádiového spektra
Tyto služby nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem veřejnému subjektu (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) s cílem zaručit poskytování univerzální telekomuni
je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomuni kační služby v izolovaných venkovských oblastech, okrajových městských oblastech a nízkopříjmovému obyvatelstvu
za podmínek, které neovlivňují dostupnost tohoto vzácného zdroje pro přístup soukromých subjektů na obchodní trh
kační služby.
a jejich účast na tomto trhu.
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Odvětví nebo pododvětví

a) Všechny služby, jejichž předmětem je přenos a příjem signálů Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
jakýmikoli elektromagnetickými prostředky, s výjimkou rozhlaso
vého a televizního vysílání

c) Ostatní

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

3. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

A. Obecné stavební práce pro budovy (CPC 512)

Úřední věstník Evropské unie

b) Služby poskytování satelitních kapacit, k propojení stanic roz Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
hlasového a televizního vysílání

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

B. Obecné stavební práce pro stavební inženýrství (CPC 513) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
kromě služeb pořizovaných státem

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

D. Kompletační a dokončovací stavební práce (CPC 517)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

E. Ostatní (CPC 511 + 515 + 518)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

C. Instalační a montážní práce (CPC 514 + 516)

Popis výhrad

4. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

A) Služby komisionářů (CPC 6211) kromě prodeje paliv

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Přístup na trh: Žádné.
CS

Národní zacházení: Žádné.

B) Velkoobchodní služby

a) Velkoobchodní služby v oblasti užitkových vozidel, motocyklů Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen
ství (část CPC 6111, část CPC 6113 a část CPC 6121 )

c) Ostatní velkoobchodní služby (CPC 622) kromě velkoobchodu Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
s energetickými produkty, nerosty, chemickými látkami a farma
ceutickým zbožím

C) Maloobchodní služby (část CPC 63)

Přístup na trh: Žádné.

Vztahuje se pouze na:

Národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

b) Velkoobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
zařízení (část CPC 7542)

Maloobchodní služby v oblasti potravin (CPC 631)
Maloobchodní služby v oblasti nepotravinářského zboží (CPC
632)
Prodej motorových vozidel (CPC 6111)
Prodej částí, součástí a příslušenství motorových vozidel (CPC
6113)
Prodej motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí,
součástí a příslušenství (CPC 6121)
Prodej telekomunikačního zařízení (CPC 7542)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
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D. Franšíza (CPC 8929)

Popis výhrad

6. SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

B) Služby likvidace odpadu (CPC 9402)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

C) Sanitární a podobné služby (CPC 9403)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

7. FINANČNÍ SLUŽBY

Podle ekvádorských právních předpisů není povoleno zakládat mateřské společnosti nebo ústředí institucí ve finančním
sektoru sociální ekonomiky, jako jsou: spořící a úvěrová družstva, vzájemné nebo asociativní subjekty, obecní fondy
a banky, spořitelny a jakékoli jiné právní formy nebo názvy existující v zemi původu a odpovídající tomuto odvětví.

Úřední věstník Evropské unie

D) Služby čištění výfukových a odpadních plynů (CPC 9404) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
Služby v souvislosti s omezováním hluku (CPC 9405) Služby na
ochranu přírody a krajiny (CPC 9406); Ostatní (CPC 9409)

CS

A) Služby týkající se odpadních vod (CPC 9401)
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Odvětví nebo pododvětví

Za účelem větší transparentnosti je v Ekvádoru při zakládání podniků zaměřených na pojištění, zajištění a související
služby, na poskytování bankovních služeb, jiných finančních služeb a služeb v oblasti cenných papírů ve všech formách
požadováno výslovné povolení a dodržení všech ustanovení obsažených v platných právních předpisech týkajících se
těchto činností.
Věřitelé ekvádorských poboček zahraničních finančních institucí mají přednostní právo nakládat v zemi s aktivy, která
má uvedená instituce v držení, v případě likvidace její mateřské společnosti nebo ukončení činnosti v Ekvádoru z jaké
hokoli důvodu.
Pro větší transparentnost musí být pobočky zahraničních finančních institucí, včetně pojišťoven a zajišťoven, usazeny v
Ekvádoru se základním jměním odpovídajícím minimálně výši jmění požadovaného v případě vnitrostátních finančních
institucí.

24.12.2016

Zahraniční finanční instituce, které navrhují otevřít zastoupení, jež mají sloužit jako informační centra pro jejich zákaz
níky nebo jež mají v zemi umísťovat prostředky formou půjček nebo investic, potřebují předchozí povolení příslušného
kontrolního subjektu a nesmějí vykonávat žádné zákonem stanovené finanční zprostředkovatelské služby. Dále nesmějí
v souvislosti s operacemi tohoto typu poskytovat informace nebo reklamu ani poskytovat služby řízení nebo zpraco
vání. Nesmějí nabízet finanční prostředky nebo vklady v Ekvádoru pro účely investic v jiné zemi, ani nesmějí nabízet či
investovat do ekvádorských cenných papírů vydaných v jiné zemi.

Popis výhrad

Pro větší transparentnost musí být pomocné služby k finančním službám související s poskytováním a přenosem fi
nančních informací a zpracováním finančních údajů registrovány v souladu s pravidly, která stanoví orgán dozoru nad
správci bank, pojišťoven a soukromých penzijních fondů. V rámci uvedených pomocných služeb nesmějí být shromaž
ďovány, uchovávány a poskytovány informace o úvěrech. Služby v oblasti finančních informací nebo zpracování finanč
ních údajů podléhají ekvádorským předpisům o ochraně takových informací.

CS

Pro větší transparentnost musí být právnické osoby poskytující finanční služby, včetně pojištění, pomocných služeb
a služeb v oblasti cenných papírů, zřízeny ve formě společností nebo osob s právní subjektivitou v souladu s ekvádor
ským právem a musí se na ně vztahovat nediskriminační právní omezení a požadavek minimálního základního jmění.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Pro větší transparentnost nesmějí instituce v soukromém finančním systému, jejich ředitelé a hlavní podílníci přímo ani
nepřímo vlastnit akcie a podíly v podnicích nebo obchodních společnostech mimo finanční sektor, které jsou přítomny
nebo působí na ekvádorském trhu, včetně těch, jejichž regulaci upravuje zákon o trhu s cennými papíry nebo zákon
o všeobecném pojištění.

Finanční skupinou se v Ekvádoru rozumí banka, která vlastní společnosti poskytující finanční nebo pomocné služby
a jejich pobočky v Ekvádoru i mimo Ekvádor, jak stanoví Código Orgánico Monetario y Financiero (základní měnový a fi
nanční zákon), ve znění platném k 12. září 2014.
Bez ohledu na její složení nesmí finanční skupinu tvořit více než jedna banka a finanční skupina nesmí vlastnit více než
jednu společnost poskytující finanční nebo pomocné služby v téže oblasti činnosti.

A. POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout opatření, na jejichž základě je přidělováno poskytování specifických služeb spoje
ných s řízením veřejných zdrojů pojišťovnám nebo zajišťovnám, jež jsou zčásti nebo zcela vlastněny ekvádorským stá
tem.

Úřední věstník Evropské unie

V zájmu větší jasnosti nesmějí poskytovatelé bankovních finančních služeb v Ekvádoru prostřednictvím zřízení finanč
ních subjektů nebo získáním všech akcií stávajícího finančního subjektu nebo části jeho akcií získat nebo držet akciové
podíly v subjektech zabývajících se poskytováním pojišťovacích služeb nebo služeb spojených s pojištěním, služeb v ob
lasti cenných papírů nebo služeb souvisejících s cennými papíry.

Zahraniční pojišťovny a zajišťovny a zprostředkovatelé zahraničních pojišťoven a zajišťoven nesmějí otevírat zastoupení.

1) Pojištění proti rizikům spojeným s obchodní námořní dopra Přístup na trh: Žádné.
vou kryjící dopravní prostředky, zboží a odpovídající odpověd Národní zacházení: Žádné.
nost a pojištění proti rizikům spojeným s mezinárodní leteckou
přepravou zboží

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.
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2) Zajištění a retrocese

Popis výhrad

3) Přímé pojištění (včetně spolupojištění)

Přístup na trh: Žádné.

Životní

Národní zacházení: Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví

Neživotní
CS

Úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh
Pojištění nákladu
Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám
Pojištění finančních ztrát
Všeobecné pojištění odpovědnosti

4) Zprostředkování pojištění, například makléřství a agentury

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

B. BANKOVNÍ A JINÉ FINANČNÍ SLUŽBY (kromě pojištění)

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout opatření, na jejichž základě je přidělováno poskytování specifických služeb spoje
ných s řízením veřejných zdrojů finančním institucím, jež jsou zčásti nebo zcela vlastněny ekvádorským státem.

Úřední věstník Evropské unie

5) Doplňkové služby k pojištění, například služby v oborech po Přístup na trh: Žádné.
radenství, pojistná matematika, posouzení rizika a pojistná plnění Národní zacházení: Žádné.

Instituce působící na trhu s cennými papíry nemají povoleno zakládat pobočky.

a) Přijímání vkladů a jiných vratných peněžních prostředků od Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
veřejnosti (CPC 81115–81119)

b) Půjčky všech druhů včetně spotřebitelského úvěru, hypoteč
ního úvěru, faktoringu od finančních institucí a financování ob
chodních transakcí (CPC 8113)
24.12.2016

c) Služby finančního leasingu (CPC 8112)

Popis výhrad

d) Služby týkající se plateb a peněžních převodů: kreditní a de
betní karty, charge karty, cestovní šeky a bankovní směnky (CPC
81339)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

e) Poskytování záruk a příslibů (CPC 81199)

f) Obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
burze, na přepážkovém trhu s/se:
— nástroji peněžního trhu (šeky, směnkami, depozitními certifi
káty apod.) (část CPC 81339)
— deriváty: futures a opcemi (část CPC 81339)
— nástroji využívajícími směnných kurzů a úrokových sazeb
včetně swapů a dohod o termínování kurzů (část CPC 81339)
— obchodovatelnými cennými papíry (CPC 81321)
— jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy včetně
drahých kovů (část CPC 71339)

Úřední věstník Evropské unie

— devizovými prostředky (CPC 81333)

g) Účast na emisi všech druhů cenných papírů včetně upisování Přístup na trh: Žádné, kromě toho, že je požadována registrace emitenta a emitovaných cenných papírů.
a investování v roli prostředníka (veřejně i soukromě) a poskyto Národní zacházení: Žádné.
vání služeb souvisejících s takovými emisemi (CPC 8132)

i) Správa aktiv: správa hotovosti nebo portfolia, správa kolektiv Přístup na trh: Žádné.
ního investování, služby spojené s úschovou, ukládáním a svěřová Národní zacházení: Žádné.
ním (CPC 8119 + 81323)
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j) Platební a zúčtovací služby týkající se finančních aktiv včetně Přístup na trh: Žádné.
cenných papírů, derivátů a jiných obchodovatelných nástrojů Národní zacházení: Žádné.
(CPC 81339 nebo 81319)

Popis výhrad

k) Poradenské a jiné pomocné finanční služby ke všem činno Přístup na trh: Žádné, kromě shromažďování, uchovávání a poskytování informací o úvěrech.
stem uvedeným pod názvem bankovní a jiné finanční služby Národní zacházení: Žádné.
(kromě pojištění): úvěrové reference a analýzy, výzkum a poraden
ství v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a re
strukturalizace společnosti (CPC 8131 nebo 8133)

L 356/1160

Odvětví nebo pododvětví

CS

l) Poskytování a převod finančních informací a zpracování fi Přístup na trh: Žádné, kromě shromažďování, uchovávání a poskytování informací o úvěrech.
nančních dat a souvisejícího programového vybavení, které usku Národní zacházení: Žádné.
tečňují poskytovatelé jiných finančních služeb (CPC 8131)

8. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY (s výjimkou služeb uvede
ných v bodech 1.A h–j klasifikace W/120)

Přístup na trh: Žádné, kromě toho, že služby nabízené zdravotnickými zařízeními a společnostmi pro hrazenou péči
musí poskytovat národní nebo zahraniční akciové společnosti.
Národní zacházení: Žádné.

9. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Před zahájením jakékoli činnosti v oblasti cestovního ruchu ve smyslu zákona o cestovním ruchu musí každá fyzická
nebo právnická osoba, podnik nebo společnost získat příslušnou registraci, konkrétně to znamená, že poskytovatel slu
žeb v cestovním ruchu musí být zapsán do veřejného rejstříku podnikatelů v oblasti cestovního ruchu při ekvádorském
ministerstvu cestovního ruchu.

Úřední věstník Evropské unie

A) Služby nemocnic (CPC 9311)

A) UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ (včetně dodávek hotových jídel) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
(CPC 641–643)

B) Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (včetně delegátů) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
(CPC 7471)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

C) Průvodcovské služby (CPC 7472)

Popis výhrad

10. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

(CPC 96492)

CS

A) Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních skupin Přístup na trh, národní zacházení: Žádné, kromě toho, že od uměleckých manažerů (fyzické nebo právnické osoby,
které najímají zahraniční umělce, hudební skupiny nebo orchestry) se požaduje, aby v rámci téhož představení uváděli
a cirkusů) (CPC 9619)
Vyloučeny jsou: Služby související s hazardními hrami a sázením spolu se zahraničními umělci též národní umělce, a to tak, aby podíl národních umělců představoval 60 %.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Mzda vyplácená ekvádorským umělcům musí činit alespoň 50 % mzdy vyplácené zahraničním umělcům.
Ustanovení dvou předchozích odstavců se nevztahují na představení zahraničních umělců, hudebních skupin nebo
orchestrů sponzorovaná vládami jejich zemí nebo vnitrostátními či mezinárodními veřejnými subjekty či organizacemi,
ani na představení, do nichž vzhledem ke specifické umělecké koncepci není možné začlenit ekvádorské umělce.
Zahraniční umělecká představení sponzorovaná vládami jiných zemí nebo vnitrostátními či mezinárodními veřejnými
subjekty či organizacemi musí získat souhlas ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím ředitelství pro zaměst
nanost a lidské zdroje po dohodě s FENARPE (ekvádorské národní sdružení profesionálních umělců).

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

C) Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby (CPC 963)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

D) Sportovní a jiné rekreační služby (CPC 964)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

B) Služby zpravodajských a tiskových agentur (CPC 962)

11. DOPRAVNÍ SLUŽBY

A) NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Přístup na trh: Žádné.

a) Osobní doprava (CPC 7211)

Národní zacházení: Žádné.

L 356/1161

b) Nákladní doprava (CPC 7212) s výjimkou vnitrostátní kabo Přístup na trh: Žádné.
táže. Zahrnuje přepravu zařízení, ze které poskytovateli neplyne Národní zacházení: Žádné.
žádný příjem.

Popis výhrad

B. Vnitrozemská vodní doprava

a) Osobní doprava (CPC 7221)

Přístup na trh: Žádné.
CS

Národní zacházení: Žádné.

b) Nákladní doprava (CPC 7222)

L 356/1162

Odvětví nebo pododvětví

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

C. Železniční doprava

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

Nákladní doprava (CPC 7112)

Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

F) Silniční doprava
a) Osobní doprava

Úřední věstník Evropské unie

Osobní doprava (CPC 7111)

Přístup na trh: národní zacházení: Žádné, kromě toho, že Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli
opatření týkající se mezinárodní pozemní nákladní nebo osobní dopravy v příhraničních oblastech.

b) Nákladní doprava
c) Pronájem užitkových vozidel s řidičem (CPC 7121 + 7122 +
7123 + 7124)

12. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ

A) Pomocné služby (pouze v námořní dopravě)
b) Skladovací služby a služby skladů

Držitelé koncesí a jiných forem povolení k poskytování přístavních služeb musí být v Ekvádoru zapsáni v obchodním
rejstříku a jejích hlavním předmětem činnosti musí být poskytování těchto služeb nebo provádění jiných činností souvi
sejících s provozováním nebo správou přístavů. V případě fyzických osob platí, že musí mít bydliště v Ekvádoru a být
držitelem příslušného povolení.
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a) Služby při manipulaci s nákladem

c) Služby agentury pro nákladní dopravu
d) Služby tlačných a vlečných lodí
e) Dodání zásob, paliva a vody

Popis výhrad

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné, kromě toho, že nakládka, vykládka a skladování uhlovodíků jsou vyhrazeny
pouze národním, státem vlastněným nebo smíšeným rejdařstvím, v nichž je v držení státu alespoň 51 % základního ka
pitálu.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

f) Navigační pomoc
CS

g) Nouzové opravy
h) Kotvení a přistání
(CPC 741 + 742 + 748 + 749)

A. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy

a) Manipulace s nákladem

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

b) Skladovací služby a služby skladů

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

(část CPC 742)

c) Služby agentury pro nákladní dopravu

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

(část CPC 741)
Žádné.

(část CPC 748)

d) Pronájem plavidel s posádkou

Přístup na trh: Bez závazků.

(CPC 7223)

Národní zacházení: Žádné.

e) Služby tlačných a vlečných lodí

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

(CPC 7224)

(část CPC 749)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
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g) Ostatní podpůrné a pomocné služby

C. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy

Popis výhrad

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

d) Podpůrné služby v železniční dopravě (CPC 743)
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Odvětví nebo pododvětví

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC 749)
CS

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy
a) Manipulace s nákladem
b) Skladovací služby a služby skladů
c) Služby agentury pro nákladní dopravu
e) Podpůrné služby v oblasti vybavení pro silniční dopravu

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné, kromě toho, že nakládka, vykládka a skladování uhlovodíků jsou vyhrazeny
pouze národním, státem vlastněným nebo smíšeným rejdařstvím, v nichž je v držení státu alespoň 51 % základního ka
pitálu.

E. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

a) Služby související s provozem letiště, s výjimkou manipulace s Přístup na trh, národní zacházení: Žádné (7).
nákladem (služby CPC 7461)

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné, kromě toho, že placenou leteckou činnost v zemi mohou v ekvádorských
společnostech provádět pouze letečtí techničtí pracovníci, kteří jsou státními příslušníky Ekvádoru, a využívání zahra
ničních techniků nebo zahraničních instruktorů pro ekvádorské techniky může být povoleno pouze v případě, že je to
nezbytné pro poskytování leteckých služeb nebo jejich zlepšování. Tato povolení bude udělovat generální ředitelství ci
vilního letectví na dobu nejvýše šesti měsíců, která může být v případě, že je prokázáno, že daná potřeba přetrvává, ob
novena o dalších šest měsíců. Během těchto období musí smluvní zaměstnanci poskytnout ekvádorským zaměstnan
cům, kteří je nahradí, náležitou odbornou přípravu.

c) Prodej a marketing služeb letecké dopravy

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

b) Údržba a opravy letadel (část CPC 8868)

Úřední věstník Evropské unie

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby (CPC 741 + 742 + 744 +
749) (část CPC 741)

Držitelé koncesí a jiných forem povolení k poskytování přístavních služeb musí být v Ekvádoru zapsáni v obchodním
rejstříku a jejích hlavním předmětem činnosti musí být poskytování těchto služeb nebo provádění jiných činností souvi
sejících s provozováním nebo správou přístavů. V případě fyzických osob platí, že musí mít bydliště v Ekvádoru a být
držitelem příslušného povolení.

Popis výhrad

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

13. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

Za účelem uzavření smluv týkajících se průzkumu a výroby musí zahraniční podniky zřídit pobočku nebo založit spo
lečnost v souladu se zákonem o společnostech, mít adresu v Ekvádoru a jmenovat zmocněnce nebo právního zástupce,
který má trvalý pobyt v Ekvádoru. Cizí státní příslušníci musí být zapsáni ve veřejných rejstřících a musí jmenovat
právního zástupce, který má ekvádorskou státní příslušnost a trvalý pobyt v Ekvádoru.

CS

d) Služby počítačových rezervačních systémů

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Ekvádor si vyhrazuje právo určit případy, v nichž může být k poskytování takových služeb požadována koncese nebo
jiná forma oprávnění.

Související vědecké a technické poradenství
(CPC 8675)
Služby související s těžbou

Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

A. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PRŮZKUMEM A VÝROBOU

(CPC 883)
Údržba a opravy kovových výrobků, strojů a zařízení a elektric
kých strojů
(část CPC 8861–8866)
Inženýrské služby
(CPC 8672)
Integrované inženýrské služby
(CPC 8673)
Podnikové poradenství
(CPC 865)
(CPC 866)
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Služby související s podnikovým poradenstvím

Popis výhrad

Technické zkoušky a analýzy
(CPC 8676)

Výstavba energetické infrastruktury

CS

B. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VÝSTAVBOU ENERGETICKÉ INFRA
STRUKTURY
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Odvětví nebo pododvětví

Přístup na trh: Bez závazků.

Dálková potrubí, komunikační a elektrická vedení (kabely) (CPC Národní zacházení: Žádné.
51340)
Městská potrubí a kabely; pomocné práce (CPC 51350)
Stavby pro těžbu a výrobu (CPC 51360)
Pronájmy související se zařízením určeným pro výstavbu nebo de
molici budov nebo inženýrské stavební práce, s obsluhou (CPC
518)

Skladování kapalin nebo plynů (CPC 74220)

Přístup na trh: Bez závazků.
Národní zacházení: Žádné.

(1) Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají pod SLUŽBY PRO PODNIKY.
(2) Aniž jsou dotčena pravomoci ekvádorské vlády vykonávat své pravomoci a uplatňovat právní úpravu a zavádět nové právní předpisy týkající se podpory udržitelné produkce a spravedlivého obchodování se
zemědělskými výrobky, rozvoje zemědělských postupů chránících a podporujících potravinovou soběstačnost, zlepšování hospodářských a sociálních podmínek pro zemědělce a venkovská společenství a za
chování, obnovy a rozdělení orné půdy.
(3) Odvětví je omezeno na výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah.
(4) „Listovní zásilka“ zahrnuje sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, která mají být dopravena a doručena na adresu, kterou odesilatel uvedl na samotné zásilce nebo na jejím obalu.
Knihy, katalogy, noviny a jiné pravidelné publikace se za listovní zásilky nepovažují.
(5) Jakákoli pozemní přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(6) Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(7) Je nutná koncese.“

Úřední věstník Evropské unie

D. SKLADOVACÍ SLUŽBY A SLUŽBY SKLADŮ

24.12.2016

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie
PŘÍLOHA XI
„ODDÍL B
STRANA EU

Jsou použity tyto zkratky:
AT Rakousko
BE Belgie
BG Bulharsko
CY Kypr
CZ Česká republika
DE Německo
DK Dánsko
ES Španělsko
EE Estonsko
EU Evropská unie, včetně všech jejích členských států
FI

Finsko

FR Francie
EL Řecko
HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV Lotyšsko
LT Litva
LU Lucembursko
MT Malta
NL Nizozemsko
PL Polsko
PT Portugalsko
RO Rumunsko
SK Slovenská republika
SI

Slovinsko

SE Švédsko
UK Spojené království
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CS

Úřední věstník Evropské unie

24.12.2016

1. V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedena odvětví služeb liberalizovaná podle článku 121 této dohody a pro
střednictvím výhrad omezení přístupu na trh a národního zacházení platná pro služby a poskytovatele služeb
v těchto odvětvích ze signatářských andských zemí. Seznam se skládá z těchto prvků:
a) v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém strana závazek přijímá, a rozsah liberalizace, na
který se výhrady vztahují; a
b) ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady.
Pokud sloupec uvedený v písmeni b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát Evropské unie,
členské státy Evropské unie, které zde nejsou uvedeny, přijímají závazky v dotyčném odvětví bez výhrad (1).
Přeshraniční poskytování služeb v odvětvích a pododvětvích, na která se vztahuje tato dohoda a která v níže
uvedeném seznamu nejsou uvedena, jsou bez závazků.
2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se rozumí:
a) výrazem „CPC“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC
prov, 1991; a
b) výrazem „CPC ver. 1.0“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77,
CPC ver. 1.0, 1998.
3. Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem
a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního
zacházení ve smyslu článků 119 a 120 této dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnost
univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, potřeba absolvování určité zkoušky včetně
jazykového přezkoušení) se na poskytovatele služeb ze signatářských andských zemí vztahují v každém případě, a to
i tehdy, když nejsou uvedena.
4. Níže uvedeným seznamem není dotčena proveditelnost způsobu 1 v některých odvětvích a pododvětvích služeb
a není jím dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak je popsáno v seznamu závazků týkajících se
usazování.
5. V souladu s čl. 107 odst. 3 této dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které
strany poskytují.
6. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu závazků nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva
jednotlivých fyzických nebo právnických osob.

(1) Neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát Evropské unie v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo
výhrady pro dané odvětví na úrovni celé Evropské unie, které mohou být uplatněny.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad

Nemovitosti Pro způsoby 1 a 2

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omezení týkající se nabývání pozemků a nemovi
tého majetku zahraničními investory (1).
CS

1. SLUŽBY PRO PODNIKY

A. Služby svobodných povolání

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 861) (2)
s výjimkou právního poradenství a služeb právní dokumentace
a osvědčení poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni výkonem
veřejných funkcí, jako jsou notáři, huissiers de justice (soudní vyko
navatelé) nebo jiní officiers publics et ministériels (veřejní činitelé).

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro praxi v oblasti domácího práva
(Evropské unie a jejích členských států) je podmíněno státní příslušností.
HR: Bez závazků pro vykonávání praxe v oblasti chorvatského práva.
BE, FI: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno státní příslušností ve
spojení s požadavkem na trvalý pobyt. Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v Belgii u
platňovány kvóty.
BG: Zahraniční právníci mohou poskytovat služby právního zastupování pouze státním příslušníkům své domovské
země a pod podmínkou vzájemnosti a spolupráce s bulharským právníkem. V případě právních mediačních služeb je
požadován trvalý pobyt.
FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d'Etat“ podléhá
kvótám a podmínce státní příslušnosti.

Úřední věstník Evropské unie

a) Právní služby

HU: Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt.
V případě zahraničních právníků je rozsah právních činností omezen na poskytování právního poradenství.

LV: Požadavek státní příslušnosti pro autorizované advokáty, kterým je vyhrazeno zastupování v trestních věcech.
DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí pro výkon praxe a právním firmám
se sídlem v Dánsku. Získání dánské licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.
SE: Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu „advokat“, je podmíněno
požadavkem trvalého pobytu.

Pro způsob 1

(CPC 86212, jiné než „auditorské služby“, CPC 86213, CPC FR, HU, IT, MT, RO, SI: Bez závazků.
86219 a CPC 86220)

L 356/1169

b) 1. Účetní služby a služby vedení účetnictví

Popis výhrad

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.
Pro způsob 2

L 356/1170

Odvětví nebo pododvětví

Žádné.
Pro způsob 1

(CPC 86211 a 86212, jiné než účetní služby)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Bez závazků.

CS

b) 2. Auditorské služby

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány a pro výkon auditů stanovených v konkrét
ních rakouských předpisech (např. v zákoně o akciových společnostech, zákoně o burze, v bankovním zákoně apod.).
HR: Zahraniční auditorské firmy mohou poskytovat na území Chorvatska auditorské služby, pokud zde zřídily po
bočku.

LT: Zpráva auditora musí být vyhotovena ve spolupráci s auditorem akreditovaným pro provozování auditorské činnosti
v Litvě.
Pro způsob 2
Žádné.

c) Daňové poradenství

Pro způsob 1

(CPC 863) (3)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.

Úřední věstník Evropské unie

SE: Služby právního auditu v určitých právních subjektech, např. ve všech společnostech s ručením omezeným, mohou
provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku. Pouze takové osoby mohou být akcionáři nebo spo
lečníky ve společnostech, které provádějí kvalifikovaný audit (pro úřední účely). Pro schválení je požadován trvalý po
byt.

CY: Daňoví zmocněnci musí mít řádné povolení ministerstva financí. Na povolení se vztahuje test ekonomické potřeb
nosti. Použitá kritéria jsou obdobná jako při žádosti o povolení zahraničních investic (viz oddíl horizontální závazky),
platí-li pro toto pododvětví, přičemž je vždy nutné vzít v úvahu zaměstnanost v daném pododvětví.
BG, MT, RO, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

d) Architektonické služby

Pro způsob 1
AT: Bez závazků, výjimkou jsou služby v oblasti plánování.

e) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Bez závazků.

(CPC 8671 a CPC 8674)

DE: Použití vnitrostátních předpisů o poplatcích a finančních odměnách za veškeré služby, které jsou poskytovány ze
zahraničí.

24.12.2016

a

Popis výhrad

HR: Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat architektonické služby se souhlasem chorvatské komory architektů.
Návrh či projekt vypracovaný v zahraničí musí být uznán (validován) oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v
Chorvatsku z hlediska souladu s chorvatským právem. Bez závazků pro urbanistické služby.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

HU, RO: Bez závazků pro služby v oblasti krajinářské architektury.
CS

Pro způsob 2
Žádné.

f) Inženýrské služby a

Pro způsob 1

g) Integrované inženýrské služby

AT, SI: Bez závazků, výjimkou jsou služby čistě v oblasti plánování.

(CPC 8672 a CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Bez závazků.

Pro způsob 2
Žádné.

h) Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubařské služby

Pro způsob 1

(CPC 9312 a část CPC 85201)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Bez závazků.
HR: Bez závazků, s výjimkou telemedicíny.

Úřední věstník Evropské unie

HR: Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat inženýrské služby se souhlasem chorvatské komory inženýrů. Návrh
či projekt vypracovaný v zahraničí musí být uznán (validován) oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v Chor
vatsku z hlediska souladu s chorvatským právem.

SI: Bez závazků pro sociální medicínu, sanitární, epidemiologické, lékařské/ekologické služby, dodávání krve, krevních
přípravků a transplantátů a pitvu.
Pro způsob 2
Žádné.

i) Veterinární služby

Pro způsob 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Bez závazků.
UK: Bez závazků, s výjimkou veterinárních laboratoří a technických služeb poskytovaných veterinárním chirurgům,
obecného poradenství, podpory a informací, např. o výživě, chování a péči o zvířata.
Žádné.

L 356/1171

Pro způsob 2

Popis výhrad

j) 1. Služby porodních asistentek

Pro způsob 1

(část CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Bez závazků.

CS

j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními FI, PL: Bez závazků, s výjimkou zdravotních sester.
pracovníky a zdravotníky
HR: Bez závazků, s výjimkou telemedicíny.
(část CPC 93191)
Pro způsob 2

L 356/1172

Odvětví nebo pododvětví

Žádné.

k) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a maloob Pro způsob 1
chodní prodej zdravotnického a ortopedického zboží
AT, BE, BG, DE, CY, CZ (pouze pro Ekvádor), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zá
(CPC 63211)
vazků.
a jiné služby poskytované lékárníky (4)
CZ (pouze pro Kolumbii a Peru), LV, LT: Bez závazků, s výjimkou zásilkového prodeje.
Pro způsob 2
Žádné.

B. Počítačové a související služby

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 84)

Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

HU: Bez závazků, s výjimkou CPC 63211.

C. Služby v oblasti výzkumu a vývoje

a) Služby v oblasti výzkumu a vývoje v přírodních vědách

Pro a) a c):

(CPC 851)

Pro způsoby 1 a 2

b) Služby v oblasti výzkumu a vývoje ve společenských a huma EU: U veřejně financovaných služeb v oblasti výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena
nitních vědách
pouze občanům Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.
Pro b):

c) Mezioborové služby v oblasti výzkumu a vývoje

Žádné.

(CPC 853)

24.12.2016

(CPC 852, s výjimkou služeb psychologů) (5)

Popis výhrad

D. Služby v oblasti nemovitostí (6)

Pro způsob 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

CS

a) Vztahující se k vlastním nebo pronajatým nemovitostem
(CPC 821)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

HR: Vyžaduje se obchodní přítomnost.
Pro způsob 2
Žádné.

b) Na základě honoráře nebo smlouvy

Pro způsob 1

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.
HR: Vyžaduje se obchodní přítomnost.
Žádné.

E. Služby nájmů/pronájmů bez operátorů

a) Týkající se plavidel

Pro způsob 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Bez závazků.
Pro způsob 2

Úřední věstník Evropské unie

Pro způsob 2

Žádné.

b) Týkající se letadel

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.
EU: Letadla, která používají letečtí přepravci Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, který
udělil přepravci licenci, nebo jinde v Evropské unii. Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy
nebo za výjimečných okolností.

Pro způsob 1

(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

L 356/1173

c) Týkající se ostatních dopravních prostředků

Popis výhrad

d) Týkající se ostatních strojů a vybavení

Pro způsob 1

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC 83109)

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

L 356/1174

Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2

e) Týkající se věcí osobní potřeby a vybavení domácností
(CPC 832)

CS

Žádné.

Pro způsoby 1 a 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.
EE: Žádné, s výjimkou služeb leasingu nebo pronájmu týkajícího se předem nahraných videokazet pro použití v zaříze
ních pro domácí zábavu.

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 7541)

Žádné.

F. Ostatní služby pro podniky

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 871)

Žádné.

b) Průzkum trhu a veřejného mínění

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 864)

Žádné.

c) Podnikové poradenství

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 865)

Žádné.

d) Služby související s podnikovým poradenstvím

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 866)

HU: Bez závazků pro rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602).

24.12.2016

a) Reklamní služby
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f) Pronájem telekomunikačních zařízení

Popis výhrad

e) Technické zkoušky a analýzy

Pro způsob 1

(CPC 8676)

IT: Bez závazků pro povolání biolog a chemický analytik.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

HR: Bez závazků pro služby související s vydáváním povinných osvědčení a podobných úředních dokumentů.
Pro způsob 2

CS

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez závazků.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez závazků.
HR: Bez závazků pro služby související s vydáváním povinných osvědčení a podobných úředních dokumentů.

f) Poradenské a konzultační služby související se zemědělstvím, Pro způsob 1
lovem a lesnictvím
IT: Bez závazků pro činnosti vyhrazené agronomům a „periti agrari“.
(část CPC 881)
CY, EE, MT, RO, SI: Bez závazků.
Žádné.

g) Poradenské a konzultační služby v oblasti rybolovu
(část CPC 882)

Pro způsob 1
LV, MT, RO, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

h) Poradenské a konzultační služby související s výrobou

Pro způsoby 1 a 2

(část CPC 884 a část CPC 885)

Žádné.
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Pro způsob 2

i) Služby zprostředkování zaměstnání a zajišťování zaměstnanců

Pro způsob 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Bez závazků.
Pro způsob 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

L 356/1175

i) 1. Služby vyhledávání vedoucích pracovníků

Popis výhrad

i) 2. Služby zprostředkování zaměstnání

Pro způsob 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.

L 356/1176

Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2

i) 3. Služby zajišťování podpůrného administrativního personálu

Pro způsob 1

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Bez závazků.

CS

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Bez závazků.

j) 2. Bezpečnostní služby

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)

HU: Bez závazků pro CPC 87304, CPC 87305.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

k) Související vědecké a technické poradenství
(CPC 8675)
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j) 1. Pátrací služby

Pro způsob 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Bez závazků pro služby průzkumu.
HR: Služby základního geologického, geodetického a báňského poradenství a související poradenské služby v oblasti
ochrany životního prostředí lze na území Chorvatska poskytovat pouze společně s tuzemskými právnickými osobami
nebo jejich prostřednictvím.
Pro způsob 2
Žádné.

Pro způsob 1

(část CPC 8868)

Pro námořní plavidla: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez závazků.

24.12.2016

l) 1. Údržba a opravy plavidel

Popis výhrad

Pro vnitrozemská plavidla: EU: Bez závazků.
Pro způsob 2

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Žádné.
CS

l) 2. Údržba a opravy železničního vybavení

Pro způsob 1

(část CPC 8868)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

l) 4. Údržba a opravy letadel a jejich částí

Pro způsob 1

(část CPC 8868)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

l) 3. Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných Pro způsoby 1 a 2
motorových skútrů a vybavení pro silniční dopravu
Žádné.
(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

l) 5. Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelář Pro způsoby 1 a 2
ských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní Žádné.
potřeby a vybavení domácnosti (7)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 a CPC 8866)

m) Služby úklidu budov

Pro způsob 1

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.
Žádné.

L 356/1177

Pro způsob 2

Popis výhrad

n) Fotografické služby

Pro způsob 1

(CPC 875)

CY, MT: Bez závazků.

L 356/1178

Odvětví nebo pododvětví

BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: Bez závazků pro poskytování služeb leteckého snímkování.
Pro způsob 2

CS

HR, LV: Bez závazků pro speciální fotografické služby (CPC 87504).
Žádné.

Pro způsoby 1 a 2
Žádné.

p) Tisk a vydavatelství

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 88442)

1. Žádné, s výjimkou:
SE (pouze pro Ekvádor): Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské nebo tiskařské společnosti.

q) Kongresové služby

Pro způsoby 1 a 2

(část CPC 87909)

Žádné.

r) 1. Překladatelské a tlumočnické služby

Pro způsob 1

(CPC 87905)

PL: Bez závazků pro služby soudních tlumočníků.

Úřední věstník Evropské unie

o) Balicí služby
(CPC 876)

HU, SK: Bez závazků pro ověřené překlady a tlumočení.
HR: Bez závazků pro úřední dokumenty.
Pro způsob 2
Žádné.

Pro způsob 2
Žádné.

24.12.2016

r) 2. Služby v oblasti návrhářství interiérů a jiné speciální ná Pro způsob 1
vrhářské služby
DE: Použití vnitrostátních předpisů o poplatcích a finančních odměnách za veškeré služby, které jsou poskytovány ze
zahraničí.
(CPC 87907)

Popis výhrad

r) 3. Služby inkasních agentur

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

Pro způsoby 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

r) 5. Kopírovací a rozmnožovací služby

Pro způsob 1

(CPC 87904) ( )

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.

8

CS

r) 4. Služby ověřování solventnosti
(CPC 87901)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2
Žádné.

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 7544)

Žádné.

r) 7. Záznamové telefonní služby

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 87903)

Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

r) 6. Telekomunikační poradenství

2. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

A. Poštovní a kurýrní služby

Pro způsoby 1 a 2

(Služby vztahující se k manipulaci ( ) s poštovními zásilkami ( ) Žádné (16).
zasílanými adresátům doma i v zahraničí podle následujícího se
znamu pododvětví: i) manipulace s adresovanými písemnými sdě
leními na jakémkoli druhu fyzických nosičů (11) včetně hybridních
poštovních služeb a adresných reklamních zásilek, ii) manipulace
s adresovanými balíky a balíčky (12), iii) manipulace s adresova
nými tiskovinami (13), iv) manipulace se zásilkami uvedenými
v bodech i) až iii), pokud jsou doporučené nebo pojištěné, v)
expresní doručovací služby (14) pro zásilky uvedené v bodech i) až
iii), vi) manipulace s neadresovanými zásilkami, vii) výměna do
kumentů (15).
9

10

L 356/1179

Popis výhrad

Pododvětví i), iv) a v) jsou však vyloučena, pokud spadají do roz
sahu služeb, které mohou být vyhrazené, tedy: pro listovní zá
silky, jejichž cena je nižší než 2,5 násobek úřední základní sazby,
za předpokladu, že váží méně než 50 gramů (17), plus služba do
poručených zásilek, používaná při soudních a správních řízeních.)

L 356/1180

Odvětví nebo pododvětví

CS

(část CPC 751, část CPC 71235 (18) a část CPC 73210 (19))

B. Telekomunikační služby
Tyto služby nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem
je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomuni
kační služby.

b) Služby satelitního rozhlasového a televizního vysílání (22)

Úřední věstník Evropské unie

a) Všechny služby, jejichž předmětem je přenos a příjem signálů Pro způsoby 1 a 2
jakýmikoli elektromagnetickými prostředky (20), s výjimkou roz Žádné.
hlasového a televizního vysílání (21)

Pro způsoby 1 a 2
EU: Žádné s tou výjimkou, že na poskytovatele služeb v tomto odvětví se může vztahovat povinnost chránit cíle veřej
ného zájmu na úrovni obsahu, který je přenášen prostřednictvím jejich sítí, v souladu s právní úpravou Evropské unie
pro elektronické komunikace.
BE: Bez závazků.

Žádné.

24.12.2016

3. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CPC 511, Pro způsob 1
CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 CY, CZ, HU, LV, MT, SK: Bez závazků.
a CPC 518)
Pro způsob 2

4. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

Popis výhrad

Pro způsoby 1 a 2

FR: Pro služby komisionářů, bez závazků pro obchodníky a makléře působící na 17 trzích národního zájmu s čerstvými
potravinami. Bez závazků pro velkoobchod s farmaceutickými výrobky.
MT: Bez závazků pro služby komisionářů.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: V případě maloobchodních služeb bez závazků
s výjimkou zásilkového prodeje.

Úřední věstník Evropské unie

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

CS

(s výjimkou distribuce zbraní, střeliva, výbušnin a jiného vojen EU: Bez závazků pro distribuci chemických výrobků, drahých kovů (a kamenů).
ského materiálu)
AT: Bez závazků pro distribuci pyrotechnického zboží, zápalných produktů a trhavin a toxických látek.
A. Služby komisionářů
AT, BG: Bez závazků pro distribuci výrobků pro lékařské účely, jako jsou lékařské a chirurgické přístroje, léčebné látky
a) Služby komisionářů v oblasti motorových vozidel, motocyklů a předměty pro lékařské použití.
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen HR: Bez závazků pro tabákové výrobky.
ství
Pro způsob 1
(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)
AT, BG, PL, RO: Bez závazků pro distribuci tabáku a tabákových výrobků.
b) Služby ostatních komisionářů
IT: V případě velkoobchodních služeb státní tabákový monopol.
(CPC 621)
BG, FI, PL, RO: Bez závazků pro distribuci alkoholických nápojů.
B. Velkoobchodní služby
SE: Bez závazků pro maloobchodní distribuci alkoholických nápojů.
a) Velkoobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocy
klů a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslu AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Bez závazků pro distribuci farmaceutických výrobků.
šenství
BG, HU, PL: Bez závazků pro makléře na komoditní burze.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

b) Velkoobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových
zařízení
(část CPC 7542)
c) Ostatní velkoobchodní služby
(CPC 622, s výjimkou velkoobchodu s energetickými produkty
(23))
C. Maloobchodní služby (24)
Maloobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocyklů
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen
ství
L 356/1181

(CPC 61112, část CPC 6113 a část CPC 6121)

Popis výhrad

Maloobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových za
řízení

L 356/1182

Odvětví nebo pododvětví

(část CPC 7542)
Maloobchodní služby v oblasti potravin
CS

(CPC 631)
Maloobchodní služby v oblasti ostatního (neenergetického) zboží,
s výjimkou maloobchodního prodeje farmaceutických výrobků
a zdravotnického a ortopedického zboží (25)
(CPC 632, s výjimkou CPC 63211 a 63297)
D. Franšíza
(CPC 8929)

A. Služby základního vzdělávání

Pro způsob 1

(CPC 921)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Bez závazků.
Pro způsob 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Bez závazků.

B. Služby středoškolského vzdělávání

Pro způsob 1

(CPC 922)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Bez závazků.

Úřední věstník Evropské unie

5. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ (pouze soukromě financo
vané služby)

Pro způsob 2
CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.
Pro způsoby 1 a 2
LV: Bez závazků pro poskytování služeb středoškolského technického a odborného vzdělávání pro zdravotně postižené
studenty (CPC 9224).

Pro způsob 1

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Bez závazků.

24.12.2016

C. Služby vysokoškolského vzdělávání

Popis výhrad

Pro způsob 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Pro způsoby 1 a 2

D. Služby v oboru vzdělávání dospělých

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 924)

AT: Bez závazků pro služby v oboru vzdělávání dospělých prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.

CS

CZ, SK: Bez závazků pro služby vysokoškolského vzdělávání, s výjimkou vyššího technického a odborného vzdělávání
(CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Bez závazků.
HR: Žádné pro korespondenční vzdělávání nebo vzdělávání prostřednictvím telekomunikací.

6. SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro způsob 1

A. Služby týkající se odpadních vod

EU: Bez závazků, s výjimkou poradenských služeb.

(CPC 9401) (26)

Pro způsob 2

Úřední věstník Evropské unie

E. Ostatní služby v oblasti vzdělávání

B. Odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady Žádné.
kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
a) Služby likvidace odpadu
(CPC 9402)
b) Sanitární a podobné služby
(CPC 9403)
C. Ochrana ovzduší a klimatu
(CPC 9404) (27)
D. Sanace půdy a vod
(část CPC 94060) (28)

L 356/1183

a) Úprava a sanace kontaminované/znečištěné půdy a vody

Popis výhrad

E. Snižování hluku a vibrací
(CPC 9405)

L 356/1184

Odvětví nebo pododvětví

F. Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny
a) Služby na ochranu přírody a krajiny
CS

(část CPC 9406)
G. Jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby
(CPC 94090)

7. FINANČNÍ SLUŽBY

Pro způsoby 1 a 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků pro služby přímého poji
štění s výjimkou pojištění rizik souvisejících s/se:
i) námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů
(včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, dopravní pro
středek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost; a
ii) zbožím v mezinárodním tranzitu.
AT: Reklamní činnost a zprostředkování jménem dceřiné společnosti, která není usazena v Evropské unii, nebo po
bočky, která není usazena v Rakousku (s výjimkou zajištění nebo retrocese), jsou zakázány. Povinné pojištění letecké do
pravy, s výjimkou pojištění mezinárodní obchodní letecké přepravy, je možné uzavřít pouze s dceřinou společností,
která je usazena v Evropské unii, nebo pobočkou, která je usazena v Rakousku. Z pojistného u pojistných smluv (s vý
jimkou zajištění nebo retrocese), které jsou uzavřeny s dceřinou společností, která není usazená v Evropské unii, nebo
pobočkou, která není usazená v Rakousku, se platí vyšší daň. Je možné udělit výjimku.

Úřední věstník Evropské unie

A. Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

DK: Povinné pojištění letecké dopravy lze uzavřít pouze se společnostmi, které jsou usazeny v Evropské unii. Žádné
osoby ani společnosti (včetně pojišťoven) nemohou pro obchodní účely v Dánsku napomáhat při přímém pojišťování
osob, které sídlí v Dánsku, dánských plavidel nebo majetku v Dánsku, vyjma pojišťoven, které mají licenci podle dán
ského práva nebo od příslušných dánských orgánů.
DE: Povinné pojištění letecké dopravy lze uzavřít pouze u dceřiné společnosti usazené v Evropské unii nebo u pobočky
usazené v Německu. Pokud zahraniční pojišťovna zřídila v Německu pobočku, může v Německu uzavírat pojistné
smlouvy, které se vztahují k mezinárodní dopravě, pouze prostřednictvím takové pobočky.
PL: Bez závazků pro zajištění a retrocesi s výjimkou rizik souvisejících s mezinárodním obchodem zbožím.

24.12.2016

FR: Pojištění rizik, která se vztahují k pozemní dopravě, mohou uzavírat pouze pojišťovny usazené v Evropské unii.

Popis výhrad

PT: Pojištění letecké a námořní dopravy vztahující se na zboží, letadlo, loď a odpovědnost lze uzavřít pouze se společ
nostmi, které jsou usazené v Evropské unii; pouze osoby a společnosti usazené v Evropské unii mohou jednat jako
zprostředkovatelé takového pojištění v Portugalsku.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

RO: Zajištění na mezinárodním trhu je povoleno, jen pokud zajištěné riziko nelze umístit na domácím trhu.
CS

ES: V případě služeb pojistných matematiků požadavek trvalého pobytu a tříletá praxe v oboru.
Pro způsob 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků pro zprostředkovávání pří
mého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících s/se:
i) námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů
(včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, dopravní pro
středek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost; a
ii) zbožím v mezinárodním tranzitu.

CY, LV, MT: Bez závazků pro služby přímého pojištění s výjimkou pojištění rizik souvisejících s/se:
i) námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů
(včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, dopravní pro
středek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost; a
ii) zbožím v mezinárodním tranzitu.
LT: Bez závazků pro služby přímého pojištění s výjimkou pojištění rizik souvisejících s/se:

Úřední věstník Evropské unie

BG: Bez závazků pro přímé pojištění, s výjimkou služeb, které zahraniční poskytovatelé dodávají zahraničním osobám
na území Bulharské republiky. Pojištění dopravy vztahující se na zboží, pojištění vozidel jako takových a pojištění odpo
vědnosti, pokud se jedná o rizika v Bulharské republice, nesmí uzavírat zahraniční pojišťovna přímo. Zahraniční poji
šťovna může uzavírat pojistné smlouvy pouze prostřednictvím pobočky. Bez závazků pro pojištění vkladů a podobné
režimy náhrad a pro režimy povinného pojištění.

i) námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů
(včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, dopravní pro
středek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost; a
ii) zbožím v mezinárodním tranzitu, s výjimkou pozemní dopravy, kdy se riziko nachází v Litvě.

BG, LV, LT, PL: Bez závazků pro zprostředkování pojištění.

L 356/1185

FI: Pouze pojistitelé, kteří mají sídlo v Evropské unii nebo pobočku ve Finsku, mohou nabízet služby přímého pojištění
(včetně spolupojištění). Poskytování služeb pojišťovacích makléřů je podmíněno existencí trvalého místa podnikání
v Evropské unii.

Popis výhrad

HR: Bez závazků pro služby přímého pojištění a zprostředkování přímého pojištění, s výjimkou:
a) životního pojištění: pro poskytování životního pojištění cizincům, kteří mají pobyt v Chorvatsku;

L 356/1186

Odvětví nebo pododvětví

b) neživotního pojištění: pro poskytování neživotního pojištění jiného než odpovědnosti z provozu automobilu cizin
cům, kteří mají bydliště v Chorvatsku;
CS

c) námořní, letecké a jiné dopravy.
HU: Pojišťovny, které nejsou usazeny v Evropské unii, mohou na území Maďarska poskytovat přímé pojištění pouze
prostřednictvím pobočky, která je v Maďarsku zapsána v obchodním rejstříku.
IT: Bez závazků pro povolání pojistných matematiků. Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako takových a poji
štění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Itálii, mohou uzavírat pouze pojišťovny, které jsou usazené v Evropské
unii. Tato výhrada se nepoužije na mezinárodní dopravu zahrnující dovoz do Itálie.
SE: Poskytování přímého pojištění je povoleno pouze prostřednictvím poskytovatele pojišťovacích služeb, který je
k tomu ve Švédsku oprávněn, pokud zahraniční poskytovatel služeb a švédská pojišťovna patří do stejné skupiny spo
lečností nebo mezi sebou uzavřely dohodu o spolupráci.
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků pro zpro
středkování.
BG: V případě přímého pojištění mohou bulharské fyzické a právnické osoby a zahraniční osoby obchodně činné na
území Bulharské republiky uzavírat pojistné smlouvy ohledně své činnosti v Bulharsku pouze s poskytovateli, kteří mají
licenci pro pojišťovací činnosti v Bulharsku. Pojistné plnění plynoucí z těchto smluv se vyplácí v Bulharsku. Bez zá
vazků pro pojištění vkladů a podobné režimy náhrad a pro režimy povinného pojištění.
HR: Bez závazků pro služby přímého pojištění a zprostředkování přímého pojištění, s výjimkou:
a) životního pojištění: pro možnost poskytování životního pojištění cizincům, kteří mají pobyt v Chorvatsku;
b) neživotního pojištění:

Úřední věstník Evropské unie

Pro způsob 2

i) pro možnost poskytování neživotního pojištění jiného než pojištění odpovědnosti z provozu automobilu cizincům,
kteří mají pobyt v Chorvatsku;
ii) – pojištění osob nebo majetku, které není v

Chorvatské republice dostupné; – společnosti nakupující pojištění v zahraničí v souvislosti s investicemi v zahraničí,
včetně vybavení pro tyto investice; – zajištění návratnosti zahraničních půjček (kolaterální pojištění); – pojištění osob
a majetku, pokud jde o zcela vlastněné podniky a společné podniky, jež provádějí hospodářskou činnost v zahraničí, jeli to v souladu s předpisy dané země nebo to vyžaduje zápis v dané zemi; – lodě v procesu výstavby a opravy, pokud je
to uvedeno ve smlouvě uzavřené se zahraničním zákazníkem (kupcem);
24.12.2016

Popis výhrad

c) námořní, letecké a jiné dopravy.
IT: Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako takových a pojištění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Itálii,
mohou uzavírat pouze pojišťovny, které jsou usazené v Evropské unii. Tato výhrada se nepoužije na mezinárodní do
pravu zahrnující dovoz do Itálie.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

Pro způsob 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Bez závazků, s výjimkou poskytování fi
nančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby kromě zprostředkování.
BE: Pro poskytování poradenských investičních služeb se vyžaduje usazení v Belgii.
BG: Mohou být použita omezení a podmínky vztahující se k používání telekomunikačních sítí.

EE: Pro přijímání vkladů je požadováno povolení estonského orgánu pro finanční dozor a zápis podle estonského zá
kona jako akciová společnost, dceřiná společnost nebo pobočka.
EE: Pro výkon správy investičních fondů se požaduje zřízení specializované správcovské společnosti a pouze společ
nosti, které mají sídlo na území Evropské unie, mohou jednat jako depozitář aktiv investičních fondů.
HR: Bez závazků, s výjimkou půjček, finančního leasingu, plateb a převodů peněz, záruk a závazků, peněžního makléř
ství, poskytování a převodu finančních informací a poradenských a dalších pomocných finančních služeb, kromě zpro
středkování.
LT: Pro výkon správy podílových fondů a investičních společností se vyžaduje zřízení specializované správcovské společ
nosti a pouze společnosti, které mají sídlo na území Evropské unie, mohou jednat jako depozitář aktiv investičních
fondů.
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CY: Bez závazků, s výjimkou obchodování s převoditelnými cennými papíry, poskytování finančních informací a zpraco
vání finančních údajů a poradenských a dalších pomocných služeb kromě zprostředkování.

IE: Poskytování investičních služeb nebo investičního poradenství vyžaduje buď:
I) povolení v Irsku, pro které je obvykle nutné, aby subjekt byl zapsán v obchodním rejstříku nebo se jednalo o osobní
společnost nebo o samostatného obchodníka, v každém případě musí mít společnosti sídlo v Irsku (v některých přípa
dech se povolení nemusí vyžadovat – např. pokud poskytovatel služeb ze třetí země nemá v Irsku žádnou obchodní pří
tomnost a služba není poskytována soukromým osobám), nebo

II) povolení v jiném členském státě Evropské unie v souladu se směrnicí Evropské unie o investičních službách.
IT: Bez závazků pro „promotori di servizi finanziari“ (prodejci finančních služeb).
L 356/1187

LV: Bez závazků, s výjimkou účasti v emisích všech druhů cenných papírů, poskytování finančních informací a zpraco
vání finančních údajů a poradenských a dalších pomocných služeb kromě zprostředkování.

Popis výhrad

LT: Pro správu penzijního fondu je požadována obchodní přítomnost.
MT: Bez závazků, s výjimkou přijímání vkladů, půjček všech druhů, poskytování finančních informací a zpracování fi
nančních údajů a poradenských a dalších pomocných služeb kromě zprostředkování.

L 356/1188

Odvětví nebo pododvětví

CS

PL: Pro poskytování a převod finančních informací a zpracování finančních údajů a související software: Požadavek
použít veřejnou telekomunikační síť nebo síť jiného oprávněného operátora.
RO: Bez závazků pro finanční leasing, pro obchodování s nástroji peněžního trhu, devizami, deriváty, nástroji využívají
cími směnných kurzů a úrokových sazeb, převoditelnými cennými papíry a jinými obchodovatelnými nástroji a finanč
ními aktivy, pro účast v emisích všech druhů cenných papírů a správu aktiv a platební a clearingové služby týkající se
finančních aktiv. Služby týkající se plateb a převodů peněz smějí být prováděny pouze prostřednictvím banky se sídlem
v Rumunsku.
SI:
1) Účast na emisích pokladničních poukázek, správě penzijního fondu: Bez závazků.

Členové slovinské burzy musí být zapsáni v obchodním rejstříku v Republice Slovinsko nebo být pobočkou zahranič
ních investičních společností nebo bank.
Pro způsob 2
BG: Mohou být použita omezení a podmínky vztahující se k používání telekomunikačních sítí.
PL: Pro poskytování a převod finančních informací a zpracování finančních údajů a související software: Požadavek
použít veřejnou telekomunikační síť nebo síť jiného oprávněného operátora.

Úřední věstník Evropské unie

2) Všechna ostatní pododvětví s výjimkou poskytování a převodu finančních informací, přijetí úvěrů (poskytnutí půjček
všech druhů) a přijetí záruk a závazků od zahraničních úvěrových institucí tuzemskými právními osobami a jednot
livými vlastníky a poradenství a jiných doplňkových finančních služeb: Bez závazků.

8. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(pouze soukromě financované služby)

A. Služby nemocnic

Pro způsob 1

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.
24.12.2016

C. Služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné než služby ne Pro způsob 2
mocnic
Žádné.
(CPC 93193)

Popis výhrad

D. Sociální služby

Pro způsob 1

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Bez závazků.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2
CS

BE: Bez závazků pro sociální služby jiné než léčebny, zotavovny a domovy důchodců.

9. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

A. Ubytování, stravování a dodávky hotových jídel

Pro způsob 1

(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků, s výjimkou
s výjimkou dodávek hotových jídel u leteckých dopravních slu dodávek hotových jídel.
žeb (29)
HR: Bez závazků.
Žádné.

B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů

Pro způsob 1

(včetně delegátů)
(CPC 7471)

BG, CY, HU, MT, SK: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

C. Průvodcovské služby

Pro způsob 1

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Bez závazků.
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Pro způsob 2

Pro způsob 2
Žádné.

10. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY (jiné než
audiovizuální služby)

L 356/1189

A. Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních sku Pro způsob 1
pin, cirkusů a diskoték)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Bez závazků.
(CPC 9619)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

L 356/1190

BG: Bez závazků, s výjimkou služeb divadelních producentů, sborů, hudebních skupin a orchestrů (CPC 96191), služeb
spisovatelů, skladatelů, sochařů, kabaretních umělců a jiných umělců (CPC 96192) a pomocných divadelních služeb
(CPC 96193).

CS

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

Pro způsob 2

EE: Bez závazků pro jiné služby zábavního průmyslu (CPC 96199), s výjimkou služeb provozování kin a divadel.
LT, LV: Bez závazků, s výjimkou služeb provozování kin a divadel (část CPC 96199).
Pro způsoby 1 a 2

(CPC 962)

Žádné.

C. Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby

Pro způsob 1

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.
Pro způsob 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

D. Sportovní služby

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 9641)

AT: Bez závazků pro služby lyžařských škol a horských vůdců.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.
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B. Služby zpravodajských a tiskových agentur

Pro způsob 1
CY, EE: Bez závazků.

E. Služby rekreačních parků a plážových zařízení

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 96491)

Žádné.

11. DOPRAVNÍ SLUŽBY

Pro způsoby 1 a 2

a) Mezinárodní osobní doprava

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI a SE: Svoz kontejnerů na základě povolení.

(CPC 7211, s výjimkou vnitrostátní kabotáže)

24.12.2016

A. Námořní doprava

Popis výhrad

b) Mezinárodní nákladní doprava
(CPC 7212, s výjimkou vnitrostátní kabotáže) (30)

Pro způsoby 1 a 2

a) Osobní doprava

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod
týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro operátory sídlící v příslušných zemích
a splňující kritéria státního občanství, co se týče vlastnictví. Nařízení, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě
na Rýně.

(CPC 7221)
b) Nákladní doprava
(CPC 7222)

CS

B. Vnitrozemská vodní doprava

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní příslušnosti. V případě usazení ve
formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro většinu výkonných ředitelů, představenstvo a dozorčí radu.
Je požadováno zapsání společnosti nebo trvalé usazení v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů pod
niku vlastnit občané Evropské unie.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

Pro způsob 1

a) Osobní doprava

EU: Bez závazků.

(CPC 7111)

Pro způsob 2

b) Nákladní doprava

Žádné.

(CPC 7112)

D. Silniční doprava

Pro způsob 1

a) Osobní doprava

EU: Bez závazků.

(CPC 7121 a CPC 7122)

Pro způsob 2

b) Nákladní doprava

Žádné.
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C. Železniční doprava

(CPC 7123, s výjimkou přepravy poštovních zásilek pro vlastní
potřebu (31))

E. Potrubní přeprava zboží kromě paliv (32)

Pro způsob 1

(CPC 7139)

EU: Bez závazků.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

L 356/1191

Pro způsob 2

Popis výhrad

12. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ (33)

Pro způsob 1

b) Skladovací služby a služby skladů

EU: Bez závazků pro služby při manipulaci s nákladem, skladovací služby a služby skladů, služby celního odbavovení,
služby skladování a úschovy kontejnerů, služby tlačných a vlečných lodí a podpůrné služby v námořní dopravě.

(část CPC 742)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez závazků pro pronájem plavidel s posádkou.

c) Služby celního odbavení

HR: Bez závazků kromě f) služeb agentury pro nákladní dopravu.

d) Služby skladování a úschovy kontejnerů

Pro způsob 2

e) Služby námořních agentur

Žádné.

CS

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy
a) Služby při manipulaci s nákladem

L 356/1192

Odvětví nebo pododvětví

f) Námořní zasilatelské nákladní služby
Úřední věstník Evropské unie

g) Pronájem plavidel s posádkou
(CPC 7213)
h) Služby tlačných a vlečných lodí
(CPC 7214)
i) Podpůrné služby v námořní dopravě
(část CPC 745)
j) Ostatní podpůrné a pomocné služby
(část CPC 749)

B. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy

Pro způsob 1

a) Manipulace s nákladem

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod
týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro operátory sídlící v příslušných zemích
a splňující kritéria státního občanství, co se týče vlastnictví. Nařízení, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě
na Rýně.

(část CPC 741)
b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)
c) Služby agentury pro nákladní dopravu

EU: Bez závazků pro služby při manipulaci s nákladem, skladovací služby a služby skladů, služby tlačných a vlečných
lodí a podpůrné služby ve vnitrozemské vodní dopravě.

(část CPC 748)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Bez závazků pro pronájem plavidel s posádkou.
HR: Bez závazků.
Žádné.

24.12.2016

Pro způsob 2

Popis výhrad

d) Pronájem plavidel s posádkou
(CPC 7223)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

e) Služby tlačných a vlečných lodí
(CPC 7224)
CS

f) Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní dopravě
(část CPC 745)
g) Ostatní podpůrné a pomocné služby
(část CPC 749)

Pro způsob 1

a) Manipulace s nákladem

EU: Bez závazků pro služby tlačných a vlečných lodí.

(část CPC 741)

HR: Bez závazků kromě c) služeb agentury pro nákladní dopravu.

b) Skladovací služby a služby skladů

Pro způsob 2

(část CPC 742)

Žádné.

c) Služby agentury pro nákladní dopravu
(část CPC 748)
d) Služby tlačných a vlečných lodí
(CPC 7113)
e) Podpůrné služby v železniční dopravě

Úřední věstník Evropské unie

C. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy

(CPC 743)
f) Ostatní podpůrné a pomocné služby
(část CPC 749)

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy

Pro způsob 1

a) Manipulace s nákladem

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez závazků pro pronájem užitkových vozidel s řidičem.

(část CPC 741)

HR: Bez závazků s výjimkou c) služeb agentury pro nákladní dopravu a f) podpůrných služeb v silniční dopravě, jež
podléhají povolení.
Žádné.

L 356/1193

Pro způsob 2

Popis výhrad

b) Skladovací služby a služby skladů
(část CPC 742)

L 356/1194

Odvětví nebo pododvětví

c) Služby agentury pro nákladní dopravu
(část CPC 748)
CS

d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem
(CPC 7124)
e) Podpůrné služby v silniční dopravě
(CPC 744)
f) Ostatní podpůrné a pomocné služby
(část CPC 749)
E. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

b) Skladovací služby a služby skladů

Pro způsoby 1 a 2

(část CPC 742)

Žádné.

c) Služby agentury pro nákladní dopravu

Pro způsoby 1 a 2

(část CPC 748)

Žádné.

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 734)

EU: Letadla, která používají letečtí přepravci Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, který
udělil přepravci licenci, nebo jinde v Evropské unii. Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy
nebo za výjimečných okolností.

e) Prodej a uvádění na trh

Pro způsoby 1 a 2

f) Počítačový rezervační systém (CRS)

EU: Zvláštní povinnosti pro poskytovatele služeb provozující počítačové rezervační systémy, které vlastní nebo kontro
lují letečtí přepravci.

24.12.2016

d) Pronájem letadel s posádkou

Úřední věstník Evropské unie

a) Služby pozemního odbavování (včetně dodávky hotových jí Pro způsoby 1 a 2
del)
EU: Bez závazků, s výjimkou dodávek hotových jídel.

g) Správa letiště

Popis výhrad

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2
CS

Žádné.

F. Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy zboží kromě pa Pro způsob 1
liv (34)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.
a) Skladování zboží kromě paliv přepravovaného potrubími
Pro způsob 2
(část CPC 742)

Žádné.

A. Služby související s těžbou

Pro způsoby 1 a 2

(CPC 883) (35)

Žádné.

B. Potrubní přeprava paliv

Pro způsob 1

(CPC 7131)

EU: Bez závazků.

Úřední věstník Evropské unie

13. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

Pro způsob 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

C. Skladování paliv přepravovaných potrubími

Pro způsob 1

(část CPC 742)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.
Žádné.

L 356/1195

Pro způsob 2

Popis výhrad

E. Maloobchodní služby v oblasti pohonných hmot

Pro způsob 1

(CPC 613)

EU: Bez závazků.

CS

D. Velkoobchodní služby v oblasti pevných, kapalných a plynných Pro způsob 1
paliv a příbuzných produktů
EU: Bez závazků pro velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody.
(CPC 62271)
Pro způsob 2
a velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody
Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2
Žádné.

Žádné.

G. Služby související s rozvodem energií

Pro způsob 1

(CPC 887)

EU: Bez závazků s výjimkou poradenských služeb, kde platí: žádné.

Úřední věstník Evropské unie

F. Maloobchodní služby v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, Pro způsob 1
uhlí a dřeva
EU: Bez závazků pro maloobchodní služby v oblasti elektřiny, plynu (jiného než v lahvích), páry a horké vody.
(CPC 63297)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: V případě maloobchodních služeb v oblasti top
a maloobchodní služby v oblasti elektřiny, plynu (jiného než v lah ných olejů, plynu v lahvích, uhlí a dřeva bez závazků, s výjimkou zásilkového prodeje, kde platí: žádné.
vích), páry a horké vody
Pro způsob 2

Pro způsob 2
Žádné.

14. OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

a) Praní, čištění a barvení
(CPC 9701)

Pro způsob 1
EU: Bez závazků.
Žádné.
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Pro způsob 2

Popis výhrad

b) Kadeřnické služby

Pro způsob 1

(CPC 97021)

EU: Bez závazků.
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Odvětví nebo pododvětví

Pro způsob 2

c) Kosmetické služby, manikúra a pedikúra

Pro způsob 1

(CPC 97022)

EU: Bez závazků.

CS

Žádné.

Pro způsob 2
Žádné.

Pro způsob 1

(CPC 97029)

EU: Bez závazků.
Pro způsob 2
Žádné.

e) Lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické), jsou-li prová Pro způsob 1
děny jako relaxační služby v oblasti péče o tělo, a nikoli z léčeb EU: Bez závazků.
ných nebo rehabilitačních důvodů (36)
Pro způsob 2
(CPC ver. 1.0 97230)
Žádné.

g) Telekomunikační propojovací služby (CPC 7543)

Úřední věstník Evropské unie

d) Ostatní kosmetické služby j.n.

Pro způsoby 1 a 2
Žádné.

L 356/1197

(1) V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.
(2) Zahrnuje právní poradenství, právní zastupování, rozhodčí a smírčí/mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení. Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního
veřejného práva, práva Evropské unie a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou poskytovatel služeb nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných
služeb se na něj vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního veřejného práva a zahraničního práva
mohou být tyto požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným
v hostitelské zemi), požadavků v oblasti pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo získáním přidruženého členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky
způsobilosti a bydliště nebo sídla v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v Evropské
unii a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní
komory v dotyčném členském státě Evropské unie a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře v příslušném členském státě Evropské unie tudíž může být nezbytné
pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v Evropské unii, protože zahrnuje výkon práva Evropské unie a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech Evropské unie je však
povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém je právník
oprávněn vykonávat svou praxi.

L 356/1198
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(3) Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části 1.A.a). Právní služby.
(4) Prodej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb podléhají licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům uplatňovaným v členských státech Evropské unie. Obecně platí, že
je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech Evropské unie je lékárníkům vyhrazen pouze prodej předepsaných léků.
(5) Část CPC 85201 spadá do části 1.A.h). Lékařské a zubařské služby.
(6) Dané služby jsou služby realitních agentů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami.
(7) Opravy a údržba vybavení pro dopravu (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadají do částí 1.F. l) 1 až 1.F.l) 4.
Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části 1.B. POČÍTAČOVÉ SLUŽBY.
(8) Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají do části 1.F p).
(9) „Manipulace“ zahrnuje i celní odbavení, třídění, dopravu a dodání.
10
( ) „Poštovními zásilkami“ se rozumějí jakékoli zásilky, s nimiž manipuluje jakýkoli druh obchodního subjektu, ať již veřejného nebo soukromého.
(11) Např. dopisy, pohlednice.
(12) Zahrnuje knihy a katalogy.
(13) Časopisy, noviny, periodika.
(14) Expresní doručovací služby mohou mimo větší rychlosti a spolehlivosti zahrnovat i prvky přidané hodnoty, například vyzvednutí v místě původu, osobní dodání adresátovi, sledování a hledání zásilky,
možnost změny místa určení a adresáta během dopravy, potvrzení o přijetí.
(15) Poskytnutí prostředků včetně zajištění prostorů pro tento účel nebo dopravy třetí osobou, což umožňuje, aby si uživatelé, kteří jsou členy této služby, mezi sebou vzájemnou výměnou dopravili poštovní
zásilky. Poštovními zásilkami se rozumějí zásilky, s nimiž manipuluje jakýkoli druh obchodního subjektu, ať již veřejného nebo soukromého.
(16) V případě pododvětví i) až iv) mohou být požadovány individuální licence, které ukládají konkrétní povinnosti univerzální služby a/nebo finanční příspěvek do vyrovnávacího fondu.
(17) „Listovní zásilka“: písemné sdělení na jakémkoliv fyzickém médiu, které má být přepraveno a doručeno na adresu uvedenou odesílatelem přímo na zásilce nebo na jejím obalu. Knihy, katalogy, noviny
a periodika se nepovažují za listovní zásilky. (18) Jakákoli pozemní přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(19) Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(20) Tyto služby nezahrnují zpracování informací a/nebo údajů on-line (včetně zpracování transakcí) (část CPC 843), které spadají do části 1.B. Počítačové služby.
(21) Vysíláním se rozumí nepřerušený řetězec přenosu vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových programů široké veřejnosti, ale nezahrnuje spojení mezi provozovateli.
(22) Tyto služby zahrnují telekomunikační služby spočívající v přenosu a příjmu rozhlasového a televizního satelitního vysílání (nepřerušený řetězec satelitního přenosu vyžadovaný pro šíření signálů televizních
a rozhlasových programů široké veřejnosti). Toto zahrnuje prodej satelitních služeb, avšak nikoliv prodej balíčků televizních programů domácnostem.
(23) Tyto služby zahrnují CPC 62271 a spadají do části 18.D SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(24) Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají do části 1.B. a 1.F.l) SLUŽBY PRO PODNIKY. Nezahrnuje maloobchodní služby s energetickými produkty, které spadají do částí 13.E a 13.F SLUŽBY V OBLASTI
ENERGIÍ.
(25) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a zdravotnického a ortopedického zboží spadá do části 1.A.k) SLUŽBY SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ.
(26) Odpovídá službám v souvislosti s odpadními vodami.
(27) Odpovídá službám čištění výfukových a odpadních plynů.
(28) Odpovídá částem služeb na ochranu přírody a krajiny.
(29) Dodávky hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb spadají do POMOCNÝCH SLUŽEB V DOPRAVĚ v části 12.D.a) Služby pozemního odbavování.
(30) Zahrnuje svoz kontejnerů a přesun vybavení mezi přístavy v témže státě zajišťovaný mezinárodními přepravci, neplyne-li z této dopravy žádný příjem.
(31) Součást CPC 71235, spadá do části 2.A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY Poštovní a kurýrní služby.
(32) Potrubní přeprava paliv spadá do části 13.B SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
(33) Nezahrnuje údržbu a opravy dopravního vybavení, které spadají do částí 1.F.l) 1 až 1.F.l) 4 SLUŽBY PRO PODNIKY.
(34) Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají do části 13.C SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
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(35) Zahrnuje tyto služby na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava staveniště, instalace plošin, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace
vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem, kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení vrtů,
wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování (tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin
a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů.
Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich využívání.
Nezahrnuje přípravu staveniště pro těžbu zdrojů kromě ropy a plynu (CPC 5115), která spadá do části 3. STAVEBNÍ SLUŽBY.
(36) Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají do částí 1.A.h) Lékařské služby, 1.A.j) 2 Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a zdravotníky a zdravotní služby (8.A a 8
C).“
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PŘÍLOHA XII
„ODDÍL D
EKVÁDOR

Tento seznam závazků je v souladu s ústavními a právními předpisy, které upravují odvětví služeb v Ekvádoru a jejich
slučitelnost se závazky na mnohostranné úrovni.
Při přípravě této nabídky byla pro účely nabídky týkající se přeshraničního obchodu se službami zohledněna centrální
klasifikace produkce (CPC) Statistického oddělení OSN, Statistical Reports, řada M, č. 77, CPC prov, 1991.
Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:
a) v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém Ekvádor závazek přijímá, a rozsah závazku, na
který se výhrady vztahují;
b) ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady, způsob poskytování a dotčený závazek (přístup na trh nebo
národní zacházení). Závazky přístupu na trh a národního zacházení jsou vzájemně nezávislé; pokud tedy není
stanoven žádný závazek přístupu na trh (zůstává „bez závazků“), neznamená to, že je neplatný i závazek národního
zacházení.
Za účelem metodické revize a analýzy je třeba věnovat pozornost následujícím prvkům:
V odvětvích nebo pododvětvích služeb, které nejsou uvedeny na seznamu, se nepřijímají žádné závazky.
V případě pododvětví služeb, kde závazky zůstávají zachovány nebo kde jsou přidávány nové závazky, jsou změny
uvedeny v levém sloupci nadepsaném „Odvětví nebo pododvětví“.
Výhrady, podmínky a vyloučení, které se týkají pravidel pro přístup na trh a pro národní zacházení a které se vztahují
na zachované nebo nově zařazené závazky, jsou uvedeny pravém sloupci nadepsaném „Popis výhrad“.
V témže pravém sloupci je seznam doplněn o „poznámky“ k zařazovaným nebo zachovávaným závazkům nebo
výhradám, jež jsou považovány za nezbytné.
Na závazky v konkrétních odvětvích nebo pododvětvích se vztahují horizontální výhrady a omezení uvedené v první
části, které, není-li uvedeno jinak, jsou uplatňovány paušálně a bezpodmínečně na všechna odvětví.
Závazky nezahrnují opatření týkající se požadavků, technických norem, postupů nebo procesů nezbytných pro
poskytování služeb, která jsou uplatňována i tehdy, když nejsou v seznamu uvedena, nepředstavují-li omezení pravidel
pro přístup na trh a pro národní zacházení.
V případě nejednotností se výhrady, podmínky a vyloučení zahrnuté do níže uvedeného seznamu neuplatní na
pododvětví a způsoby dodávky, pro něž Ekvádor přijal závazky v listině specifických závazků sjednaném při přistoupení
ke Světové obchodní organizaci (WTO) v roce 1996, jehož přepracované znění lze nalézt v dokumentu S/DCS/W/ECU
ze dne 24. ledna 2003, který byl vypracován na základě původních znění a změn dokumentů GATS/SC/98/Suppl.1
a GATS/SC/98/Suppl.2 Všeobecné dohody o obchodu službami WTO (GATS). Uvedené výhrady, podmínky a vyloučení
jsou tedy použitelné a povinné pouze pro nová odvětví a/nebo způsoby dodávky stanovené na níže uvedeném seznamu.
V souladu s ustanovením v čl. 107 odst. 3 týkajícím se oblasti působnosti pravidel v hlavě o obchodu službami,
usazování a elektronickém obchodu nejsou uvedena opatření, jež může ekvádorský stát přijmout nebo zachovat v
souvislosti s granty a dotacemi.
Rovněž si Ekvádor na základě čl. 107 odst. 5 hlavy o obchodu službami, usazování a elektronickém obchodu vyhrazuje
právo zavádět, zachovávat a plně uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy pro dosažení legitimních cílů veřejné
politiky v oblastech, mezi něž mimo jiné patří ochrana zranitelných skupin, ochrana spotřebitele, zdraví a životní
prostředí.
V souladu s čl. 107 odst. 4 hlavy o obchodu službami, usazování a elektronickém obchodu tato nabídka nezahrnuje
služby poskytované při výkonu veřejné moci.
Práva a povinnosti vyplývající z tohoto seznamu závazků nejsou přímé použitelné a nemají přímý účinek, a proto
nezakládají jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám přímo vymahatelná práva.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad

Poskytování služeb ve strategických odvětvích a ve veřejných službách

CS

V případě poskytování veřejných služeb a služeb ve strategických odvětvích budou nutná koncesní práva, licence,
oprávnění nebo jiné formy povolení, které musí být získány předem v souladu s příslušnými právními předpisy upravu
jícími dané odvětví. Je-li požadováno, aby byly služby zcela nebo částečně poskytovány na ekvádorském území, může
být rovněž požadováno, aby právnické osoby, jež jsou zapsány do obchodního rejstříku podle právních předpisů jiné
země a mají sídlo v jiné zemi, zřídily provozovnu v Ekvádoru.
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Odvětví nebo pododvětví

Tento požadavek se vztahuje na poskytování veřejných služeb a služeb spojených s využíváním energie ve všech jejích
formách, telekomunikacemi, využíváním neobnovitelných přírodních zdrojů, dopravou a rafinací uhlovodíků, biologic
kou rozmanitostí a genetickým dědictvím, vodou a rádiovým spektrem.
Úplné nebo částečné nabytí balíku akcií nebo nabytí jakýchkoli práv ke kontrole, řízení či správě společností působících
v oblastech uvedených v předchozím odstavci může být podmíněno souhlasem příslušných orgánů.

Specifické závazky, které Ekvádor přijal v této dohodě ve strategických odvětvích a ve veřejných službách, se považují
za výjimečné okolnosti stanovené ve vnitrostátních právních předpisech ve vztahu k přenesení činností při poskytování
veřejných služeb a ve strategických odvětvích na soukromé iniciativy.
Vlastnictví půdy nebo vod
Cizí státní příslušníci ani zahraniční právnické osoby nesmějí v žádném postavení nabývat půdu nebo koncese v národ
ních bezpečnostních zónách pro účely hospodářského využití.
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Kritéria pro udělování licencí, oprávnění a jiných forem povolení musí být transparentní a nediskriminační, pokud jde
o účast poskytovatelů služeb ze strany EU, a nesmí pro poskytování služeb přestavovat kvantitativní omezení.

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat opatření týkající se vlastnictví nemovitostí v příhraničních oblas
tech, na pobřeží státu nebo na ostrovním území cizími státními příslušníky.
Zásadní bezpečnostní zájmy
Výroba, dovoz, držení a používání chemických, biologických a jaderných zbraní jsou zakázány, stejně jako vstup jader
ného a toxického odpadu na území státu.
Sociální ekonomika
L 356/1201

V souladu s ústavou republiky si Ekvádor vyhrazuje právo přijmout opatření poskytující preferenční a odlišné zacházení
odvětvím, která se zabývají činnostmi využívajícími model sociální ekonomiky, včetně odvětví fungujících na základě
spolkové činnosti a družstevnictví.

Popis výhrad

Kulturní a přírodní dědictví

CS

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření poskytující práva nebo preference místním komu
nitám, pokud jde o podporu, propagaci a rozvoj projevů nehmotného kulturního dědictví. Rovněž si vyhrazuje právo
přijmout nebo zachovat jakékoli opatření poskytující práva nebo preference místním komunitám, pokud jde o ochranu,
zachování, obnovu a podporu ekvádorského národního dědictví, čímž se myslí veškeré fyzikální, biologické a geologické
charakteristiky cenné z pohledu environmentálního, vědeckého, kulturního nebo krajinného, včetně národního systému
chráněných oblastí a křehkých a ohrožených ekosystémů.

L 356/1202

Odvětví nebo pododvětví

Vydavatelské odvětví
Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření poskytující fyzickým nebo právnickým osobám
strany EU v ekvádorském odvětví vydavatelství stejné zacházení, jaké je poskytováno fyzickým nebo právnickým oso
bám z Ekvádoru.

1. SLUŽBY PRO PODNIKY

Pro výkon většiny svobodných povolání v Ekvádoru musí profesní kvalifikaci, která byla získána v zahraničí, uznat pří
slušný vnitrostátní orgán, jenž obvykle před tím, než takové uznání může udělit, požaduje trvalý pobyt v Ekvádoru.

a) Právní služby (CPC 861) Pouze poradenství v oblasti zahranič 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
ních právních předpisů a mezinárodního práva (kromě poraden 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
ských služeb, právního zastupování a notářských služeb podle
vnitrostátního práva)

Úřední věstník Evropské unie

A. Služby svobodných povolání

b) Účetní a auditorské služby a služby vedení účetnictví (CPC 1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.
862)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

c) Služby daňového poradenství (CPC 863)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

d) Architektonické služby (CPC 8671)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
24.12.2016

g) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
(CPC 8674)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Popis výhrad

e) Inženýrské služby (CPC 8672) kromě služeb pořizovaných stá 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
tem
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

h) Lékařské a zubařské služby (CPC 9312)

CS

f) Integrované inženýrské služby (CPC 8673) kromě služeb poři 1) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
zovaných státem
2) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
Poradenské služby týkající se instalace počítačového hardwaru 2) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
(CPC 841);
B. Počítačové a související služby, výhradně:

jiné počítačové služby (CPC 849)

E. Služby nájmů/pronájmů bez operátorů

Úřední věstník Evropské unie

Opravy a údržba kancelářského vybavení včetně počítačů (CPC
845) a

a) Služby nájmů/pronájmů plavidel bez posádky (CPC 83101 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
a 83103)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
a) Služby nájmů/pronájmů letadel bez posádky (CPC 83104)
c) Služby nájmů/pronájmů ostatních dopravních prostředků bez
řidiče (83101 + 83102 + 83105)
d) Služby nájmů/pronájmů ostatních strojů a vybavení bez ob
sluhy (83106–83109)

F. Ostatní služby pro podniky

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Výhradně: Prodej nebo pronájem reklamního prostoru nebo času 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
(CPC 8711)

L 356/1203

a) Reklamní služby (CPC 871)

b) Průzkum trhu a veřejného mínění (CPC 864)

Popis výhrad

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

CS

c) Podnikové poradenství (CPC 865)
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Odvětví nebo pododvětví

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

d) Služby související s podnikovým poradenstvím (CPC 866)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

e) Technické zkoušky a analýzy (CPC 8676)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

k) Služby zprostředkování zaměstnání a zajišťování zaměstnanců 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
(CPC 872)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

h) Služby související s těžbou (CPC 883)

m) Související vědecké a technické poradenství (CPC 8675), 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
kromě služeb pořizovaných státem
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

n) Údržba a opravy vybavení (s výjimkou námořních plavidel, le 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
tadel nebo jiného dopravního vybavení) (CPC 633 + 8861 – 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
8866)

o) Služby úklidu budov

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

o) Fotografické služby (CPC 875)

q) Balicí služby (CPC 876)

Popis výhrad

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

2. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

A. Poštovní a kurýrní služby (součást CPC 7511 a CPC 7512)

ii) manipulace s adresovanými balíky a balíčky,
iii) manipulace s adresovanými tiskovinami,
iv) manipulace se zásilkami uvedenými v bodech i) až iii), pokud
jsou doporučené nebo pojištěné,
v) expresní doručovací služby pro zásilky uvedené v bodech i) až
iii),

Úřední věstník Evropské unie

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků až do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost. Žádné,
počínaje
šestým rokem.
Služby vztahující se k manipulaci 7 s poštovními zásilkami 8 za
sílanými adresátům doma i v zahraničí podle následujícího se 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
znamu pododvětví:
i) manipulace s adresovanými písemnými sděleními na jakémkoli
druhu fyzických nosičů včetně hybridních poštovních služeb a ad
resných reklamních zásilek,

vi) manipulace s neadresovanými zásilkami,

vii) výměna dokumentů.

L 356/1205

Závazky v pododvětví i), iv) a v) jsou vyloučeny, pokud spadají
do rozsahu služeb, které mohou být vyhrazeny státu, tedy: pro li
stovní zásilky (1), jejichž cena je nižší než 2,5 násobek úřední zá
kladní sazby, za předpokladu, že váží méně než 50 gramů, plus
služba doporučených psaní, používaná při soudních a správních
řízeních (část CPC 751, část CPC 71235 (2) a část CPC 73210 (3))

Popis výhrad

C. Telekomunikační služby

CS

Včetně níže uvedených služeb kromě rozhlasováho a televizního
vysílání
Tyto služby nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem
je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomuni
kační služby.

L 356/1206

Odvětví nebo pododvětví

a) Všechny služby, jejichž předmětem je přenos a příjem signálů 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
jakýmikoli elektromagnetickými prostředky
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
b) Služby poskytování satelitních kapacit, k propojení stanic roz 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
hlasového a televizního vysílání
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
3. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
A. Obecné stavební práce pro budovy (CPC 512)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

(CPC 5121) Stavby jednobytových a dvoubytových domů, (CPC 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
5122) Stavby vícebytových domů, (CPC 5123) Stavby budov pro
průmysl a skladování, (CPC 5125) Stavby veřejných zábavních
budov, (CPC 51260) Stavby hotelů, restaurací a podobných bu
dov

Úřední věstník Evropské unie

o) Ostatní

B. Obecné stavební práce pro stavební inženýrství (CPC 513) 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
kromě služeb pořizovaných státem
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
C. Instalační a montážní práce (CPC 514+516)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

D. Kompletační a dokončovací stavební práce (CPC 517)

Popis výhrad

E. Ostatní (CPC 511+515+518)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

CS

(CPC 511 Příprava staveniště, CPC 515 Specializované stavební 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
práce, CPC 518 Pronájmy související se zařízením určeným pro
výstavbu nebo demolici budov nebo inženýrské stavební práce, s
obsluhou)

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

4. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

A) Služby komisionářů (CPC 621)

b) Služby ostatních komisionářů (CPC 621)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

B) Velkoobchodní služby

Úřední věstník Evropské unie

a) Služby komisionářů v oblasti motorových vozidel, motocyklů 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
ství (část CPC 6111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

a) Velkoobchodní služby v oblasti užitkových vozidel, motocyklů 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
a sněžných motorových skútrů a jejich částí, součástí a příslušen 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
ství (část CPC 6111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

b) Velkoobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
zařízení (část CPC 7542)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

c) Ostatní velkoobchodní služby (CPC 622) kromě velkoobchodu
s energetickými produkty, nerosty, chemickými látkami a farma
ceutickým zbožím

(CPC

L 356/1207

C) Maloobchodní
služby
631 + 632 + 6111 + 6113 + 6121 + 7542)

Maloobchodní služby v oblasti potravin (CPC 631)

Popis výhrad

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Prodej motorových vozidel (CPC 6111)

CS

Maloobchodní služby v oblasti nepotravinářského zboží (CPC 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
632)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
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Odvětví nebo pododvětví

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Prodej motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí, 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
součástí a příslušenství (CPC 6121)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Velkoobchodní a maloobchodní služby v oblasti telekomunikač 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
ních koncových zařízení (CPC 7542)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

D. Franšíza (CPC 8929)

Úřední věstník Evropské unie

Prodej částí, součástí a příslušenství motorových vozidel (CPC 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
6113)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

6. SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A) Služby v souvislosti s odpadními vodami (CPC 9401)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

B) Služby likvidace odpadu (CPC 9402)

C) Sanitární a podobné služby (CPC 9403)

Popis výhrad

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

D) Ostatní

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

— Služby čištění výfukových plynů (CPC 9404)

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

— Služby v souvislosti s omezováním hluku (CPC 9405)
— Služby na ochranu přírody a krajiny (CPC 9406)
— Ostatní (CPC 9409)

Poskytování přeshraničních finančních služeb v Ekvádoru, včetně pojišťovacích služeb a služeb souvisejících s pojiště
ním, neznamená, že poskytovatelé daných služeb mohou na ekvádorském území podnikat nebo své podnikání propa
govat. Ekvádor může definovat pojmy „podnikání“ a „propagace“, pokud takové definice nejsou v nesouladu se závazky,
které Ekvádor učinil pro způsoby 1 a 2.
Ekvádor může požadovat písemný důkaz povolení uděleného příslušným orgánem druhé strany poskytovatelům přes
hraničních finančních služeb a pro finanční produkty a nástroje, které v Ekvádoru nabízejí.
Pojišťovací podniky mohou uzavírat smlouvy na zajištění v zahraničí, pokud jsou zajišťovny klasifikovány v souladu s
mezinárodními normami a podléhají pravidlům, která stanoví orgán dozoru nad správci bank, pojišťoven a soukromých
penzijních fondů („SBS – Superintendencia de Banca y Seguros“). Pokud pojišťovny uzavírají smlouvy na zajištění přímo,
měly by je za účelem větší transparentnosti uzavírat s podniky, které jsou uvedeny v rejstříku zajišťoven SBS.

Úřední věstník Evropské unie

7. FINANČNÍ SLUŽBY

Pomocné služby k finančním službám související s poskytováním a předáváním finančních informací a zpracováním fi
nančních údajů musí být registrovány v souladu s pravidly, která stanoví orgán dozoru nad správci bank, pojišťoven
a soukromých penzijních fondů. V rámci uvedených pomocných služeb nesmějí být shromažďovány, uchovávány ani
poskytovány informace o úvěrech. Pro větší transparentnost podléhají služby v oblasti finančních informací nebo zpra
cování finančních údajů ekvádorským předpisům o ochraně takových informací.
Pro větší transparentnost podmínky povinného ratingu rizika u finančních institucí, které jsou zřízeny podle ekvádor
ských právních předpisů, vyžadují, aby byly zahraniční ratingové agentury nejprve registrovány u orgánu dozoru nad
správci bank, pojišťoven a soukromých penzijních fondů.
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Na trhu s cennými papíry bude Ekvádor akceptovat rating rizika stanovený agenturou, která je Evropským orgánem
pro cenné papíry a trhy (ESMA) uznána jako „národně uznávaná statisticko-ratingová organizace – RSRO“, v případě se
kundární veřejné nabídky cenných papírů vydaných v zahraničí na ekvádorském trhu s cennými papíry nebo primární
veřejné nabídky cenných papírů vícestranných emitentů uznaných za místní emitenty na ekvádorském trhu s cennými
papíry.

Popis výhrad

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat opatření, která omezují pořizování povinného pojištění mimo
Ekvádor nebo která požadují, aby bylo povinné pojištění pořizováno od dodavatelů usazených v Ekvádoru, jako je Se
guro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT, povinné pojištění pro případ dopravních nehod). Ekvádor si vyhra
zuje právo přijmout nebo zachovat opatření, která omezují pořizování zajištění nebo retrocese k takovému povinnému
pojištění mimo Ekvádor nebo která vyžadují, aby byly tyto služby pořizovány od poskytovatelů usazených v Ekvádoru.

L 356/1210

Odvětví nebo pododvětví

CS

A. VEŠKERÉ POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S Aby mohli v Ekvádoru působit pojišťovny a zajišťovny, zprostředkovatelé a poskytovatelé doplňkových služeb k poji
POJIŠTĚNÍM
štění, kteří zde nejsou rezidenty, musí se registrovat a obnovovat svou registraci v souladu s vnitrostátními právními
předpisy.

1) Neživotní pojištění

Pro způsoby 1 a 2:
Přístup na trh, národní zacházení: Bez závazků, s výjimkou:
i) námořní dopravou, obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů
(včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, dopravní pro
středek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost; a
ii) zbožím v mezinárodním tranzitu.

2) Zajištění a retrocese

Úřední věstník Evropské unie

a) pojištění rizik souvisejících s/se:

1) Přístup na trh; Žádné.
Národní zacházení: Žádné.
1) Přístup na trh: Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

3) Zprostředkování pojištění, například makléřství a agentury

1) Přístup na trh, národní zacházení: Bez závazků, s výjimkou pojištění rizik souvisejících s/se:
24.12.2016

mezinárodní námořní dopravou, mezinárodní obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované
zboží, dopravní prostředek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost a zboží v mezinárodním tranzitu.

Popis výhrad

2) Bez závazků, s výjimkou pojištění rizik souvisejících s/se:
mezinárodní námořní dopravou, mezinárodní obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou
pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované
zboží, dopravní prostředek přepravující zboží a jakoukoli související odpovědnost a zboží v mezinárodním tranzitu.

CS

národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

4) Doplňkové služby k pojištění v oblasti posuzování rizik (in 1) Přístup na trh; Žádné.
spektoři rizik), pojistných plnění (likvidátoři) a služeb pojistné Národní zacházení: Žádné.
matematiky
2) Přístup na trh; Žádné.
Národní zacházení: Žádné.

a) Přijímání vkladů a jiných vratných peněžních prostředků od 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
veřejnosti (CPC 81115–81119)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
b) Půjčky všech druhů včetně spotřebitelského úvěru, hypoteč
ního úvěru, faktoringu od finančních institucí a financování ob
chodních transakcí (CPC 8113)

Úřední věstník Evropské unie

B. BANKOVNÍ A JINÉ FINANČNÍ SLUŽBY (kromě pojištění)

c) Služby finančního leasingu (CPC 8112)
d) Služby týkající se plateb a peněžních převodů: kreditní a de
betní karty, charge karty, cestovní šeky a bankovní směnky (CPC
81339)
e) Poskytování záruk a příslibů (CPC 81199)
f) Obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na
burze, na přepážkovém trhu s/se:
— nástroji peněžního trhu (šeky, směnkami, depozitními certifi
káty apod.) (část CPC 81339),
— devizovými prostředky (CPC 81333),
— deriváty: futures a opcemi (část CPC 81339),
L 356/1211

Popis výhrad

— nástroji využívajícími směnných kurzů a úrokových sazeb
včetně swapů a dohod o termínování kurzů (část CPC 81339),

L 356/1212

Odvětví nebo pododvětví

— obchodovatelnými cennými papíry (CPC 81321),
CS

— jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy včetně
drahých kovů (část CPC 71339)

g) Účast na emisi všech druhů cenných papírů včetně upisování
a investování v roli prostředníka (veřejně i soukromě) a poskyto
vání služeb souvisejících s takovými emisemi (CPC 8132)
h) Peněžní makléřství (CPC 81339)
i) Správa aktiv: správa hotovosti nebo portfolia, správa kolektiv
ního investování, služby spojené s úschovou, ukládáním a svěřová
ním (CPC 8119 + 81323)

k) Poradenské a jiné pomocné finanční služby ke všem činno
stem uvedeným pod názvem bankovn a jiné finanční služby
(kromě pojištění): úvěrové reference a analýzy, výzkum a poraden
ství v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a re
strukturalizace společnosti (CPC 8131 nebo 8133)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků pro služby spočívající ve shromažďování, uchovávání a poskytování
informací o úvěrech.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné, kromě služeb spočívajících ve shromažďování, uchovávání a poskytování
informací o úvěrech.

Úřední věstník Evropské unie

j) Platební a zúčtovací služby týkající se finančních aktiv včetně
cenných papírů, derivátů a jiných obchodovatelných nástrojů
(CPC 81339 nebo 81319)

l) Poskytování a převod finančních informací a zpracování fi 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
nančních dat a souvisejícího programového vybavení, které usku 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
tečňují poskytovatelé jiných finančních služeb (CPC 8131)

8. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY (s výjimkou služeb uvede
ných v bodech 1.A h–j klasifikace W/120)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

Služby nemocnic (CPC 9311)

9. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Popis výhrad

Před zahájením jakékoli činnosti v oblasti cestovního ruchu ve smyslu zákona o cestovním ruchu musí každá fyzická
nebo právnická osoba, podnik nebo společnost získat příslušnou registraci, konkrétně to znamená, že poskytovatel slu
žeb v cestovním ruchu musí být zapsán do veřejného rejstříku podnikatelů v oblasti cestovního ruchu při ekvádorském
ministerstvu cestovního ruchu.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

CS

A) Ubytování a stravování (včetně dodávek hotových jídel) (CPC 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
641–643)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

B) Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (CPC 7471)
1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (včetně delegátů) 2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

10. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

C) Průvodcovské služby (CPC 7472)

A) Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních skupin 1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
a cirkusů) (CPC 9619)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

B) Služby zpravodajských a tiskových agentur (CPC 962)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

C) Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby (CPC 963)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
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D) Sportovní a jiné rekreační služby

Popis výhrad

11. DOPRAVNÍ SLUŽBY (4)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

CS

A. Námořní doprava
a) Osobní doprava (CPC 7211)

L 356/1214

Odvětví nebo pododvětví

b) Nákladní doprava (CPC 7222) s výjimkou vnitrostátní kabo
táže Zahrnuje přepravu zařízení, ze které poskytovateli neplyne
žádný příjem.

B. Vnitrozemská vodní doprava

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

a) Osobní doprava (CPC 7221)

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

C. Železniční doprava

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.

a) Osobní doprava (CPC 7111)

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

b) Nákladní doprava (CPC 7112)

D. Silniční doprava

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.

a) Osobní doprava

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

b) Nákladní doprava (CPC 7222) s výjimkou vnitrostátní kabo
táže Zahrnuje přepravu zařízení, ze které poskytovateli neplyne
žádný příjem.

b) Nákladní doprava
c) Pronájem užitkových vozidel s řidičem
(CPC 7121 + 7122 + 7123 + 7124)

12. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy
b) Skladovací služby a služby skladů (část CPC 742)

1) Přístup na trh; Žádné, kromě toho, že k poskytování pomocných služeb v dopravě ve veřejných přístavech jsou
nutné koncese nebo jiné formy povolení. Nakládka, vykládka a skladování uhlovodíků jsou vyhrazeny pouze národním,
státem vlastněným nebo smíšeným rejdařstvím, v nichž je v držení státu alespoň 51 % základního kapitálu.
Národní zacházení: Bez závazků.

24.12.2016

a) Služby při manipulaci s nákladem

c) Služby celního odbavení

Popis výhrad

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

d) Služby skladování a úschovy kontejnerů

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

e) Služby námořních agentur
f) Námořní zasilatelské nákladní služby
CS

g) Pronájem plavidel bez posádky (CPC 7213)
h) Služby tlačných a vlečných lodí (CPC 7214)
i) Podpůrné služby v námořní dopravě (část CPC 745)
j) Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC 749)

B. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy
a) Manipulace s nákladem (část CPC 741)
c) Služby agentury pro nákladní dopravu (část CPC 748)
d) Pronájem plavidel s posádkou (CPC 7223)

Národní zacházení: Bez závazků.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

e) Služby tlačných a vlečných lodí (CPC 7224)
f) Podpůrné služby pro dopravu po vnitrozemských vodních ce
stách (část CPC 745)
g) Ostatní podpůrné a pomocné služby(část CPC 749)

C. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.

a) Manipulace s nákladem (část CPC 741)

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

b) Skladovací služby a služby skladů (část CPC 742)

1) Přístup na trh; Žádné, kromě toho, že k poskytování pomocných služeb v dopravě ve veřejných přístavech jsou
nutné koncese nebo jiné formy povolení. Nakládka, vykládka a skladování uhlovodíků jsou vyhrazeny pouze národním,
státem vlastněným nebo smíšeným rejdařstvím, v nichž je v držení státu alespoň 51 % základního kapitálu.

b) Skladovací služby a služby skladů (část CPC 742)
c) Služby agentury pro nákladní dopravu (část CPC 748)
d) Tlačné a vlečné služby (CPC 7113)
e) Podpůrné služby v železniční dopravě (CPC 743)
f) Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC 749)

1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.

a) Manipulace s nákladem (část CPC 741)

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

L 356/1215

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy

Popis výhrad

b) Skladovací služby a služby skladů (část CPC 742)
c) Služby agentury pro nákladní dopravu (část CPC 748)

L 356/1216

Odvětví nebo pododvětví

d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem (CPC 7124)
e) Podpůrné služby v silniční dopravě (CPC 744)
CS

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby (část CPC 749)

E. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

a) Služby pozemního odbavování (včetně dodávky hotových jí 1) Přístup na trh; národní zacházení: Bez závazků.
del)
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh, národní zacházení: Bez závazků*.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

c) Služby agentury pro nákladní dopravu (část CPC 748)

1) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

d) Pronájem letadel s posádkou (CPC 734)

Úřední věstník Evropské unie

b) Skladovací služby a služby skladů (část CPC 742)

1) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

e) Prodej a uvádění na trh

1) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

1) Přístup na trh, národní zacházení: Žádné.
2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

24.12.2016

f) Počítačový rezervační systém (CRS)

13. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

Popis výhrad

Za účelem uzavření smluv týkajících se průzkumu a výroby musí zahraniční podniky zřídit pobočku nebo založit spo
lečnost v souladu se zákonem o společnostech, mít adresu v Ekvádoru a jmenovat zmocněnce nebo právního zástupce,
který má trvalý pobyt v Ekvádoru. Cizí státní příslušníci musí být zapsáni ve veřejných rejstřících a musí jmenovat
právního zástupce, který má ekvádorskou státní příslušnost a trvalý pobyt v Ekvádoru.

CS

A. SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU A VÝROBY

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Související vědecké a technické poradenství

1) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

(CPC 8675), kromě služeb pořizovaných státem

2) Přístup na trh; národní zacházení: Žádné.

Služby související s těžbou
(CPC 883)
Údržba a opravy kovových výrobků, strojů a zařízení a elektric
kých strojů
(část CPC 8861–8866)
(CPC 8672), kromě služeb pořizovaných státem
Integrované inženýrské služby
(CPC 8673), kromě služeb pořizovaných státem
Podnikové poradenství
(CPC 865)
Služby související s podnikovým poradenstvím
(CPC 866)

Úřední věstník Evropské unie

Inženýrské služby

Technické zkoušky a analýzy
(CPC 8676)
(1) „Listovní zásilka“ zahrnuje sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, která mají být dopravena a doručena na adresu, kterou odesílatel uvedl na samotné zásilce nebo na jejím obalu.
Knihy, katalogy, noviny a jiné pravidelné publikace se za listovní zásilky nepovažují.
(2) Jakákoli pozemní přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(3) Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.
(4) Výrazem „bez závazků*“ se v tomto odvětví rozumí, že závazný závazek není možný, neboť dodávání nebo poskytování služeb není technicky proveditelné.“

L 356/1217
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CS

Úřední věstník Evropské unie
PŘÍLOHA XIII
„ODDÍL B
STRANA EU

Jsou použity tyto zkratky:
AT Rakousko
BE Belgie
BG Bulharsko
CY Kypr
CZ Česká republika
DE Německo
DK Dánsko
ES Španělsko
EE Estonsko
EU Evropská unie, včetně všech jejích členských států
FI

Finsko

FR Francie
EL Řecko
HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV Lotyšsko
LT Litva
LU Lucembursko
MT Malta
NL Nizozemsko
PL Polsko
PT Portugalsko
RO Rumunsko
SK Slovenská republika
SI

Slovinsko

SE Švédsko
UK Spojené království

24.12.2016

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie
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1. V níže uvedeném seznamu výhrad jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle článku 114 této dohody,
na něž se vztahují omezení týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů v souladu s článkem 124 této
dohody, a tato omezení jsou zde blíže popsána. Seznam se skládá z těchto prvků:
a) v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, na něž se omezení vztahují; a
b) ve druhém sloupci jsou popsána uplatňovaná omezení.
Pokud sloupec uvedený v písmeni b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát Evropské unie,
členské státy Evropské unie, které zde nejsou uvedeny, přijímají závazky v dotyčném odvětví bez výhrad (1).
Evropská unie a její členské státy nepřijímají žádné závazky pro klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy v
hospodářských činnostech, které nejsou liberalizovány (zůstávají bez závazků) podle článku 114 této dohody.
2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se rozumí:
a) výrazem „ISIC rev 3.1“ Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN
(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities), Statistical Papers, řada M, č. 4, ISIC
REV 3.1, 2002;
b) výrazem „CPC“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC
prov, 1991; a
c) výrazem „CPC ver. 1.0“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77,
CPC ver. 1.0, 1998.
3. Závazky týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů se neuplatňují v případech, kdy zamýšlený účel nebo
účinek jejich dočasné přítomnosti narušuje nebo jinak ovlivňuje výsledek jakéhokoli pracovněprávního sporu nebo
vyjednávání.
4. Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem
a licenčních požadavků a postupů a opatření související se zaměstnáním, prací a podmínkami sociálního
zabezpečení, pokud tato opatření nepředstavují omezení ve smyslu článků 112 a 113 této dohody. Tato opatření
(např. potřeba získání licence, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, potřeba absolvování určité
zkoušky včetně jazykového přezkoušení, potřeba bydliště nebo sídla na území, kde je hospodářská činnost
vykonávána, potřeba dodržovat vnitrostátní právní předpisy a zvyky ohledně minimálních mezd a kolektivní smlouvy
o mzdě v hostitelské zemi) se na klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy investorů druhé strany vztahují v každém
případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena. V souladu s čl. 107 odst. 3 této dohody nejsou v níže uvedeném seznamu
zahrnuta opatření týkající se dotací, které strany poskytují.
5. Všechny požadavky právních a správních předpisů Evropské unie a jejích členských států, které se týkají vstupu,
pobytu, práce a sociálního zabezpečení, platí i nadále, včetně předpisů, které se týkají doby pobytu, minimálních
mezd i kolektivních smluv o mzdě, i v případě, že nejsou uvedeny v níže uvedeném seznamu.
6. Níže uvedeným seznamem není dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak je popsáno v seznamu
závazků týkajících se usazování.
7. V odvětvích, ve kterých jsou uplatňovány testy ekonomické potřebnosti, bude jejich hlavním kritériem posouzení
příslušné situace na trhu v členském státě nebo regionu Evropské unie, kde má být služba poskytována, včetně
zohlednění počtu stávajících poskytovatelů služeb a dopadu na tyto poskytovatele.
8. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu výhrad nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva jednotlivých
fyzických nebo právnických osob.

(1) Neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát Evropské unie v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo
výhrady pro dané odvětví na úrovni celé Evropské unie, které mohou být uplatněny.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Popis výhrad

Test ekonomické potřebnosti
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Odvětví nebo pododvětví

BG, HU: U stážistů-absolventů je požadován test ekonomické potřebnosti.
CS

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Rozsah převodů osob v rámci společnosti
BG: Počet osob převedených v rámci společnosti nesmí přesáhnout 10 % průměrného ročního počtu občanů Evropské
unie zaměstnaných v příslušné bulharské právnické osobě. Je-li zaměstnáno méně než 100 osob, počet osob převede
ných v rámci společnosti může být pod podmínkou povolení vyšší než 10 %.
HU: Bez závazků pro fyzické osoby, které jsou společníkem v právnické osobě druhé strany.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Výkonní ředitelé a auditoři

FI: Cizí státní příslušník působící jakou soukromý podnikatel musí mít povolení k provozování obchodu a musí mít
trvalý pobyt v Evropské unii. Ve všech odvětvích kromě telekomunikačních služeb platí požadavek státní příslušnosti
a trvalého pobytu pro výkonného ředitele společnosti s ručením omezeným. U telekomunikačních služeb platí pro vý
konného ředitele požadavek trvalého pobytu.
FR: Výkonný ředitel průmyslové, obchodní nebo řemeslné činnosti potřebuje zvláštní povolení, pokud nemá povolení
k pobytu.
RO: Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musí být rumunští občané.
SE: Výkonný ředitel právnické osoby nebo pobočky musí mít trvalý pobyt ve Švédsku.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Úřední věstník Evropské unie

AT: Výkonní ředitelé poboček právnických osob musí mít trvalý pobyt v Rakousku; fyzické osoby, které v právnické
osobě nebo pobočce odpovídají za dodržování rakouského obchodního zákoníku, musí mít bydliště v Rakousku.

Uznání
EU: Směrnice Evropské unie o vzájemném uznávání diplomů se vztahují pouze na občany Evropské unie. Právo posky
tovat regulované služby svobodných povolání v jednom členském státě Evropské unie nezaručuje právo provozovat je
v jiném členském státě Evropské unie (1).

4. VÝROBA (2)

HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele.
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H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů

(ISIC rev 3.1: 22), s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě IT: Podmínka státní příslušnosti pro vydavatele.
honoráře nebo smlouvy (3)

Popis výhrad

PL: Podmínka státní příslušnosti pro šéfredaktora novin a časopisů.
SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

6. SLUŽBY PRO PODNIKY
CS

A. Služby svobodných povolání
a) Právní služby

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro praxi v oblasti domácího práva
(Evropské unie a jejích členských států) je podmíněno státní příslušností. V případě ES mohou příslušné orgány udělit
výjimky.

FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d'Etat“ podléhá
kvótám a podmínce státní příslušnosti.
HR: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro služby právního zastupování je podmíněno státní přísluš
ností (občanství členského státu EU).
HU: Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt.
V případě zahraničních právníků je rozsah právních činností omezen na poskytování právního poradenství, které musí
být poskytováno na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s maďarským právním zástupcem nebo právní firmou.

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 861) ( )
s výjimkou právního poradenství a služeb právní dokumentace
a osvědčení poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni výkonem BE, FI: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno státní příslušností ve
veřejných funkcí, jako jsou notáři, huissiers de justice (soudní vyko spojení s požadavkem na trvalý pobyt. Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v Belgii u
platňovány kvóty.
navatelé) nebo jiní officiers publics et ministériels (veřejní činitelé)
BG: Zahraniční právníci mohou poskytovat služby právního zastupování pouze státním příslušníkům své domovské
země a pod podmínkou vzájemnosti a spolupráce s bulharským právníkem. V případě právních mediačních služeb je
požadován trvalý pobyt.
4

LV: Požadavek státní příslušnosti pro autorizované advokáty, kterým je vyhrazeno právní zastupování v trestních vě
cech.
DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí k výkonu praxe. Získání dánské li
cence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.
LU: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování právních služeb v oblasti lucemburského práva a práva Evropské
unie.
SE: Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu „advokat“, je podmíněno
požadavkem trvalého pobytu.
FR: Poskytování účetních služeb a služeb vedení účetnictví je podmíněno rozhodnutím ministerstva hospodářství, fi
(CPC 86212, jiné než „auditorské služby“, CPC 86213, CPC nancí a průmyslu po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Požadavek trvalého pobytu nesmí překročit pět let.
86219 a CPC 86220)
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b) 1. Účetní služby a služby vedení účetnictví

b) 2. Auditorské služby
(CPC 86211 a 86212, jiné než účetní služby)

Popis výhrad

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány a pro výkon auditů stanovených v konkrét
ních rakouských právních předpisech (např. v zákoně o akciových společnostech, zákoně o burze, bankovním zákoně
apod.).

L 356/1222

Odvětví nebo pododvětví

DK: Požadavek trvalého pobytu.
CS

ES: Podmínka státní příslušnosti pro statutární auditory, jednatele, ředitele a společníky společností, na které se nevzta
huje osmá směrnice EHS o právu společností.
FI: Požadavek trvalého pobytu u alespoň jednoho auditora finské společnosti s ručením omezeným.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro statutární auditory.
HR: Poskytovat auditorské služby mohou pouze certifikovaní auditoři, kteří jsou držiteli licence formálně uznávané
chorvatskou komorou auditorů.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro jednatele, ředitele a společníky společností, na které se nevztahuje osmá směrnice
EHS o právu společností. Požadavek trvalého pobytu pro nezávislé auditory.

c) Daňové poradenství

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.

(CPC 863) (5)

BG, SI: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty.
HU: Požadavek trvalého pobytu.

d) Architektonické služby

EE: Alespoň jedna odpovědná osoba (projektový manažer nebo poradce) musí mít v Estonsku trvalý pobyt.

a
e) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury

BG: Zahraniční specialisté musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví. Podmínka státní příslušnosti pro
urbanistické služby a služby krajinářské architektury.

(CPC 8671 a CPC 8674)

EL, HR, HU, SK: Požadavek trvalého pobytu.

f) Inženýrské služby

EE: Alespoň jedna odpovědná osoba (projektový manažer nebo poradce) musí mít v Estonsku trvalý pobyt.

a

BG: Zahraniční specialisté musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví.

g) Integrované inženýrské služby

EL, HR, HU, SK: Požadavek trvalého pobytu.

Úřední věstník Evropské unie

SE: Služby právního auditu v určitých právních subjektech, např. ve všech společnostech s ručením omezeným, mohou
provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku. Pro schválení je požadován trvalý pobyt.

(CPC 8672 a CPC 8673)

CZ, IT, SK: Požadavek trvalého pobytu.

(CPC 9312 a část CPC 85201)

CZ, EE, RO, SK: Povolení příslušných orgánů je nutné pro zahraniční fyzické osoby.
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h) Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubařské služby

Popis výhrad

BE, LU: V případě stážistů-absolventů je nutné povolení příslušných orgánů pro zahraniční fyzické osoby.
BG, CY, MT: Podmínka státní příslušnosti.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

DE: Podmínka státní příslušnosti, od které může být výjimečně v zájmu veřejného zdraví upuštěno.
CS

DK: Omezené povolení pro výkon určité funkce může být uděleno na dobu nejvýše 18 měsíců a je pro něj požadován
trvalý pobyt.
FR: Podmínka státní příslušnosti. Přístup je však možný v rámci ročně stanovených kvót.
LV: K výkonu zdravotnických povolání cizinci je požadováno povolení od místního zdravotnického orgánu na základě
ekonomické potřebnosti lékařů a zubních lékařů v daném regionu.
PL: K výkonu lékařské profese cizinci je požadováno povolení. Zahraniční lékaři mají omezená hlasovací práva v profes
ních komorách.
PT: Požadavek trvalého pobytu pro psychology.

BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.
CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu.
IT: Požadavek trvalého pobytu.
PL: Požadavek státní příslušnosti. Cizinci mohou požádat o povolení k provozování praxe.

j) 1. Služby porodních asistentek
(část CPC 93191)

AT: Fyzické osoby si mohou v Rakousku zřídit odbornou praxi za předpokladu, že dotyčná osoba vykonávala danou
profesi nejméně tři roky před otevřením této praxe.
BE, LU: V případě stážistů-absolventů je nutné povolení příslušných orgánů pro zahraniční fyzické osoby.

Úřední věstník Evropské unie

i) Veterinární služby
(CPC 932)

CZ, CY, EE, RO, SK: Povolení příslušných orgánů je nutné pro zahraniční fyzické osoby.
FR: Podmínka státní příslušnosti. Přístup je však možný v rámci ročně stanovených kvót.
HU: Podmínka státní příslušnosti.
IT: Požadavek trvalého pobytu.
LV: Ekonomická potřebnost se určuje podle celkového počtu porodních asistentek v daném regionu s oprávněním od
místních zdravotních orgánů.
PL: Podmínka státní příslušnosti. Cizinci mohou požádat o povolení k výkonu praxe.

L 356/1223

j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními AT: Zahraniční poskytovatelé služeb mohou působit pouze v těchto činnostech: zdravotní sestry, rehabilitační pracov
pracovníky a zdravotníky
níci, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu. Fyzické osoby si mohou v Rakousku zřídit odbornou
praxi za předpokladu, že dotyčná osoba vykonávala danou profesi nejméně tři roky před otevřením této praxe.
(část CPC 93191)

Popis výhrad

BE, FR, LU: V případě stážistů-absolventů je nutné povolení příslušných orgánů pro zahraniční fyzické osoby.
CY, CZ, EE, RO, SK: Povolení příslušných orgánů je nutné pro zahraniční fyzické osoby.
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Odvětví nebo pododvětví

HU: Podmínka státní příslušnosti.
CS

DK: Omezené povolení pro výkon určité funkce může být uděleno na dobu nejvýše 18 měsíců a je pro něj požadován
trvalý pobyt.
CY, CZ, EL, IT: S výhradou testu ekonomické potřebnosti: rozhodnutí závisí na volných místech a nedostatku pracov
níků v regionech.
LV: Ekonomická potřebnost se určuje podle celkového počtu zdravotních sester v daném regionu s oprávněním od
místních zdravotních orgánů.
k) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a maloob FR: Podmínka státní příslušnosti. Avšak v rámci stanovených kvót je možný přístup občanů třetích zemí, pokud má po
chodní prodej zdravotnického a ortopedického zboží
skytovatel služby francouzský diplom farmacie.
DE, EL, SK: Podmínka státního příslušnosti.
HU: Podmínka státní příslušnosti, s výjimkou maloobchodního prodeje farmaceutických výrobků a zdravotnického
a ortopedického zboží (CPC 63211).
IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

D. Služby v oblasti nemovitostí (7)

a) Vztahující se k vlastním nebo pronajatým nemovitostem

FR, HU, IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

(CPC 821)

LV, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.

b) Na základě honoráře nebo smlouvy

DK: Požadavek trvalého pobytu, pokud z něj neudělí výjimku dánská agentura pro obchod a společnosti.

(CPC 822)

FR, HU, IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 63211)
a jiné služby poskytované lékárníky (6)

CY (pouze pro Ekvádor), LV, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.

E. Služby nájmů/pronájmů bez operátorů

EU: Podmínka státní příslušnosti pro stážisty-absolventy.

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Podmínka státní příslušnosti
pro specialisty.
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e) Týkající se věcí osobní potřeby a vybavení domácností

f) Pronájem telekomunikačních zařízení

Popis výhrad

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

(CPC 7541)

CS

F. Ostatní služby pro podniky

e) Technické zkoušky a analýzy

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

IT, PT: Požadavek trvalého pobytu pro biology a chemické analytiky.

(CPC 8676)

(část CPC 881)

j) 2. Bezpečnostní služby

BE: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro vedoucí zaměstnance.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu.
DK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery a pro služby letištní ostrahy.
ES, PT: Podmínka státní příslušnosti pro specializované zaměstnance.
FR: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele a ředitele.

Úřední věstník Evropské unie

f) Poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, lesnictví IT: Požadavek trvalého pobytu pro agronomy a „periti agrari“.
a lovu

IT: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro získání povolení nezbytného pro služby bezpečnostní
ochrany a převozu cenin.

k) Související vědecké a technické poradenství

BG: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty.

(CPC 8675)

DE: Podmínka státní příslušnosti pro veřejně jmenované geodety.
FR: Podmínka státní příslušnosti pro zeměměřičské práce vztahující se ke stanovení majetkových práv a k pozemkovému
právu.
IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

MT: Podmínka státní příslušnosti.

L 356/1225

l) 1. Údržba a opravy plavidel
(část CPC 8868)

l) 2. Údržba a opravy železničního vybavení

Popis výhrad

LV: Podmínka státní příslušnosti.

(část CPC 8868)

CS

l) 3. Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných EU: V případě údržby a oprav motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů se na specialisty a stáži
sty-absolventy vztahuje podmínka státní příslušnosti.
motorových skútrů a vybavení pro silniční dopravu

L 356/1226

Odvětví nebo pododvětví

(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

l) 5. Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelář EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
ských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní
potřeby a vybavení domácnosti (8)

m) Služby úklidu budov

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty.

(CPC 874)

HR, LV: Podmínka státní příslušnosti pro speciální fotografické služby.

(CPC 875)

PL: Podmínka státní příslušnosti pro služby leteckého snímkování.

p) Tisk a vydavatelství

HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele.

(CPC 88442)

SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti.

r) 1. Překladatelské a tlumočnické služby

FI: Požadavek trvalého pobytu pro certifikované překladatele.

(CPC 87905)

DK: Požadavek trvalého pobytu pro autorizované veřejné překladatele a tlumočníky, pokud z něj neudělí výjimku dán
ská agentura pro obchod a společnosti.

q) Kongresové služby

SI: Podmínka státní příslušnosti.

(část CPC 87909)

24.12.2016

n) Fotografické služby

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 a CPC 8866)

r) 3. Služby inkasních agentur

Popis výhrad

BE, EL, IT: Podmínka státní příslušnosti.

(CPC 87902)

BE, EL, IT: Podmínka státní příslušnosti.

CS

r) 4. Služby ověřování solventnosti

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

(CPC 87901)

r) 5. Kopírovací a rozmnožovací služby
(CPC 87904) ( )
9

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Podmínka státní
příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
LV: Test ekonomické potřebnosti pro specialisty a podmínka státní příslušnosti pro stážisty-absolventy.

9. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY
(s výjimkou distribuce zbraní, střeliva a vojenského materiálu)

Úřední věstník Evropské unie

8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CPC 511, BG: Zahraniční specialisté musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví.
CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517
a CPC 518)

C. Maloobchodní služby (10)

c) Maloobchodní služby v oblasti potravin

FR: Podmínka státní příslušnosti pro trafikanty (tj. buraliste).

(CPC 631)

10. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ (pouze soukromě finan
cované služby)

(CPC 921)

FR: Podmínka státní příslušnosti. Státní příslušníci třetích zemí však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit
a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

L 356/1227

A. Služby základního vzdělávání

Popis výhrad

IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.

FR: Podmínka státní příslušnosti. Státní příslušníci třetích zemí však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit
a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

CS

B. Služby středoškolského vzdělávání
(CPC 922)

L 356/1228

Odvětví nebo pododvětví

IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.
EL: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.
LV: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování středoškolského technického a odborného vzdělávání pro zdravotně
postižené studenty (CPC 9224).

C. Služby vysokoškolského vzdělávání

CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování služeb vysokoškolského vzdělávání kromě služeb vyššího technic
kého a odborného vzdělávání (CPC 92310).
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.
DK: Podmínka státní příslušnosti pro vysokoškolské učitele.

12. FINANČNÍ SLUŽBY

A. Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 923)

FR: Podmínka státní příslušnosti. Státní příslušníci třetích zemí však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit
a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

AT: Vedení pobočky se musí skládat ze dvou fyzických osob s trvalým pobytem v Rakousku.
EE: V případě přímého pojištění může řídící orgán pojišťovací akciové společnosti s účastí zahraničního kapitálu za
hrnovat občany států mimo Evropskou unii, jejichž účast bude úměrná zahraniční účasti a ne větší než polovina členů
skupiny vedení. Vedoucí managementu dceřiné společnosti nebo nezávislé společnosti musí mít trvalý pobyt v Eston
sku.
ES: Požadavek trvalého pobytu a tříleté odborné zkušenosti pro povolání pojistného matematika.
HR: Požadavek trvalého pobytu.
IT: Požadavek trvalého pobytu pro povolání pojistného matematika.

PL: Pro zprostředkovatele pojištění stanoven požadavek trvalého pobytu.

24.12.2016

FI: Výkonní ředitelé a nejméně jeden auditor pojišťovny musí mí trvalý pobyt v Evropské unii, pokud příslušné orgány
neudělí výjimku. Jednatel zahraniční pojišťovny musí mít místo pobytu ve Finsku, pokud společnost nemá své hlavní
sídlo v Evropské unii.

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

Popis výhrad

BG: Trvalý pobyt v Bulharsku je požadován u vrcholového vedení a u agenta pověřeného určitými vedoucími funkcemi.
FI: Výkonní ředitelé a nejméně jeden auditor úvěrové společnosti musí mí trvalý pobyt v Evropské unii, pokud orgán
pro finanční dozor neudělí výjimku. Makléř (jednotlivá osoba) pro obchod s deriváty musí mít trvalý pobyt v Evropské
unii.

CS

HR: Požadavek trvalého pobytu. Správní rada řídí činnost úvěrové instituce z území Chorvatské republiky. Alespoň je
den člen správní rady musí být schopný plynně mluvit a psát chorvatsky.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

IT: Podmínka pobytu na území členského státu Evropské unie pro „promotori di servizi finanziari“ (prodejce finančních
služeb).
LT: (pro Kolumbii a Peru): Alespoň jeden manažer musí být občanem Evropské unie.
LT: (pro Ekvádor): Alespoň jeden člen správního vedení banky musí hovořit litevsky a mít trvalý pobyt v Litevské re
publice.
PL: Požadavek státní příslušnosti nejméně jednoho člena vrcholového vedení banky.

FR: Při udělování povolení nezbytného pro přístup k vedoucím funkcím se zohledňuje dostupnost místních manažerů.

(pouze soukromě financované služby)

LV: Test ekonomické potřebnosti pro lékaře, zubaře, porodní asistentky, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníky a zdra
votníky.

A. Služby nemocnic
(CPC 9311)
B. Služby rychlé lékařské pomoci

PL: K výkonu lékařské profese cizinci je požadováno povolení. Zahraniční lékaři mají omezená hlasovací práva v profes
ních komorách.

(CPC 93192)
C. Služby lůžkových zdravotnických zařízení jiné než služby ne
mocnic

Úřední věstník Evropské unie

13. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(CPC 93193)
E. Sociální služby
(CPC 933)

14. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

A. Ubytování, stravování a dodávky hotových jídel

(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)
s výjimkou dodávek hotových jídel u leteckých dopravních slu HR: Požadavek státní příslušnosti pro pohostinství a dodávky hotových jídel v domácnostech a venkovských usedlo
stech.
žeb (11)

L 356/1229

BG: V případech, kdy podíl veřejných subjektů (státu nebo obcí) na základním kapitálu bulharské společnosti přesahuje
50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet manažerů, kteří jsou bulharskými občany.

B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (včetně delegátů)

Popis výhrad

C. Průvodcovské služby

ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: Podmínka státní příslušnosti.

(CPC 7472)

ES, IT: Právo vykonávat profesi je vyhrazeno místním organizacím turistických průvodců.

CS

(CPC 7471)

BG: V případech, kdy podíl veřejných subjektů (státu nebo obcí) na základním kapitálu bulharské společnosti přesahuje
50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet manažerů, kteří jsou bulharskými občany.

L 356/1230

Odvětví nebo pododvětví

15. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY
(jiné než audiovizuální služby)
A. Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních sku FR: Nezbytné povolení pro výkon funkce manažera je podmíněno státní příslušností, je-li vyžadováno povolení na více
jak dva roky.
pin, cirkusů a diskoték)

16. DOPRAVNÍ SLUŽBY
A. Námořní doprava
a) Mezinárodní osobní doprava

EU: Podmínka státní příslušnosti pro posádky plavidel.

(CPC 7211, s výjimkou vnitrostátní kabotáže)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro většinu výkonných ředitelů.

Úřední věstník Evropské unie

(CPC 9619)

b) Mezinárodní nákladní doprava
(CPC 7212, s výjimkou vnitrostátní kabotáže) (12)
D. Silniční doprava
a) Osobní doprava
(CPC 7121 a CPC 7122)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu nebo osobní společ
nost.
DK, HR: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery.
BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu nebo osobní společ
(CPC 7123, s výjimkou přepravy poštovních zásilek pro vlastní nost.
potřebu (13))

24.12.2016

b) Nákladní doprava

HR: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery.

24.12.2016

AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.

CS

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

E. Potrubní přeprava zboží kromě paliv (14)
(CPC 7139)

17. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ (15)

b) Skladovací služby a služby skladů

AT: Podmínka státní příslušnost pro většinu výkonných ředitelů u a), d), h), g), h) a i).

(část CPC 742)

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

c) Služby celního odbavení

DK: Požadavek trvalého pobytu pro služby celního odbavení.

d) Služby skladování a úschovy kontejnerů

EL: Podmínka státní příslušnosti pro služby celního odbavení.

e) Služby námořních agentur

IT: Požadavek trvalého pobytu pro „raccomandatorio marittimo“.

Úřední věstník Evropské unie

a) Služby při manipulaci s nákladem

EU: Podmínka státní příslušnosti pro posádky v případě služeb tlačných a vlečných lodí a pro podpůrné služby v ná
mořní dopravě.

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy

f) Námořní zasilatelské nákladní služby

g) Pronájem plavidel s posádkou
(CPC 7213)
h) Služby tlačných a vlečných lodí
(CPC 7214)
i) Podpůrné služby v námořní dopravě
(část CPC 745)
(část CPC 749)

L 356/1231

j) Ostatní podpůrné a pomocné služby

B. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy

Popis výhrad

EU: Podmínka státní příslušnosti pro posádky.

e) Služby tlačných a vlečných lodí

L 356/1232

Odvětví nebo pododvětví

(CPC 7224)
CS

f) Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní dopravě
(část CPC 745)

C. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy
d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu nebo osobní společ
nost pro pronájem užitkových vozidel s řidičem.

(CPC 7124)

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

e) Služby celního odbavení

DK: Požadavek trvalého pobytu pro služby celního odbavení.
PL: Vnitrostátní omezení týkající se přímého zastupování ve službách celního odbavení: mohou je provádět pouze celní
deklaranti, kteří mají pobyt na území Evropské unie.
FR: Bez závazků, není-li zajištěna naprostá vzájemnost.
NL: Přijetí fyzických nebo právnických osob k tomu, aby jednaly jako celní zástupci, závisí na volném uvážení inspek
tora, jak stanoví čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 9 obecného zákona o clech. Přijetí bude odepřeno v případě, že byl žadatel
během posledních pěti let odsouzen za trestný čin bez možnosti odvolání. Celní zástupci, kteří nemají v Nizozemsku
pobyt ani zde nejsou usazeni, si musí pobyt nebo trvalou adresu v Nizozemsku zajistit, než začnou vykonávat činnosti
uznaného celního zástupce.

D. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy (16)

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

a) Služby celního odbavení

DK: Požadavek trvalého pobytu pro služby celního odbavení.

Úřední věstník Evropské unie

EL: Podmínka státní příslušnosti pro služby celního odbavení.

EL: Podmínka státní příslušnosti pro služby celního odbavení.
PL: Vnitrostátní omezení týkající se přímého zastupování ve službách celního odbavení: mohou je provádět pouze celní
deklaranti, kteří mají pobyt na území Evropské unie.
FR: Bez závazků, není-li zajištěna naprostá vzájemnost.

24.12.2016

NL: Přijetí fyzických nebo právnických osob k tomu, aby jednaly jako celní zástupci, závisí na volném uvážení inspek
tora, jak stanoví čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 9 obecného zákona o clech. Přijetí bude odepřeno v případě, že byl žadatel
během posledních pěti let odsouzen za trestný čin bez možnosti odvolání. Celní zástupci, kteří nemají v Nizozemsku
pobyt ani zde nejsou usazeni, si musí pobyt nebo trvalou adresu v Nizozemsku zajistit, než začnou vykonávat činnosti
uznaného celního zástupce.

Popis výhrad

E. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

a) Služby celního odbavení

DK: Požadavek trvalého pobytu pro služby celního odbavení.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

EL: Podmínka státní příslušnosti pro služby celního odbavení.
CS

PL: Vnitrostátní omezení týkající se přímého zastupování ve službách celního odbavení: mohou je provádět pouze celní
deklaranti, kteří mají pobyt na území Evropské unie.
FR: Bez závazků, není-li zajištěna naprostá vzájemnost.
NL: Přijetí fyzických nebo právnických osob k tomu, aby jednaly jako celní zástupci, závisí na volném uvážení inspek
tora, jak stanoví čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 9 obecného zákona o clech. Přijetí bude odepřeno v případě, že byl žadatel
během posledních pěti let odsouzen za trestný čin bez možnosti odvolání. Celní zástupci, kteří nemají v Nizozemsku
pobyt ani zde nejsou usazeni, si musí pobyt nebo trvalou adresu v Nizozemsku zajistit, než začnou vykonávat činnosti
uznaného celního zástupce.

a) Skladování zboží kromě paliv přepravovaných potrubími
(část CPC 742)

18. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

A. Služby související s těžbou

Úřední věstník Evropské unie

F. Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy zboží kromě pa AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.
liv (17)

SK: Požadavek trvalého pobytu.

(CPC 883) (18)

19. OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

(CPC 9701)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

L 356/1233

a) Praní, čištění a barvení

b) Kadeřnické služby
(CPC 97021)

Popis výhrad

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Podmínka
státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.

L 356/1234

Odvětví nebo pododvětví

AT: Podmínka státní příslušnosti pro stážisty-absolventy.
CS

c) Kosmetické služby, manikúra a pedikúra
(CPC 97022)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Podmínka
státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
AT: Podmínka státní příslušnosti pro stážisty-absolventy.

d) Ostatní kosmetické služby j.n.
(CPC 97029)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Podmínka
státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
AT: Podmínka státní příslušnosti pro stážisty-absolventy.

(CPC ver. 1.0 97230)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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(9)
(10)

Aby státní příslušníci třetích zemí získali uznání své kvalifikace na úrovni celé Evropské unie, je nezbytná dohoda o vzájemném uznávání sjednaná podle článku 129 této dohody.
Toto odvětví nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadá do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY.
Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) SLUŽBY PRO PODNIKY.
Zahrnuje právní poradenství, právní zastupování, rozhodčí a smírčí/mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení.
Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního veřejného práva, práva Evropské unie a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou poskytovatel služeb nebo jeho zaměstnanci kvalifi
kováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. U právníků poskytujících
právní služby v oblasti mezinárodního veřejného práva a zahraničního práva mohou být tyto požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného
v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo získáním
přidruženého členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo sídla v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva Evropské unie musí být v zásadě poskytovány
plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v Evropské unii a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Evropské unie musí být v zásadě
poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v dotyčném členském státě Evropské unie a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře
v příslušném členském státě Evropské unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v Evropské unii, protože zahrnuje výkon práva Evropské unie a vnitrostátního
procesního práva. V některých členských státech Evropské unie je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana
státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém je právník oprávněn vykonávat svou praxi.
Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části 1.A.a). Právní služby.
Prodej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb podléhají licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům uplatňovaným v členských státech Evropské unie. Obecně platí, že
je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech Evropské unie je lékárníkům vyhrazen pouze prodej předepsaných léků.
Dané služby jsou služby realitních agentů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami.
Opravy a údržba vybavení pro dopravu (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadají do částí 6.F.l) 1 až 6.F.l) 4.
Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části 6.B. Počítačové služby.
Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají do části 6.F p).
Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají do části 6.B. a 6.F.l) SLUŽBY PRO PODNIKY.
Nezahrnuje maloobchodní služby s energetickými produkty, které spadají do částí 18.E a 18.F SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

Úřední věstník Evropské unie

e) Lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické), jsou-li prová EU: Podmínka státní příslušnosti pro specialisty a stážisty-absolventy.
děny jako relaxační služby v oblasti péče o tělo, a nikoli z léčeb
ných nebo rehabilitačních důvodů (19)
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Dodávky hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb spadají do POMOCNÝCH SLUŽEB K DOPRAVNÍM SLUŽBÁM v části 17.D.a) Služby pozemního odbavování.
Zahrnuje svoz kontejnerů a přesun vybavení mezi přístavy v témže státě zajišťovaný mezinárodními přepravci, neplyne-li z této dopravy žádný příjem.
Součást CPC 71235, spadá do části 7.A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY Poštovní a kurýrní služby.
Potrubní přeprava paliv spadá do části 18.B SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
Nezahrnuje údržbu a opravy dopravního vybavení, které spadají do částí 6.F.l) 1 až 6.F.l) 4 SLUŽBY PRO PODNIKY.
Horizontální omezení pro veřejné služby se uplatňuje v případě, že služby vyžadují použití veřejného prostranství.
Pomocné služby v oblasti přepravy paliv spadají do části 18.C SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.
Zahrnuje tyto služby na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava staveniště, instalace plošin, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace
vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem, kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení vrtů,
wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování (tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin
a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů.
Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich využívání.
Nezahrnuje přípravu staveniště pro těžbu zdrojů kromě ropy a plynu (CPC 5115), která spadá do části 8. STAVEBNÍ SLUŽBY.
(19) Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají do částí 6.A.h) Lékařské služby, 6.A.j) 2 Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a zdravotníky a zdravotní služby (13.A a 13
C).“
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Úřední věstník Evropské unie
L 356/1235

L 356/1236
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PŘÍLOHA XIV
„ODDÍL D
EKVÁDOR

Tento seznam závazků je v souladu s ústavními a právními předpisy, které upravují dočasnou přítomnost osob pro účely
podnikání v Ekvádoru a jejich slučitelnost se závazky na mnohostranné úrovni.
Při přípravě této nabídky byla pro účely nabídky týkající se přeshraničního obchodu se službami zohledněna centrální
klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Reports, řada M, č. 77, provisional, 1991.
V níže uvedeném seznamu výhrad jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle článku 114 této dohody, na
něž se vztahují omezení týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů v souladu s článkem 124 této dohody,
a tato omezení jsou zde blíže popsána. Ekvádor nepřijímá žádné závazky pro klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy
v hospodářských činnostech, které nejsou liberalizovány (zůstávají bez závazků) podle článku 114 této dohody.
Za účelem metodické revize a analýzy má seznam následující podobu:
Odvětví služeb, která jsou dotčena omezeními v této nabídce, jsou uvedena v levém sloupci nadepsaném „Odvětví nebo
pododvětví“.
V pravém sloupci je seznam doplněn o omezení vztahující se na odpovídající odvětví nebo pododvětví.
Na závazky v konkrétních odvětvích nebo pododvětvích se vztahují horizontální výhrady a omezení uvedené v první
části, které, není-li uvedeno jinak, jsou uplatňovány paušálně a bezpodmínečně na všechna odvětví.
V souladu s ustanovením v čl. 107 odst. 7 týkajícím se oblasti působnosti pravidel v hlavě o obchodu službami,
usazování a elektronickém obchodu nejsou uvedena opatření regulující vstup fyzických osob na ekvádorské území nebo
jejich dočasný pobyt na tomto území, včetně opatření, jež Ekvádor přijal nebo zachoval jako nezbytná pro ochranu
celistvosti svých hranic a pro zajištění spořádaného pohybu fyzických osob přes tyto hranice.
Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem
a licenčních požadavků a postupů a opatření související se zaměstnáním, prací a podmínkami sociálního zabezpečení.
Mezi taková opatření mimo jiné patří potřeba získání licence, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích,
potřeba absolvování určité zkoušky včetně jazykového přezkoušení, potřeba bydliště nebo sídla na území, kde je
hospodářská činnost vykonávána, potřeba dodržovat vnitrostátní právní předpisy a zvyky ohledně minimálních mezd
a kolektivní smlouvy o mzdě v hostitelské zemi a daná opatření se na klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy vztahují
v každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.
Práva a povinnosti vyplývající z tohoto seznamu závazků nejsou přímo použitelná a nemají přímý účinek, a proto
nezakládají jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám přímo vymahatelná práva.

Popis výhrad

HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než deset zaměstnanců, musí zaměstnat státní příslušníky Ekvádoru, při
čemž jejich podíl musí činit alespoň 90 % řadových zaměstnanců a alespoň 80 % kvalifikovaných zaměstnanců, specia
listů, administrativních pracovníků nebo osob na odpovědných místech. Toto omezení se nevztahuje na zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají nejvýše deset zaměstnanců. Tento podíl se rovněž vztahuje na mzdy a platy příslušných zaměst
nanců.

CS

VŠECHNA ODVĚTVÍ
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Odvětví nebo pododvětví

Zaměstnavatelé bez ohledu na to, jakou činnost provozují či jaké jsou státní příslušnosti, musí při náboru zaměstnanců
upřednostňovat státní příslušníky Ekvádoru.
Ačkoli se to týká pouze dočasného vstupu osob pro účely podnikání, je upřesněno, že při náboru zaměstnanců ze za
hraničí pro provozovnu v Ekvádoru je kromě příslušných víz požadována i písemná pracovní smlouva na dobu určitou
schválená ministerstvem pro pracovněprávní vztahy.

Na uznávání akademických titulů nebo osvědčení vydaných zahraničními vysokoškolskými institucemi se mohou vzta
hovat dvoustranné dohody. Pokud není vysokoškolská instituce uvedena na seznamu, který schválil příslušný orgán,
a nemá sídlo v zemích, s nimiž byly podepsány dohody o vzájemnosti, požaduje se žádost o registraci.

1. SLUŽBY PRO PODNIKY

Při registraci v profesních sdruženích nebo komorách mohou být na ekvádorské a cizí státní příslušníky uplatňovány
rozdílné kvóty.

A. Služby svobodných povolání

Pro výkon většiny svobodných povolání v Ekvádoru musí profesní kvalifikaci, která byla získána v zahraničí, uznat pří
slušný vnitrostátní orgán, jenž obvykle před tím, než takové uznání může udělit, požaduje trvalý pobyt v Ekvádoru.
Tento požadavek se nepoužije, pokud zaměstnání osoby na pozici klíčového zaměstnance nebo stážisty-absolventa ne
zahrnuje poskytování služeb třetím stranám.

Úřední věstník Evropské unie

VŠECHNA ODVĚTVÍ

a) Právní služby (CPC 861) Pouze poradenství v oblasti zahranič Zahraniční právníci mohou svou profesi vykonávat pouze v případě, že Ekvádor uznal jejich kvalifikaci na základě zá
ních právních předpisů a mezinárodního práva (kromě poraden konem stanovených podmínek a při dodržení zásady vzájemnosti, pokud takovou podmínku stanoví platná meziná
ských služeb a zastupování ve věci soudních řízení podle vnitro rodní dohoda.
státního práva)

d) Architektonické služby (CPC 8671 a 8674)

Pro získání trvalé licence k výkonu povolání v zemi od ekvádorské komory architektů je od zahraničních architektů,
kteří mají zahraniční kvalifikaci, požadováno následující:
b) ověření, zda mohou ekvádorští architekti své povolání provozovat v zemi původu žadatele bez omezení;

L 356/1237

a) podání náležitě odůvodněné žádosti o povolení zápisu do vnitrostátního rejstříku;

Popis výhrad

c) ověření, zda žadatel v zemi pobývá legálně, a konkrétně ověření jeho imigračního statusu na základě příslušných
právních předpisů;

L 356/1238

Odvětví nebo pododvětví

d) předložení akademické kvalifikace náležitě ratifikované v Ekvádoru; a

e) Inženýrské služby (CPC 8672)
f) Integrované inženýrské služby (CPC 8673)

Vnitrostátní nebo zahraniční podniky a konsorcia vnitrostátních a/nebo zahraničních podniků vytvořená za účelem pro
vádění inženýrských prací musí mít k výkonu uvedených prací na projektu zaměstnány inženýry, přičemž až do desá
tého roku od svého usazení v zemi musí nejméně 80 % všech těchto zaměstnanců tvořit ekvádorští inženýři. Počínaje
jedenáctým rokem musí procentní podíl ekvádorských odborníků navyšovat o 4 % ročně, až dosáhnou podílu 90 %.
V případě, že nejsou žádní vnitrostátní odborníci specializovaní na úkoly, kterými se zabývají uvedené podniky nebo
konsorcia, musí je zaměstnat a poskytnout jim v příslušné specializaci odbornou přípravu.

Pro výkon většiny svobodných povolání v Ekvádoru musí profesní kvalifikaci, která byla získána v zahraničí, uznat pří
slušný vnitrostátní orgán, jenž obvykle před tím, než takové uznání může udělit, požaduje trvalý pobyt v Ekvádoru.

l) Vyšetřování a bezpečnost (CPC 873)

Ke správě a poskytování statických a mobilních bezpečnostních služeb, osobní ochrany, převozu cenin, služeb v oblasti
elektronické a satelitní bezpečnosti, vyšetřování a odborné přípravy v této oblasti budou oprávněni pouze ekvádorští
státní příslušníci, kteří se v Ekvádoru narodili.
Na zaměstnance, kteří ve společnostech tohoto typu poskytují služby jako pracovníci bezpečnostní ochrany a soukromí
detektivové, se vztahuje požadavek státní příslušnosti.

Úřední věstník Evropské unie

F. OSTATNÍ SLUŽBY PRO PODNIKY

7. FINANČNÍ SLUŽBY

CS

e) ověření žadatelovy způsobilosti a solventnosti k výkonu navrhovaných činností na základě osvědčení vydaného ko
morou nebo sdružením architektů v zemi původu žadatele.

Požadavek trvalého pobytu je stanoven pro právní zástupce.

10. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

A Služby zábavního průmyslu

Získání pracovního povolení, které zahraničním umělcům uděluje ministerstvo pro pracovněprávní vztahy, předchází
požadavek, aby umělci nebo jejich zástupci podepsali smlouvu o bezplatném účinkování v místě, které určí ministerstvo
pro pracovněprávní vztahy po dohodě s příslušnou decentralizovanou místní samosprávou.

24.12.2016

(včetně divadel, hudebních skupin a cirkusů)
(CPC 9619)

Zahraniční umělci musí získat „carnet ocupacional“ (pracovní povolení) a předložit aktuální osvědčení vydané národní
federací profesionálních umělců.

Popis výhrad

11. DOPRAVNÍ SLUŽBY

Mezinárodní nákladní a osobní doprava
(CPC 7211 a CPC 7212)
s výjimkou kabotáže

Pro zahraniční důstojníky a posádky na vnitrostátních plavidlech je požadováno povolení od ředitelství pro obchodní
loďstvo a pobřeží v případě plavidel vyžadujících zvláštní obsluhu a v případě, že nejsou k dispozici žádní vhodní ekvá
dorští pracovníci.
Na plavidlech nebo obchodních plavidlech nad 500 tun, která plují pod ekvádorskou vlajkou, mohou velet pouze ekvá
dorští kapitáni, kteří se v Ekvádoru narodili; důstojníky mohou být Ekvádorci, kteří se v Ekvádoru narodili nebo byli na
turalizováni a kteří rovněž splnili požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Ředitelství pro obchodní loďstvo
a pobřeží může povolit najímání zahraničních zaměstnanců na pozice důstojníků a posádky v náležitě odůvodněných
případech a za účelem poskytování technických služeb, v souladu s kvótami stanovenými každý rok pro jednotlivá pla
vidla podle jejich kapacity a specializace, avšak jejich podíl za žádných okolností nesmí překročit 40 % veškeré posádky
na palubě.

d) Údržba a opravy letadel (část CPC 8868)
e) Prodej a marketing služeb letecké dopravy
f) Služby počítačových rezervačních systémů

F. SILNIČNÍ DOPRAVA

Licence pro letecký personál pro občany cizích zemí bude udělovat generální ředitelství civilního letectví na základě
ověření standardů, podle kterých byla licence vydána, nebo dohody o vzájemnosti s cizí zemí.
Placenou leteckou činnost v zemi mohou v ekvádorských společnostech provádět pouze letečtí techničtí pracovníci,
kteří jsou státními příslušníky Ekvádoru, a využívání zahraničních techniků nebo zahraničních instruktorů pro ekvádor
ské techniky může být povoleno pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování leteckých služeb nebo jejich zle
pšování. Tato povolení bude udělovat generální ředitelství civilního letectví na dobu nejvýše šesti měsíců, která může
být v případě, že je prokázáno, že daná potřeba přetrvává, prodloužena na dalších šest měsíců. Během těchto období
musí smluvní zaměstnanci poskytnout ekvádorským zaměstnancům, kteří je nahradí, náležitou odbornou přípravu.

Úřední věstník Evropské unie

Na plavidlech menších než 500 tun mohou velet ekvádorští kapitáni, kteří se v Ekvádoru narodili nebo byli naturalizo
váni, a na důstojníky a posádku těchto plavidel se vztahují ustanovení předcházejícího odstavce.

C) SLUŽBY V LETECKÉ DOPRAVĚ

CS

A. NÁMOŘNÍ DOPRAVA

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Ekvádor si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření týkající se provozování mezinárodní pozemní ná
kladní nebo osobní dopravy v příhraničních oblastech.

a) Osobní doprava (CPC 7121 + 7122)
b) Nákladní doprava (CPC 7123)
c) Pronájem užitkových vozidel s řidičem (CPC 7121 + 7122 +
7123 + 7124)“.

L 356/1239

s výjimkou kabotáže

L 356/1240

CS

Úřední věstník Evropské unie
PŘÍLOHA XV
„ODDÍL B
STRANA EU

Jsou použity tyto zkratky:
AT Rakousko
BE Belgie
BG Bulharsko
CY Kypr
CZ Česká republika
DE Německo
DK Dánsko
ES Španělsko
EE Estonsko
EU Evropská unie, včetně všech jejích členských států
FI

Finsko

FR Francie
EL Řecko
HR Chorvatsko
HU Maďarsko
IE

Irsko

IT

Itálie

LV Lotyšsko
LT Litva
LU Lucembursko
MT Malta
NL Nizozemsko
PL Polsko
PT Portugalsko
RO Rumunsko
SK Slovenská republika
SI

Slovinsko

SE Švédsko
UK Spojené království

24.12.2016

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/1241

1. V níže uvedeném seznamu výhrad jsou uvedena odvětví služeb, která strana EU liberalizuje podle čl. 126 odst. 2 a 3
a čl. 127 odst. 2 a 3 této dohody, a zvláštní diskriminační omezení, která se na ně vztahují.
Seznam se skládá z těchto prvků:
a) v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, na něž se omezení vztahují; a
b) ve druhém sloupci jsou popsána uplatňovaná omezení.
Pokud se na smluvní poskytovatele služeb (dále jen „SPS“) ani na nezávislé odborníky (dále jen „NO“) nevztahují
žádná konkrétní omezení kromě těch, která jsou uvedena v hlavě IV této dohody, je vedle příslušného členského státu
(příslušných členských států) Evropské unie uvedena poznámka „Žádné“.
2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se výrazem „CPC“ rozumí centrální klasifikace produkce Statis
tického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov, 1991.
3. Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem
a licenčních požadavků a postupů a opatření související se zaměstnáním, prací a podmínkami sociálního
zabezpečení, pokud tato opatření nepředstavují diskriminační omezení ve smyslu čl. 126 odst. 2 a 3 a čl. 127 odst. 2
a 3 této dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích,
potřeba absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, potřeba bydliště nebo sídla na území, kde je
hospodářská činnost vykonávána, potřeba dodržovat vnitrostátní právní předpisy a zvyky ohledně minimálních mezd
a kolektivní smluv o mzdě v hostitelské zemi) se na smluvní poskytovatele služeb a nezávislé odborníky druhé strany
vztahují v každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.
4. V souladu s čl. 107 odst. 3 této dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které
strany poskytují.
5. Všechny požadavky právních předpisů Evropské unie a jejích členských států, které se týkají vstupu, pobytu, práce
a sociálního zabezpečení, platí i nadále, včetně předpisů, které se týkají doby pobytu, minimálních mezd
i kolektivního smluv o mzdě, i v případě, že nejsou uvedeny v níže uvedeném seznamu.
6. Níže uvedeným seznamem není dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak je popsáno v seznamu
závazků týkajících se usazování.
7. V odvětvích, ve kterých jsou uplatňovány testy ekonomické potřebnosti, bude jejich hlavním kritériem posouzení
příslušné situace na trhu v členském státě nebo regionu Evropské unie, kde má být služba poskytována, včetně
zohlednění počtu stávajících poskytovatelů služeb a dopadu na tyto poskytovatele.
8. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu výhrad nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva jednotlivých
fyzických nebo právnických osob.
9. Závazky týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků se neuplatňují v případech, kdy
zamýšlený účel nebo účinek jejich dočasné přítomnosti narušuje nebo jinak ovlivňuje výsledek jakéhokoli pracovně
právního sporu nebo vyjednávání.

VŠECHNA ODVĚTVÍ (1)

Popis výhrad

Přechodná období

L 356/1242

Odvětví nebo pododvětví

BG, RO: Závazky vstupují v platnost 1. ledna 2014.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: Žádné.Uznání

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Testy ekonomické potřebnosti.
DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí k výkonu praxe. Získání dánské li
cence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.
FR: Je požadováno plnoprávné (přidružené) členství v profesní komoře na základě zkoušky způsobilosti.
HR: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno státní příslušností.

Účetní služby a služby vedení účetnictví

Úřední věstník Evropské unie

Právní poradenství v oblasti mezinárodního veřejného práva a za AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: Žádné.
hraničního práva (tj. práva zemí, které nejsou členy Evropské ES, IT, HR, EL, PL: Test ekonomické potřebnosti pro NO.
unie)
LV: Test ekonomické potřebnosti pro SPS.
(část CPC 861) (3)
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.

CS

EU: Směrnice Evropské unie o vzájemném uznávání diplomů se vztahují pouze na státní příslušníky členských států
Evropské unie. Právo poskytovat regulované služby svobodných povolání v jednom členském státě Evropské unie neza
ručuje právo provozovat je v jiném členském státě Evropské unie (2).

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Žádné.

(CPC 86212, jiné než „auditorské služby“, CPC 86213, CPC AT: Zaměstnavatel musí být členem příslušného profesního subjektu v zemi původu, pokud takový subjekt existuje.
86219 a CPC 86220)
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
FR: Požadavek povolení.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Žádné.
AT: Zaměstnavatel musí být členem příslušného profesního subjektu v zemi původu, pokud takový subjekt existuje;
podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.

24.12.2016

Daňové poradenství
(CPC 863) (4)

Popis výhrad

BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
PT: Bez závazků.

Architektonické služby

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Žádné.

a

ES, HR, IT, PL: Test ekonomické potřebnosti pro NO.

Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury

LV: Test ekonomické potřebnosti pro SPS.

(CPC 8671 a CPC 8674)

CS

HR, HU: Požadavek trvalého pobytu.

FI: Fyzická osoba musí prokázat, že má speciální znalosti odpovídající poskytované službě.
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.

AT: Pouze plánování, kde platí: Test ekonomické potřebnosti.
HR, HU: Požadavek trvalého pobytu.

Inženýrské služby

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Žádné.

a

ES, HR, IT, PL, PT: Test ekonomické potřebnosti pro NO.

Integrované inženýrské služby

LV: Test ekonomické potřebnosti pro SPS.

(CPC 8672 a CPC 8673)

FI: Fyzická osoba musí prokázat, že má speciální znalosti odpovídající poskytované službě.

Úřední věstník Evropské unie

DK: Test ekonomické potřebnosti s výjimkou pobytů SPS kratších než tři měsíce.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.

BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
DK: Test ekonomické potřebnosti s výjimkou pobytů SPS kratších než tři měsíce.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
AT: Pouze plánování, kde platí: Test ekonomické potřebnosti.
HR, HU: Požadavek trvalého pobytu.

SE: Žádné.

(CPC 9312 a část CPC 85201)

CY, CZ, DE, DK, EE, ES (5), IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test ekonomické potřebnosti.

L 356/1243

Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubařské služby

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Bez závazků.

L 356/1244

Veterinární služby

SE: Žádné.

CS

(CPC 932)

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES (6), FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test ekonomické potřebnosti.

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

AT: Bez závazků s výjimkou zubařských služeb a služeb psychologů, kde platí: Test ekonomické potřebnosti.

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Bez závazků.

Služby porodních asistentek

SE: Žádné.

(část CPC 93191)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test ekonomické potřebnosti.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Bez závazků.

Počítačové a související služby

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: Žádné.

(CPC 84)

ES, IT, PL: Test ekonomické potřebnosti pro NO.

Úřední věstník Evropské unie

Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracov SE: Žádné.
níky a zdravotníky
AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test ekonomické potřebnosti.
(část CPC 93191)
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Bez závazků.

LV: Test ekonomické potřebnosti pro SPS.
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
DK: Test ekonomické potřebnosti s výjimkou pobytů SPS kratších než tři měsíce.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Test ekonomické potřebnosti.
HR: Požadavek trvalého pobytu pro SPS. Bez závazků pro NO.

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: Žádné.
ES, HR, IT, PL: Test ekonomické potřebnosti pro NO.

24.12.2016

Průzkum trhu a veřejného mínění
(CPC 864)

Popis výhrad

BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Test ekonomické potřebnosti.
LT, PT: Bez závazků pro průzkum veřejného mínění (CPC 86402).

Podnikové poradenství
(CPC 865)

CS

HU: Test ekonomické potřebnosti, kromě průzkumu veřejného mínění (CPC 86402), kde platí: Bez závazků.

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Žádné.
ES, HR, IT, PL, PT: Test ekonomické potřebnosti pro NO.
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
DK: Test ekonomické potřebnosti s výjimkou pobytů SPS kratších než tři měsíce.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.

(CPC 866)

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Žádné.
ES, HR, IT, PL, PT: Test ekonomické potřebnosti pro NO.
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
DK: Test ekonomické potřebnosti s výjimkou pobytů SPS kratších než tři měsíce.
AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
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Služby související s podnikovým poradenstvím

HU: Test ekonomické potřebnosti, kromě rozhodčích a smírčích služeb (CPC 86602), kde platí: Bez závazků.

Údržba a opravy plavidel

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: Žádné.

(část CPC 8868)

BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (pouze pro Kolumbii): Test ekonomické potřebnosti.
UK (pouze pro Ekvádor): Bez závazků.

(část CPC 8868)

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (pouze pro Kolumbii): Žádné.

L 356/1245

Údržba a opravy železničního vybavení

Popis výhrad

BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.

L 356/1246

Odvětví nebo pododvětví

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
UK (pouze pro Ekvádor): Bez závazků.
CS

Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných mo CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Žádné.
torových skútrů a vybavení pro silniční dopravu
BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
UK (pouze pro Kolumbii): Test ekonomické potřebnosti pro údržbu a opravy motorových vozidel, motocyklů a sně
žných motorových skútrů (CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867).
UK (pouze pro Ekvádor): Bez závazků.

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (pouze pro Kolumbii): Žádné.

(část CPC 8868)

BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
právními předpisy.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
UK (pouze pro Ekvádor): Bez závazků.

Úřední věstník Evropské unie

Údržba a opravy letadel a jejich částí

Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelář CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Žádné.
ských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní BE: Test ekonomické potřebnosti, s výjimkou SPS v případě, že roční mzda přesahuje částku stanovenou příslušnými
potřeby a vybavení domácností (7)
právními předpisy.
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
8865 a CPC 8866)

Designérské služby

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků.
ES: Žádné pro SPS, bez závazků pro NO.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků.
ES, IT: Žádné pro SPS, bez závazků pro NO.

24.12.2016

Chemické inženýrství, farmacie, fotochemie

Služby v rámci technologie kosmetických přípravků

Popis výhrad

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků.
ES: Žádné pro SPS, bez závazků pro NO.

IT: Žádné pro SPS, test ekonomické potřebnosti pro NO.

CS

Specializované služby v oblasti technologie, inženýrství, uvádění AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zá
na trh a prodeje v automobilovém odvětví
vazků.

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

Komerční návrhářské služby a marketing pro odvětví módního AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků.
textilu, oděvů, obuvi a doplňků
ES: Žádné pro SPS, bez závazků pro NO.
Překladatelské a tlumočnické služby

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Žádné.

(CPC 87905, s výjimkou úředních nebo certifikovaných činností) AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: Test ekonomické potřebnosti.
HR: Bez závazků pro NO.
Úřední věstník Evropské unie

(1) Poznámka z důvodu transparentnosti týkající se BE: Případně uváděná roční mzda v současné době činí 33 677 EUR (březen 2007).
(2) Aby státní příslušníci třetích zemí získali uznání své kvalifikace na úrovni celé Evropské unie, je nezbytná dohoda o vzájemném uznávání sjednaná podle článku 129 této dohody.
(3) Na poskytování těchto služeb, jakož i na poskytování jiných služeb se vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. Tyto požadavky a postupy mohou být mimo jiné
ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti pojištění, zjednodu
šené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo získání přidruženého členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo sídla v hostitelské zemi.
(4) Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části Právní poradenství v oblasti mezinárodního veřejného práva a zahraničního práva.
(5) U lékařských služeb (včetně služeb psychologů) a zubařských služeb (CPC 9312 a část CPC 85201), a pokud jde výhradně o Španělsko, se požadavek na test ekonomické potřebnosti nevztahuje na Kolumbii.
(6) U veterinárních služeb (CPC 932), a pokud jde výhradně o Španělsko, se požadavek na test ekonomické potřebnosti nevztahuje na Kolumbii.
(7) Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části Počítačové služby.“

L 356/1247

L 356/1248
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Úřední věstník Evropské unie
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PŘÍLOHA XVI
„ODDÍL D
EKVÁDOR

Tento seznam závazků je v souladu s ústavními a právními předpisy, které upravují dočasnou přítomnost osob pro účely
podnikání v Ekvádoru a jejich slučitelnost se závazky na mnohostranné úrovni.
Při přípravě této nabídky byla pro účely nabídky týkající se přeshraničního obchodu se službami zohledněna centrální
klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Reports, řada M, č. 77, CPC provisional, 1991.
V níže uvedeném seznamu výhrad jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle čl. 126 odst. 2 a 3 a čl. 127
odst. 2 a 3 této dohody a zvláštní diskriminační omezení, která se na ně vztahují. Ekvádor nepřijímá žádné závazky pro
smluvní poskytovatele služeb a odborníky, jejichž činnosti nejsou liberalizovány podle článků 126 a 127 této dohody.
Za účelem metodické revize a analýzy má seznam následující podobu:
Levý sloupec nadepsaný „Odvětví nebo pododvětví“ obsahuje odvětví služeb, která jsou dotčena omezeními popsanými
v této nabídce.
V pravém sloupci je seznam doplněn o omezení vztahující se na odpovídající odvětví nebo pododvětví.
Na závazky v konkrétních odvětvích nebo pododvětvích se vztahují horizontální výhrady a omezení uvedené v první
části, které jsou uplatňovány paušálně a bezpodmínečně na kategorie smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých
odborníků.
V souladu s ustanovením v čl. 107 odst. 7 týkajícím se oblasti působnosti pravidel v hlavě o obchodu službami,
usazování a elektronickém obchodu nejsou uvedena opatření regulující vstup fyzických osob na ekvádorské území nebo
jejich dočasný pobyt na tomto území, včetně opatření, jež Ekvádor přijal nebo zachoval jako nezbytná pro ochranu
celistvosti svých hranic a pro zajištění spořádaného pohybu fyzických osob přes tyto hranice.
Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem
a požadavků na diplomy, ani postupy související se zaměstnáním, prací a podmínkami sociálního zabezpečení. Mezi
taková opatření mimo jiné patří potřeba získání licence, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, potřeba
absolvování určité zkoušky včetně jazykového přezkoušení, potřeba bydliště nebo sídla na území, kde je hospodářská
činnost vykonávána, potřeba dodržovat vnitrostátní právní předpisy a zvyky ohledně minimálních mezd a kolektivních
dohod o mzdě v hostitelské zemi a daná opatření se na smluvní poskytovatele služeb a nezávislé odborníky vztahují v
každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.
Práva a povinnosti vyplývající z tohoto seznamu závazků nejsou přímo použitelná a nemají přímý účinek, a proto
nezakládají jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám přímo vymahatelná práva.

Popis výhrad

HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY

1. SLUŽBY PRO PODNIKY

Při registraci v profesních sdruženích nebo komorách za účelem výkonu profese mohou být na ekvádorské a cizí státní
příslušníky uplatňovány rozdílné kvóty.

A. Služby svobodných povolání

Pro výkon většiny svobodných povolání v Ekvádoru musí profesní kvalifikaci, která byla získána v zahraničí, uznat pří
slušný vnitrostátní orgán, jenž obvykle před tím, než takové uznání může udělit, požaduje trvalý pobyt v Ekvádoru.

a) Právní služby (CPC 861) Pouze poradenství v oblasti zahranič
ních právních předpisů a mezinárodního práva (kromě poraden
ských služeb a zastupování ve věci soudních řízení podle vnitro
státního práva)

Zahraniční právníci mohou svou profesi vykonávat pouze v případě, že jejich kvalifikace je v zemi uznávána na základě
zákonem stanovených podmínek a při dodržení zásady vzájemnosti. Je třeba upřesnit, že členství ve „Foro del Consejo de
la Judicatura“ (sdružení rady pro soudní moc) není pro poskytování liberalizovaných právních služeb požadováno. Od
zahraničních právníků ucházejících se o členství v dotyčném sdružení je však požadováno splnění jednoleté předpro
fesní praxe.

b) Účetní a auditorské služby a služby vedení účetnictví

Žádné.

Úřední věstník Evropské unie

Na uznávání akademických titulů nebo osvědčení vydaných zahraničními vysokoškolskými institucemi se mohou vzta
hovat dvoustranné dohody o vzájemnosti. Pokud není vysokoškolská instituce uvedena na seznamu, který schválil pří
slušný orgán, a nemá sídlo v zemích, s nimiž byly podepsány dohody o vzájemnosti, požaduje se žádost o registraci.

CS

VŠECHNA ODVĚTVÍ

24.12.2016

Odvětví nebo pododvětví

(CPC 862)

d) Architektonické služby
(CPC 8671 a 8674)

Pro získání trvalé licence k výkonu povolání v zemi od ekvádorské komory architektů je od zahraničních architektů,
kteří mají zahraniční kvalifikaci, požadováno následující:
a) podání náležitě odůvodněné žádosti o povolení zápisu do vnitrostátního rejstříku;
b) ověření, zda mohou ekvádorští architekti své povolání provozovat v zemi původu žadatele bez omezení;
c) ověření, zda žadatel v zemi pobývá legálně, a konkrétně ověření jeho imigračního statusu podle příslušných právních
předpisů;
e) ověření žadatelovy způsobilosti a solventnosti k výkonu navrhovaných činností na základě osvědčení vydaného ko
morou nebo sdružením architektů v zemi původu žadatele.

L 356/1249

d) předložení akademické kvalifikace náležitě ratifikované v Ekvádoru; a

e) Inženýrské služby
(CPC 8672)
f) Integrované inženýrské služby

Vnitrostátní nebo zahraniční podniky a konsorcia vnitrostátních a/nebo zahraničních podniků vytvořená za účelem pro
vádění inženýrských prací musí mít k výkonu uvedených prací na projektu zaměstnány inženýry, přičemž až do desá
tého roku od svého usazení v zemi musí nejméně 80 % všech těchto zaměstnanců tvořit ekvádorští úředníci. Počínaje
jedenáctým rokem musí procentní podíl ekvádorských odborníků navyšovat o 4 % ročně, až dosáhnou podílu 90 %.
V případě, že nejsou žádní vnitrostátní odborníci specializovaní na úkoly, kterými se zabývají uvedené podniky nebo
konsorcia, musí je zaměstnat a poskytnout jim v příslušné specializaci odbornou přípravu.

CS

(CPC 8673)

Popis výhrad

L 356/1250

Odvětví nebo pododvětví

Zahraniční stavební inženýři, které si najaly státní podniky nebo instituce na dobu určitou, mohou vykonávat pouze
úkoly spojené s poradenstvím, dozorem a odbornou přípravou.
Zahraniční inženýři s dočasnou licencí mohou podepisovat pouze dokumenty týkající se úkolů spojených s poraden
stvím, dozorem nebo odbornou přípravou, pro které byli najati.
Zahraniční odborníci v oblasti inženýrských služeb musí pro výkon své profese v zemi splňovat tyto požadavky:
a) mít svou kvalifikaci ratifikovánu v některé z institucí vysokoškolského vzdělávání, které v zemi uznává zákon o vyso
koškolském vzdělávání;
b) předložit v zemi příslušná imigrační víza; a

C. SLUŽBY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE (85)

V procesech zadávání veřejných zakázek je účast zahraničních konzultantů, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické
nebo právnické osoby, možná pouze v případě činností nebo v oblastech, kde národním konzultantům chybí odborná
způsobilost nebo zkušenosti. Výjimkou jsou smlouvy o konzultantské činnosti zcela nebo částečně financované ze
zdrojů z úvěrů, které poskytly zahraniční vlády nebo mnohostranné organizace pro rozvoj, v nichž je Ekvádorem čle
nem.

F. OSTATNÍ SLUŽBY PRO PODNIKY

Pro výkon většiny svobodných povolání v Ekvádoru musí profesní kvalifikaci, která byla získána v zahraničí, uznat pří
slušný vnitrostátní orgán, jenž obvykle před tím, než takové uznání může udělit, požaduje, aby měl žadatel v okamžiku
podání žádosti v Ekvádoru trvalý pobyt.

m) Související vědecké a technické poradenství (CPC 8675)

V procesech zadávání veřejných zakázek je účast zahraničních konzultantů, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické
nebo právnické osoby, možná pouze v případě činností nebo v oblastech, kde národním konzultantům chybí odborná
způsobilosti nebo zkušenosti. Výjimkou jsou smlouvy o konzultantské činnosti zcela nebo částečně financované ze
zdrojů z úvěrů, které poskytly zahraniční vlády nebo mnohostranné organizace pro rozvoj, v nichž je Ekvádorem čle
nem.“.

Úřední věstník Evropské unie

c) získat v souladu s příslušnými právními předpisy profesní licenci od ekvádorské společnosti inženýrů.

24.12.2016

24.12.2016
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PŘÍLOHA XVII
„PŘÍLOHA XIa (1)
Porozumění týkající se písmene b) definice „služeb poskytovaných při výkonu veřejné moci“ podle článku 152
této dohody

1. Strany rozumějí, že hlava IV (Obchod službami, usazování a elektronický obchod) této dohody se vztahuje na
opatření přijatá nebo zachovaná jednou ze stran v souvislosti s činnostmi a službami popsanými v písmeni b)
definice „služeb poskytovaných při výkonu veřejné moci“ uvedené v článku 152 této dohody pouze do té míry, že
strana umožní svým poskytovatelům finančních služeb, aby takovéto činnosti a služby poskytovali v soutěži s
veřejným subjektem nebo poskytovatelem finančních služeb. Strany dále rozumějí, že hlava IV této dohody se na
taková opatření nevztahuje, pokud jedna ze stran vyhradí takovéto činnosti a služby pro vládu, veřejný subjekt nebo
poskytovatele finančních služeb a tyto služby nejsou poskytovány v soutěži s jiným poskytovatelem finančních
služeb.
2. Strany proto uznávají, že každá z nich smí určit, formálně nebo fakticky, monopol zahrnující poskytovatele
finančních služeb za účelem poskytování některých či všech činností nebo služeb zahrnutých do uvedeného
písmene b) a že takové opatření není považováno za opatření neslučitelné s povinnostmi a závazky, jež strany přijaly
v hlavě IV této dohody.
(1) Tato příloha se týká pouze vztahu mezi stranou EU a Ekvádorem.“

L 356/1252
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PŘÍLOHA XVIII
„ODDÍL B
STRANA EU
PODODDÍL 1
ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Hlava VI této dohody se vztahuje na ústřední orgány státní správy uvedené v tomto pododdíle, pokud jde o pořizování
zboží, služeb a stavebních služeb uvedených níže, jestliže hodnota zakázky odhadovaná v souladu s čl. 173 odst. 6 až 8
této dohody dosahuje alespoň těchto příslušných prahových hodnot:
Zboží:
Blíže určeno v pododdíle 4
Prahová hodnota 130 000 ZPČ
Služby:
Blíže určeno v pododdíle 5
Prahová hodnota 130 000 ZPČ
Stavební služby:
Blíže určeno v pododdíle 6
Prahová hodnota 5 000 000 ZPČ
Zadavatelé:
1. Všechny ústřední orgány státní správy členských států Evropské unie (viz níže uvedený orientační seznam)
2. Orgány Evropské unie:
— Rada Evropské unie
— Evropská komise
Poznámka k tomuto pododdílu
Pojem „veřejní zadavatelé členských států Evropské unie“ se vztahuje také na všechny podřízené subjekty kteréhokoli
veřejného zadavatele členského státu Evropské unie za předpokladu, že takový subjekt nemá vlastní právní subjektivitu.

ORIENTAČNÍ SEZNAMY VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
VE SMYSLU SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Belgie
1. Services publics fédéraux (ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

24.12.2016
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1. Services publics fédéraux (ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Technologie de l'Information et de la Communication
(Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité
Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement
durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid

2. Régie des Bâtiments:

2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs
indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fonds des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

L 356/1254
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Bulharsko
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Státní orgány, státní komise, výkonné orgány a jiné státní orgány zřízené zákonem nebo vyhláškou Rady ministrů,
jejichž činnosti souvisejí s výkonem výkonných pravomocí:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор
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— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция “Архиви”
— Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
— Държавна агенция “Национална сигурност”
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция “Митници”
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
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— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
— Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция “Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
— Изпълнителна агенция “Борба с градушките”
— Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”
— Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”
— Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
— Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”
— Изпълнителна агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”
— Изпълнителна агенция “Морска администрация”
— Изпълнителна агенция “Национален филмов център”
— Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”
— Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”
— Изпълнителна агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
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— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба “Полиция”
— Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба “Военна информация”
— Служба “Военна полиция”
— Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
— Авиоотряд 28
Česká republika
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
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— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
Dánsko
— Folketinget
Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 orgánů a institucí)
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— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 orgánů a institucí)
— Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 orgánů a institucí)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (několik orgánů a institucí, včetně Statens Serum
Institut)
— Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policejní prezident, státní zastupitelství,
jedno ředitelství a několik orgánů)
— Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 diecézních úřadů)
— Kulturministeriet — Ministerstvo kultury
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 odbory a několik státních institucí)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 orgánů)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 orgán)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner (4 ředitelství a instituce)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (několik orgánů
a institucí, včetně Výzkumného střediska Risø a státních výzkumných a vzdělávacích ústavů)
— Skatteministeriet
1 styrelser og institutioner (1 orgán a několik institucí)
— Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 orgány a několik institucí)
— Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 orgánů a institucí, včetně Øresundsbrokonsortiet)
— Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 orgány, 4 vzdělávací zařízení a 5 dalších institucí)
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— Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner (několik orgánů a institucí)
— Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 orgány a instituce)
Německo
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (pouze civilní zboží)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (ne vojenské zboží)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Estonsko
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
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— Keskkonnaministeerium
— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Maaeluministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Põllumajandusamet
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu- ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Politsei- ja Piirivalveamet
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Töötukassa
— Terviseamet
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— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
— Kaitseressursside Amet
— Toetuse väejuhatus
— Tehnilise Järelevalve Amet
Irsko
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [Parlament]
— Department of the Taoiseach — [Úřad předsedy vlády]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
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— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [irsky hovořící regiony] Affairs
— Arts Council
— National Gallery
Řecko
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
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— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
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Španělsko
— Presidencia del Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
Francie
1. Ministerstva:
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
— Ministère chargé de la justice
— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d'État aux transports
— Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
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— Ministère chargé de la culture et de la communication
— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
— Secrétariat d'État à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'État à l'outre-mer
— Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'État aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'État aux affaires européennes
— Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'État à la politique de la ville
— Secrétariat d'État à la solidarité
— Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'État en charge de l'emploi
— Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'État en charge de l'écologie
— Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
2. Instituce, nezávislé orgány a soudy:
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
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— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'État
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, cours d'appel, tribunaux d'instance et tribunaux de
grande instance)
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3. Státní veřejné instituce:
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
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— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale de Lille
— École centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
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— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
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— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Études Démographiques (INED)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm)
— Institut national d'histoire de l'art (INHA.)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Éducation Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseig
nements inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
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— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaire de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national Jean-Jacques Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
4. Jiné státní veřejné subjekty:
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Chorvatsko
— Croatian Parliament;
— President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office;
— Government of the Republic of Croatia;
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— Offices of the Government of the Republic of Croatia;
— Ministry of Economy
— Ministry of Regional Development and EU Funds
— Ministry of Finance
— Ministry of Defence
— Ministry of Foreign and European Affairs
— Ministry of the Interior
— Ministry of Justice
— Ministry of Public Administration
— Ministry of Entrepreneurship and Crafts
— Ministry of Labour and Pension System
— Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
— Ministry of Agriculture
— Ministry of Tourism
— Ministry of Environmental and Nature Protection
— Ministry of Construction and Physical Planning
— Ministry of Veterans' Affairs
— Ministry of Social Policy and Youth
— Ministry of Health
— Ministry of Science, Education and Sports
— Ministry of Culture
— State administrative organisations
— County state administration offices
— Constitutional Court of the Republic of Croatia
— Supreme Court of the Republic of Croatia
— Courts
— State Judiciary Council
— State attorney's offices
— State Prosecutor's Council
— Ombudsman's offices
— State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures
— Croatian National Bank
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— State agencies and offices
— State Audit Office
Itálie
1. Nákupní subjekty:
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
2. Další státní veřejné subjekty:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Kypr
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
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— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
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— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου;
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Lotyšsko
1. Ministerstva, ministerské sekretariáty pro zvláštní úkoly a jejich podřízené instituce:
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
2. Jiné státní instituce:
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (jiné státní instituce nepodřízené ministerstvům)
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Litva
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Instituce podléhající Seimas [parlamentu]:
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— Instituce podléhající Vyriausybė [vládě]:
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
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— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Instituce podléhající Aplinkos ministerija [ministerstvu životního prostředí]:
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— Instituce podléhající Finansų ministerija [ministerstvu financí]:
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— Instituce podléhající Krašto apsaugos ministerija [ministerstvu národní obrany]:
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba
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— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Instituce podléhající Kultūros ministerija [ministerstvu kultury]:
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— Instituce podléhající Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [ministerstvu práce a sociálních věcí]:
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
— Susisiekimo ministerija
— Instituce podléhající Susisiekimo ministerija [ministerstvu dopravy a spojů]:
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
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— Sveikatos apsaugos ministerija
— Instituce podléhající Sveikatos apsaugos ministerija [ministerstvu zdravotnictví]:
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Instituce podléhající Švietimo ir mokslo ministerija [ministerstvu školství a vědy]:
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— Instituce podléhající Teisingumo ministerija [ministerstvu spravedlnosti]:
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Instituce podléhající Ūkio ministerija [ministerstvu hospodářství]:
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Instituce podléhající Vidaus reikalų ministerija [ministerstvu vnitra]:
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
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— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— Instituce podléhající Žemės ūkio ministerija [ministerstvu zemědělství]:
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai [soudy]:
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
— Generalinė prokuratūra
— Jiné ústřední orgány veřejné správy (institucijos [instituce], įstaigos [ústavy], tarnybos [agentury]):
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
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— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
Lucembursko
— Ministère d'État
— Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
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— Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Égalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
Maďarsko
— Emberi Erőforrás Minisztériuma
— Földművelésügyi Minisztérium
— Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi Minisztérium
— Nemzetgazdasági Minisztérium
— Külgazdasági és Külügyminisztérium
— Miniszterelnökség
— Miniszterelnöki Kabinetiroda
— Belügyminisztérium
— Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (úřad předsedy vlády)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (ministerstvo rodiny a sociální solidarity)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (ministerstvo školství, mládeže a zaměstnanosti)
— Ministeru tal-Finanzi (ministerstvo financí)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (ministerstvo pro zdroje a infrastrukturu)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (ministerstvo pro cestovní ruch a kulturu)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí)
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— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (ministerstvo venkova a životního prostředí)
— Ministeru għal Għawdex (ministerstvo pro Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (ministerstvo zdravotnictví, seniorů a veřejné péče)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (ministerstvo zahraničních věcí)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (ministerstvo investic, průmyslu
a informačních technologií)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (ministerstvo hospodářské soutěže a spojů)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (ministerstvo pro rozvoj měst a pozemní komunikace)
Nizozemsko
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (podpůrné služby spadající pod úřad generálního tajemníka a jeho
náměstka)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie — (ministerstvo obrany)
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
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— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Oververheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (různé odbory daňové a celní správy v Nizozemsku)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (včetně Economische Controle dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten (ústřední služby)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (jednotlivé regionální služby generálního ředitelství
stavebních prací a vodohospodářství)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (jednotlivé specializované služby generálního
ředitelství stavebních prací a vodohospodářství)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
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— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
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— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Rakousko
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
Polsko
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunał Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
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— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
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— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe“
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ
administracji rządowej lub wojewoda
Portugalsko
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
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— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
Rumunsko
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Înalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria Primului Ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
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— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanentă
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
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— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția Națională Antidrog
Slovinsko
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
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— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za ceste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
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— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
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Slovensko
Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy uvedené v zákoně č. 575/2001 Sb., o organizaci činnosti vlády
a ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů:
— Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšší súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
— Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
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— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Kancelária verejného ochrancu práv
Finsko
— Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto – Järnvägsverket
— Tiehallinto – Vägförvaltningen
— Viestintävirasto – Kommunikationsverket
— Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö – Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet – domstolar
— Korkein oikeus – Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet – hovrätter
— Käräjäoikeudet – tingsrätter
— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
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— HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI –
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät – Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
— Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat – Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset – Länstyrelserna
— Suojelupoliisi – Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto – Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
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— Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos – Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
— Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
— Kuluttajavirasto – Konsumentverket
— Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
— Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
— Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto – Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
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— Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
— Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
— Valtiokonttori – Statskontoret
— Verohallinto – Skatteförvaltningen
— Tullilaitos – Tullverket
— Tilastokeskus – Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Švédsko
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
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— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
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F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
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— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
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— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet

L 356/1307

L 356/1308

CS

Úřední věstník Evropské unie

— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
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— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
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— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
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— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
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— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
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Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
Spojené království
— Cabinet Office
— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers' Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
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— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Legal Secretariat to the Law Officers
— Department for Transport
— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
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— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary's Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal – Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
— Law Commission
— Legal Aid Fund (England and Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
— Public Trust Office
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— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Courta
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates' Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
— Crown Solicitor's Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
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— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
— Paymaster General's Office
— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
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— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
— Keeper of the Records of Scotland
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers
— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels
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SEZNAM ZBOŽÍ A VYBAVENÍ NAKUPOVANÉHO MINISTERSTVY OBRANY A AGENTURAMI PRO
OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI V BELGII, BULHARSKU, ČESKÉ REPUBLICE, DÁNSKU, NĚMECKU,
ESTONSKU, ŘECKU, VE ŠPANĚLSKU, FRANCII, V CHORVATSKU, IRSKU, ITÁLII, NA KYPRU, V LOTYŠSKU,
LITVĚ, LUCEMBURSKU, MAĎARSKU, NA MALTĚ, V NIZOZEMSKU, RAKOUSKU, POLSKU,
PORTUGALSKU, RUMUNSKU, VE SLOVINSKU, NA SLOVENSKU, VE FINSKU, ŠVÉDSKU A SPOJENÉM
KRÁLOVSTVÍ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE HLAVA VI TÉTO DOHODY

Tento seznam dodávek odkazuje na kombinovanou nomenklaturu, podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 213/2008
o společném slovníku pro veřejné zakázky (Úř. věst. L 74, 15.3.2008, s. 1).

Kapitola 25:

Sůl, síra, zeminy a kameny, sádrovcové materiály, vápno a cement

Kapitola 26:

Rudy kovů, struska a popílek

Kapitola 27:

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální vosky
s výjimkou:
ex 27.10: speciální pohonné látky

Kapitola 28:

Anorganické chemické látky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných
zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
s výjimkou:
ex 28.09: výbušnin
ex 28.13: výbušnin
ex 28.14: slzného plynu
ex 28.28: výbušnin
ex 28.32: výbušnin
ex 28.39: výbušnin
ex 28.50: toxických výrobků
ex 28.51: toxických výrobků
ex 28.54: výbušnin

Kapitola 29:

Organické chemické látky
s výjimkou:
ex 29.03: výbušnin
ex 29.04: výbušnin
ex 29.07: výbušnin
ex 29.08: výbušnin
ex 29.11: výbušnin
ex 29.12: výbušnin
ex 29.13: toxických výrobků
ex 29.14: toxických výrobků
ex 29.15: toxických výrobků
ex 29.21: toxických výrobků
ex 29.22: toxických výrobků
ex 29.23: toxických výrobků
ex 29.26: výbušnin
ex 29.27: toxických výrobků
ex 29.29: výbušnin
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Kapitola 30:

Farmaceutické výrobky

Kapitola 31:

Hnojiva

Kapitola 32:

Tříselné a barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, nátěrové barvy a laky, tmely, plniva
a těsnící hmoty, inkousty

Kapitola 33:

Vonné silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kapitola 34:

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky,
připravené vosky, lešticí a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a „dentální
vosky“

Kapitola 35:

Albuminoidní látky; klihy; enzymy

Kapitola 37:

Fotografické a kinematografické zboží

Kapitola 38:

Různé chemické výrobky
s výjimkou:
ex 38.19: toxických výrobků

Kapitola 39:

Umělé pryskyřice a plasty, estery a étery celulózy, výrobky z nich
s výjimkou:
ex 39.03: výbušnin

Kapitola 40:

Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis (olejový kaučuk) a výrobky z nich
s výjimkou:
ex 40.11: neprůstřelných pneumatik

Kapitola 41:

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Kapitola 42:

Kožené zboží, sedlářské a řemenářské výrobky, cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, vý
robky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Kapitola 43:

Kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich

Kapitola 44:

Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí

Kapitola 45:

Korek a korkové výrobky

Kapitola 46:

Výrobky ze slámy, esparta a jiných pletacích materiálů, košíkářské a proutěné výrobky

Kapitola 47:

Materiál pro výrobu papíru

Kapitola 48:

Papír, kartón a lepenka, výrobky z buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky
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Kapitola 49:

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány

Kapitola 65:

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

Kapitola 66:

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

Kapitola 67:

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich, umělé květiny, výrobky z vlasů

Kapitola 68:

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

Kapitola 69:

Keramické výrobky

Kapitola 70:

Sklo a skleněné výrobky

Kapitola 71:

Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, plátované drahé kovy a výrobky z nich; bižuterie

Kapitola 73:

Železo a ocel a výrobky z nich

Kapitola 74:

Měď a výrobky z ní

Kapitola 75:

Nikl a výrobky z něho

Kapitola 76:

Hliník a výrobky z něho

Kapitola 77:

Hořčík a berylium a výrobky z nich

Kapitola 78:

Olovo a výrobky z něho

Kapitola 79:

Zinek a výrobky z něho

Kapitola 80:

Cín a výrobky z něho

Kapitola 81:

Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich

Kapitola 82:

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů, jejich části a součásti
s výjimkou:
ex 82.05: nástrojů
ex 82.07: částí a součástí nástrojů

Kapitola 83:

Různé výrobky z obecných kovů
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Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti
s výjimkou:
ex 84.06: motorů
ex 84.08: ostatních motorů
ex 84.45: strojů
ex 84.53: strojů pro automatizované zpracování dat
ex 84.55: částí a součástí strojů čísla 84.53
ex 84.59: jaderných reaktorů

Kapitola 85:

Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti
s výjimkou:
ex 85.13: telekomunikačních zařízení
ex 85.15: vysílacích přístrojů

Kapitola 86:

Železniční a tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový
upevňovací materiál a upevňovací zařízení, dopravní signalizační zařízení všeho druhu (ne pohá
něné elektřinou)
s výjimkou:
ex 86.02: elektrických obrněných lokomotiv
ex 86.03: ostatních obrněných lokomotiv
ex 86.05: obrněných vagonů
ex 86.06: opravářských vagonů
ex 86.07: vagonů

Kapitola 87:

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti
s výjimkou:
ex 87.08: tanků a jiných obrněných vozidel
ex 87.01: traktorů
ex 87.02: vojenských vozidel
ex 87.03: vyprošťovacích automobilů
ex 87.09: motocyklů
ex 87.14: přívěsů

Kapitola 89:

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
s výjimkou:
ex 89.01 A: válečných lodí

Kapitola 90:

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické ná
stroje a přístroje, jejich části a součásti
s výjimkou:
ex 90.05: dalekohledů
ex 90.13: různých nástrojů, laserů
ex 90.14: navigačních nástrojů a přístrojů
ex 90.28: elektrických a elektronických měřících přístrojů
ex 90.11: mikroskopů
ex 90.17: lékařských nástrojů
ex 90.18: přístrojů pro mechanoterapii
ex 90.19: ortopedických přístrojů
ex 90.20: rentgenových přístrojů
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Kapitola 91:

Výroba hodinek a hodin

Kapitola 92:

Hudební nástroje, přístroje pro zánam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci tele
vizního obrazu a zvuku, jejich části, součásti a příslušenství

Kapitola 94:

Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné výrobky
s výjimkou:
ex 94.01 A: sedadel pro použití v letadlech

Kapitola 95:

Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich

Kapitola 96:

Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta

Kapitola 98:

Různé zpracovatelské výrobky

PODODDÍL 2

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA NIŽŠÍ NEŽ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNI

Hlava VI této dohody se vztahuje na orgány státní správy na nižší než ústřední úrovni uvedené v tomto pododdíle,
pokud jde o pořizování zboží, služeb a stavebních služeb uvedených níže, jestliže hodnota zakázky odhadovaná v
souladu s čl. 173 odst. 6 až 8 této dohody dosahuje alespoň těchto příslušných prahových hodnot:
Zboží:
Blíže určeno v pododdíle 4
Prahová hodnota 200 000 ZPČ
Služby:
Blíže určeno v pododdíle 5
Prahová hodnota 200 000 ZPČ
Stavební služby:
Blíže určeno v pododdíle 6
Prahová hodnota 5 000 000 ZPČ
Zadavatelé:
1. Všichni regionální zadavatelé
2. Všichni místní zadavatelé
3. Všichni zadavatelé, kteří jsou veřejnoprávními subjekty ve smyslu směrnic Evropské unie o zadávání veřejných
zakázek
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Poznámka k tomuto pododdílu:
„Veřejnoprávním subjektem“ se rozumí subjekt, který:
— byl zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu a nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
— má právní subjektivitu a
— je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo je
těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována
státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Orientační seznam veřejných zadavatelů, kteří jsou veřejnoprávními subjekty, je přiložen.

ORIENTAČNÍ SEZNAMY VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU VEŘEJNOPRÁVNÍMI SUBJEKTY VE
SMYSLU SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Belgie
Subjekty:

A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen –Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net-Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
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C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen
voor Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations
(appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes“) —
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings— en Lossingson
dernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd
„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten“)
— Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
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— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie
D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnen
schade
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— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde
Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu
nicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van
ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis
Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale — Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
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O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele
Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen
en de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
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S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst
voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink
kelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
Bulharsko
Subjekty:
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
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— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Kategorie:
Státní podniky ve smyslu čl. 62 odst. 3 Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):
— Национална компания “Железопътна инфраструктура”
— ДП “Пристанищна инфраструктура”
— ДП “Ръководство на въздушното движение”
— ДП “Строителство и възстановяване”
— ДП “Транспортно строителство и възстановяване”
— ДП “Съобщително строителство и възстановяване”
— ДП “Радиоактивни отпадъци”
— ДП “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”
— ДП “Български спортен тотализатор”
— ДП “Държавна парично-предметна лотария”
— ДП “Кабиюк”, Шумен
— ДП “Фонд затворно дело”
— Държавни дивечовъдни станции
Státní vysoké školy zřízené podle článku 13 Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
— Аграрен университет – Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
— Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна
— Висше строително училище “Любен Каравелов” – София
— Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
— Военна академия “Г. С. Раковски” – София
— Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София
— Икономически университет – Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи – София
— Лесотехнически университет – София
— Медицински университет “Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна
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— Медицински университет – Плевен
— Медицински университет – Пловдив
— Медицински университет – София
— Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София
— Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София
— Национална спортна академия “Васил Левски” – София
— Национална художествена академия – София
— Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
— Русенски университет “Ангел Кънчев”
— Софийски университет “Св. Климент Охридски”
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
— Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
— Технически университет – Варна
— Технически университет – Габрово
— Технически университет – София
— Tракийски университет – Стара Загора
— Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
— Университет за национално и световно стопанство – София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
— Университет по хранителни технологии – Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет – София
— Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
— Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Státní a obecné školy ve smyslu Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)
Kulturní instituce ve smyslu Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
— Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд “Култура”
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (divadla)
— Опери, филхармонии и ансамбли (opery, filharmonie, sbory)
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— Музеи и галерии (muzea a galerie)
— Училища по изкуствата и културата (umělecké a kulturní školy)
— Български културни институти в чужбина (bulharské kulturní instituty v zahraničí)
Státní a/nebo obecní zdravotnická zařízení uvedená v čl. 3 odst. 1 Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/
9.7.1999)
Zdravotnická zařízení uvedená v čl. 5 odst. 1 Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница “Лозенец”
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Právnické osoby neobchodní povahy zřízené pro účely uspokojování potřeb veřejného zájmu podle Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) a splňující podmínky § 1, odst. 21 Закона за
обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).
Česká republika
— Státní pozemkový úřad a další státní fondy
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— Vysoké školy
a jiné právnické subjekty zřízené zvláštním zákonem, které ke svému provozování a v souladu s rozpočtovými
nařízeními využívají peněz ze státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních institucí, rozpočtu obvodních
orgánů nebo rozpočtů samosprávných územních celků.

Dánsko
Subjekty:
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
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— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Kategorie:
— De Almene Boligorganisationer (organizace pro sociální bydlení)
— Andre forvaltningssubjekter (další orgány veřejné správy)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (vysoké školy, viz úplné
znění zákona č. 1368 ze dne 7. prosince 2007 o vysokých školách).

Německo
Kategorie:
Právnické osoby, které se řídí veřejným právem:
Orgány, zařízení a nadace, které se řídí veřejným právem a zřízené spolkovými, zemskými nebo místními orgány,
zejména v těchto oblastech:
1. Orgány:
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (vysoké školy a studentské organizace)
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und
Apothekerkammern) – [profesní sdružení zastupující advokáty, notáře, daňové poradce, účetní, architekty, lékaře
a lékárníky]
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen,
Handwerkerschaften) — [podnikatelská a obchodní sdružení: zemědělské, řemeslnické, průmyslové a obchodní
komory, řemeslnické cechy a sdružení]
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)—
zabezpečení: zdravotní, úrazové a důchodové pojišťovny]
— kassenärztliche Vereinigungen – (sdružení lékařů ordinujících „na pokladnu“)
— Genossenschaften und Verbände — (družstva a jiná sdružení)

[institutuce

sociálního
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2. Zařízení a nadace:
Zařízení, která nemají průmyslový nebo obchodní charakter, podléhají státní kontrole a jsou činná ve veřejném
zájmu, zejména v následujících oblastech:
— Rechtsfähige Bundesanstalten — (spolkové instituce s právní způsobilostí)
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (penzijní organizace a studentské svazy)
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (kulturní nadace, nadace sociální péče a materiální podpory)
Právnické osoby, které se řídí soukromým právem:
Organizace, které nemají průmyslový nebo obchodní charakter, podléhají kontrole státu a jsou činné ve veřejném zájmu,
včetně kommunale Versorgungsunternehmen (komunálních podniků veřejných služeb):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und
Tierkörperbeseitigungsanstalten)— [zdravotnictví: nemocnice, léčebná zařízení, ústavy lékařského výzkumu, zařízení
na testování a zařízení na odstraňování těl zvířat]
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) —
[kultura: veřejná divadla, orchestry, muzea, knihovny, archivy, zoologicé a botanické zahrady]
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — [sociální zabezpečení:
mateřské školy, denní jesle, zotavovny, dětské domovy, ubytovny pro mladé lidi, centra volného času, kulturní
a občanská střediska, domovy pro týrané ženy, domovy důchodců, ubytovací zařízení pro bezdomovce]
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — [sport: bazény, sportoviště]
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — [bezpečnost: hasiči, jiné záchranné služby]
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [vzdělávání: ústavy vzdělávání,
dalšího vzdělávání a rekvalifikace, večerní kurzy pro dospělé]
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und
Vereine, Wissenschaftsförderung) — [věda, výzkum a vývoj: velké výzkumné ústavy, vědecké společnosti a vědecká
sdružení, subjekty podporující vědu]
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — [služby sběru a odstraňování odpadů: úklid ulic,
likvidace odpadů a úprava odpadních vod]
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemei
ninteresse tätig, Wohnraumvermittlung)— [stavebnictví, stavební inženýrství, bydlení: územní plánování, rozvoj
měst, bytové podniky (jednající v obecném zájmu), agentury zprostředkovávající bydlení]
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (hospodářství: organizace podporující hospodářský rozvoj)
— Friedhofs- und Bestattungswesen — (správa hřbitovů a pohřební služby)
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe,
Ausbildung) — [spolupráce s rozvojovými zeměmi: financování, technická spolupráce, rozvojová pomoc, vzdělávání]

Estonsko
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhääling
— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Kategorie:
Jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby v souladu s § 10 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek (RT I 21.7.2007, 15, 76).

Irsko
Subjekty:
— Enterprise Ireland [marketing, rozvoj technologií a podnikání]
— Forfás [politika a poradenství pro podnikání, obchod, vědu, technologii a inovace]
— Industrial Development Authority
— FÁS [odborná příprava a školení zaměstnanců]
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann — [rozvoj cestovního ruchu]
— CERT [odborná příprava v hotelovém odvětví, restauračních službách a cestovním ruchu]
— Irish Sports Council
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— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta — [úřad pro irsky hovořící regiony]
— Teagasc [výzkum, odborná příprava a rozvoj v odvětví zemědělství]
— An Bord Bia — [podpora potravinářského průmyslu]
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon — [podpora a rozvoj chrtích dostihů]
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara — [rozvoj rybolovu]
— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas [Forbairt]
Kategorie:
— Health Service Executive (výkonný orgán v oblasti zdravotnictví)
— Nemocnice a podobné ústavy veřejné povahy
— Výbory pro odborné vzdělávání
— Vyšší odborné školy a vzdělávací ústavy veřejné povahy
— Celostátní a regionální rady pro rybolov
— Regionální organizace cestovního ruchu
— Státní regulační a odvolací subjekty [např. v oblasti telekomunikací, energetiky, plánování atd.]
— Agentury zřízené k výkonu zvláštních funkcí nebo uspokojování potřeb v různých oblastech veřejného sektoru
[např. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer
Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration,
Economic and Social Research Institute, National Standards Authority atd.]
— Jiné veřejné subjekty, na něž se vztahuje definice veřejnoprávního subjektu

Řecko
Kategorie:
— Veřejné podniky a veřejné subjekty
— Veřejnoprávní právnické osoby, které jsou vlastněny státem nebo které pravidelně dostávají nejméně 50 % svého
ročního rozpočtu ve formě státních dotací podle platných předpisů, nebo v nichž stát vlastní nejméně 51 % kapitálu
— Soukromoprávní právnické osoby, které jsou vlastněny veřejnoprávními právnickými osobami, místními orgány na
jakékoli úrovni, včetně Ústřední řecké asociace místních orgánů (K.E.Δ.K.E.), místními sdruženími obcí (místními
správními oblastmi) nebo veřejnými podniky nebo subjekty či právnickými osobami uvedenými ve druhé odrážce,
nebo ty, jež jsou těmito právnickými osobami pravidelně dotovány ve výši nejméně 50 % ročního rozpočtu podle
platných předpisů nebo vlastních stanov, nebo právnické osoby uvedené výše, které vlastní nejméně 51 % kapitálu
těchto veřejnoprávních právnických osob
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Španělsko
Kategorie:
— Orgány a subjekty veřejného práva, které podléhají Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público –
[španělskému právnímu předpisu o veřejných zakázkách] – v souladu s jeho článkem 3 a které nejsou součástí
Administración General del Estado (všeobecné správy státu) – Administración de las Comunidades Autonómas –
(správy autonomních oblastí) – a Corporaciones Locales – (místních orgánů)
— Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social — (správní orgány, běžné zdravotní a sociální
služby)
Francie
Subjekty:
— Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et
chambres d'agriculture.
Kategorie:
1. Státní veřejné subjekty
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Écoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Réunion des musées nationaux
— Thermes nationaux – Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public [veřejně prospěšná sdružení], například:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
2. Orgány veřejné správy na regionální, okresní nebo místní úrovni:
— Collèges
— Lycées
— Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Établissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
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3. Sdružení územních orgánů:
— Établissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Île-de-France
Chorvatsko
Veřejní zadavatelé podle čl. 5 odst. 1 položky 3 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání
veřejných zakázek, Národní noviny č. 90/11), tj. právnické osoby zřízené speciálně za účelem plnění obecných potřeb,
jež nemají průmyslový ani obchodní charakter a jež splňují jednu z následujících podmínek:
— jsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu orgánů místní nebo regionální samosprávy nebo jiných
právnických osob z vice než 50 % nebo
— podléhají dozoru státních orgánů, orgánů místní nebo regionální samosprávy nebo jiných právnických osob nebo
— mají dozorčí radu, správní nebo řídící radu, do níž je nadpoloviční většina členů jmenována státními orgány, ogány
místní nebo regionální samosprávy nebo jinými obdobnými právnickými osobami.
Například:
— Agency Alan d.o.o.
— APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency
— National Folk Dance Ensemble of Croatia „Lado“
— CARnet (Croatian Academic and Research Network)
— Help and care centers
— Social welfare centers
— Social care homes
— Health care centers
— State archives
— State Institute for Nature Protection
— Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel
— Fund for Indemnification of Seized Property
— Fund for Reconstruction and Development of Vukovar
— Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities
— Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
— Croatian Academy of Science and Arts
— Croatian Bank for Reconstruction and Development
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.)
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery)
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— Croatian Heritage Foundation
— Croatian Chamber of Agriculture
— Croatian Radio Television
— Croatian Association of Technological Culture
— Croatian Audiovisual Centre
— Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik
— Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs
— Croatian Mine Action Centre
— Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War
— Croatian Olympic Committee
— Croatian Energy Market Operator
— Croatian Paralympic Committee
— Croatian Register of Shipping
— Croatian Conservation Institute
— Croatian Deaf Sport Federation
— Croatian Institute of Emergency Medicine
— Croatian National Institute of Public Health
— Croatian Institute for Mental Health
— Croatian Institute for Pension Insurance
— Croatian Standards Institute
— Croatian Institute for Telemedicine
— Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping
— Croatian National Institute of Transfusion Medicine
— Croatian Employment Service
— Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work
— Croatian Institute for Health Insurance
— Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health
— Jadrolinija (shipping company)
— Public Institution Croatian Olympic Centre
— Higher education public institutions
— National parks public institutions
— Nature parks public institutions
— Public scientific institutes
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— Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of
Croatia or local and regional self-government units
— Penitentiaries
— Clinical hospitals
— Clinical hospital centres
— Clinics
— „Miroslav Krleža“ Institute of Lexicography
— Port authorities
— Sanatoriums
— Pharmacies founded by the units of regional self-government
— Matica hrvatska (Matrix Croatia)
— International Centre for Underwater Archaeology
— National and University Library
— National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living
— National Foundation for Civil Society Development
— National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia
— National Centre for External Evaluation of Education
— National Council for Higher Education
— National Council for Science
— Official Gazette (Narodne novine d.d.)
— Educational/correctional institutes
— Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government
— General hospitals
— Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation)
— Polyclinics
— Special hospitals
— Central Register of Insured Persons
— University Computing Centre
— Sports associations
— Sports federations
— Emergency medical treatment institutions
— Palliative care institutions
— Health care institutions
— Foundation of Police Solidarity
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— Prisons
— Institute for the Restoration of Dubrovnik
— Institute for Seed and Seedlings
— Public health institutes
— Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.)
— County road adminisrations
Itálie
Subjekty:
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV
— ANAS S.p.A
Kategorie:
— Consorzi per le opere idrauliche (sdružení pro vodohospodářské práce)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (státní vysoké školy,
státní vysokoškolské ústavy, sdružení pro univerzitní výzkumnou práci)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (veřejné instituce sociálního zabezpečení a dobročinné instituce)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (vyšší vědecké
a kulturní instituty, astronomické, astrofyzikální, geofyzikální nebo vulkanologické observatoře)
— Enti di ricerca e sperimentazione (organizace provádějící výzkum a pokusy)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (organizace spravující povinné režimy sociálního
zabezpečení a sociální podpory)
— Consorzi di bonifica (sdružení pro meliorace)
— Enti di sviluppo e di irrigazione (organizace pro rozvoj a zavlažování)
— Consorzi per le aree industriali (sdružení pro průmyslové oblasti)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizace poskytující služby veřejného zájmu)
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (veřejné organizace pro kulturu,
sport, cestovní ruch a volný čas)
— Enti culturali e di promozione artistica (kulturní organizace a organizace podporující umění)
Kypr
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

24.12.2016

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/1345

— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (tato kategorie odkazuje na Συμβούλια Αποχετεύσεων, zřízené a působící podle ustanovení
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) z roku 1971)
— Συμβούλια Σφαγείων (tato kategorie odkazuje na Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων provozované místními
orgány, zřízené a působící podle Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) z roku 2003)
— Σχολικές Εφορείες (tato kategorie odkazuje na Σχολικές Εφορείες zřízené a působící podle ustanovení Σχολικών
Εφορειών Νόμου N.108 z roku 2003)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Lotyšsko
— Soukromoprávní subjekty, které provádějí nákupy v souladu s požadavky „Publisko iepirkumu likums“

Litva
— Zařízení pro výzkum a vzdělávání (instituce vyššího vzdělávání, vědeckovýzkumná zařízení, výzkumné a techno
logické parky a jiná zařízení a instituce, jejichž činnost souvisí s hodnocením nebo organizací výzkumu a vzdělávání)
— Vzdělávací zařízení (zařízení pro vyšší vzdělávání, vyšší odborné školy, školy pro všeobecné vzdělávání, předškolní
zařízení, neformální vzdělávací instituce, speciální vzdělávací instituce a jiná zařízení)
— Kulturní zařízení (divadla, muzea, knihovny a jiná zařízení)
— Státní zařízení litevského zdravotnictví (zařízení soukromé zdravotní péče, veřejné zdravotní péče, farmaceutických
činností a jiná zdravotnická zařízení atd.)
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— Ústavy sociální péče
— Tělovýchovné a sportovní instituce (sportovní kluby, školy, centra, zařízení aj.)
— Zařízení systému národní obrany
— Zařízení pro ochranu životního prostředí
— Zařízení pro veřejnou bezpečnost a veřejný pořádek
— Zařízení systému civilní ochrany a záchranného systému
— Poskytovatelé služeb cestovního ruchu (turistická informační centra a jiná zařízení poskytující služby cestovního
ruchu)
— Jiné veřejné a soukromé osoby v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek („Valstybės žinios“ (Vládní list) č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006)

Lucembursko
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement: [státní veřejná zařízení
pod dohledem člena vlády]
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes. [veřejnoprávní zařízení pod dohledem obcí]
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
[Sdružení obcí vytvořená podle zákona ze dne 23. února 2001 o sdruženích obcí]

Maďarsko
Subjekty:
— Egyes költségvetési szervek (některé rozpočtové orgány)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (řídící subjekty zvláštních státních prostředků)
— A közalapítványok (veřejné nadace)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (veřejnoprávní vysílací subjekty)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből
finanszírozzák (veřejnoprávní vysílací subjekty financované z větší části z veřejného rozpočtu)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
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Kategorie:
— Organizace zřízené za účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslový nebo obchodní
charakter a jsou řízeny veřejnými subjekty nebo financovány z větší části veřejnými subjekty (z veřejného rozpočtu)
— Organizace zřízené zákonem, který určuje jejich veřejnou úlohu a provoz a které jsou řízeny veřejnými subjekty
nebo financovány z větší části veřejnými subjekty (z veřejného rozpočtu)
— Organizace zřízené veřejnými subjekty za účelem provádění některých základních činností, které jsou těmito
veřejnými subjekty řízeny
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Úřad předsedy vlády)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltská rada pro ekonomický a sociální rozvoj)
— Awtorità tax-Xandir (Úřad pro vysílání)
— Industrial Projects and Services Ltd
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltská rada pro vědu a technologie).
— Ministeru tal-Finanzi (Ministerstvo financí)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltský úřad pro finanční služby)
— Borża ta' Malta (Maltská burza cenných papírů)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Úřad pro loterie a hazardní hry)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Maltský statistický úřad)
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Daňový odbor)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních věcí)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Maltské arbitrážní centrum)
— Kunsilli Lokali (místní rady)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministerstvo školství, mládeže a zaměstnanosti)
— Junior College
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Maltská vysoká škola umění, věd a techniky)
— Università ta' Malta (Maltská univerzita)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Nadace pro mezinárodní studia)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Školy nadace Foundation for Tomorrow)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Nadace pro vzdělávací služby)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Společnost vzdělávání a odborného výcviku)
— Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (Úřad pro bezpečnost a zdraví při práci)
— Istitut għalStudji Turistiċi (Institut pro studia cestovního ruchu)
— Kunsill Malti għall-Isport (Maltská sportovní rada)
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— Bord tal-Koperattivi (Družstevní rada)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (Národní plavecké centrum tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministerstvo pro cestovní ruch a kulturu)
— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Maltský úřad pro cestovní ruch)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (Malstká rada pro kulturu a umění)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (Centrum kreativity sv. Jakuba)
— Orkestra Nazzjonali (Nnárodní orchestr)
— Teatru Manoel (Manoelovo divadlo)
— Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran (Středomořské konferenční centrum)
— Ċentru Malti għar-Restawr (Maltské centrum pro restaurování)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Úřad dozoru nad kulturním dědictvím)
— Fondazzjoni Patrimonju Malti (Nadace pro kulturní dědictví)
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministerstvo pro hospodářskou soutěž a komunikace)
— Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Maltský komunikační úřad)
— Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltský normalizační úřad)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministerstvo pro zdroje a infrastrukturu)
— Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltský úřad pro zdroje)
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Poradní rada stavebního průmyslu)
— Ministeru għal Għawdex (Ministerstvo pro Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministerstvo pro zdravotnictví, seniory a veřejnou péči)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Nadace pro zdravotnické služby)
— Sptar Zammit Clapp (nemocnice Zammit Clapp)
— Sptar Mater Dei (nemocnice Mater Dei)
— Sptar Monte Carmeli (nemocnice Mount Carmel)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Úřad pro léčiva)
— Kumitat tal-Welfare (Výbor sociálního zabezpečení)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministerstvo pro investice, průmysl
a informační technologie)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltská národní laboratoř)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kkomise pro ochranu údajů)
— MITTS
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— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Odbor privatizace)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Odbor kolektivního vyjednávání)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministerstvo venkova a životního prostředí)
— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Maltský úřad pro životní prostředí a plánování)
— Wasteserv Malta Ltd
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministerstvo pro rozvoj měst a pozemní komunikace)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministerstvo rodiny a sociální solidarity)
— Awtorità tad-Djar (Úřad pro bydlení)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Nadace pro služby sociálního zabezpečení)
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (Národní komise pro osoby s tělesným postižením)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministerstvo zahraničních věcí)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (Mezinárodní institut pro otázky stárnutí)
Nizozemsko
Subjekty:
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's – (25 jednotlivých policejních regionů)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (instituce pro poručnictví a opatrovnictví)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten – (soukromé internáty)
— Particuliere Jeugdinrichtingen – (nápravná zařízení pro mladistvé)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen – (komoditní rady)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Příslušné orgány těchto subjektů:
— veřejné nebo veřejně financované soukromé školy pro základní vzdělávání v rámci Wet op het primair onderwijs
(zákon o základním vzdělávání)
— veřejné nebo veřejně financované soukromé školy pro zvláštní základní vzdělávání v rámci Wet op het primair
onderwijs (zákon o základním vzdělávání)
— veřejné nebo veřejně financované soukromé školy a instituce pro zvláštní a střední vzdělávání v rámci Wet op de
expertisecentra (zákon o vzdělávacích střediscích)
— veřejné nebo veřejně financované soukromé školy a instituce pro střední vzdělávání v rámci Wet op het
voortgezet onderwijs (zákon o sekundárním vzdělávání)
— veřejné nebo veřejně financované soukromé instituce v rámci Wet Educatie en Beroepsonderwijs (zákon
o vzdělávání a odborné přípravě)
— Vysoké školy a vysokoškolské instituce financované z veřejných zdrojů, Open University a univerzitní nemocnice
ve smyslu Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek – (zákon o vysokoškolském vzdělávání
a vědeckém výzkumu)
— Školní poradenské služby ve smyslu Wet op het primair onderwijs (zákon o základním vzdělávání) a Wet op de
expertisecentra (zákon o zdrojových centrech)
— Vnitrostátní učitelská centra ve smyslu Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (zákon
o dotacích pro vnitrostátní činnosti na podporu vzdělávání)
— Vysílací organizace ve smyslu Mediawet (zákon o médiích), pokud jsou financovány více než z 50 %
ministerstvem školství, kultury a vědy
— Služby ve smyslu Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (zákon o privatizaci národních služeb)
— Jiné organizace a instituce v oblasti vzdělávání, kultury a vědy, které získávají více než 50 % svých finančních
prostředků od ministerstva školství, kultury a vědy
— Veškeré organizace, které z více než 50 % financuje Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, například:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)

L 356/1352

CS

Úřední věstník Evropské unie

— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire –Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Nederlandse Taalunie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
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— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
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— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
Rakousko
— Všechny subjekty podléhající rozpočtové kontrole, kterou provádí „Rechnungshof“ (účetní dvůr), kromě těch, které
mají průmyslovou nebo obchodní povahu.
Polsko
1. Veřejné univerzity a vysoké školy:
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
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— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
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— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
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— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
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— Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im., Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
2. Regionální a místní samosprávné kulturní instituce
3. Národní parky:
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy „Bory Tucholskie“
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy „Ujście Warty“
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
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4. Veřejné základní a střední školy
5. Veřejnoprávní provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání
— Telewizja Polska S.A. (poslká televize)
— Polskie Radio S.A. (polský rozhlas)
6. Veřejná muzea, divadla, knihovny a jiné veřejné kulturní instituce:
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum „Łazienki Królewskie“
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki – Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im. Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
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— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
7. Veřejné výzkumné instituce, výzkumné a rozvojové instituce a jiné výzkumné instituce
8. Veřejné samosprávné řídící útvary zdravotní péče, jejichž zakládajícím orgánem je regionální nebo místní samospráva
nebo jejich sdružení
9. Ostatní:
— Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Portugalsko
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial — (veřejné instituce, které nemají průmyslovou nebo
obchodní povahu)
— Serviços públicos personalizados — (veřejné služby s právní subjektivitou):
— Fundações públicas — (veřejné nadace)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde — (veřejné instituce pro vzdělávání, vědecký
výzkum a zdraví)
— INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia
Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
Rumunsko
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
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— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agricolă
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
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— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet“
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Școala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
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— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Școala Națională de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
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— Banca Națională a României
— Regia Autonomă „Monetăria Statului“
— Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale“
— Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională „Loteria Română“
— Compania Națională „ROMTEHNICA“
— Compania Națională „ROMARM“
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă „ROMPRESS“
— Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
— Institute și centre de cercetare (výzkumné ústavy a střediska)
— Instituții de Invățământ de Stat (státní vzdělávací instituty)
— Universități de stat (státní vysoké školy)
— Muzee (muzea)
— Biblioteci de stat (státní knihovny)
— Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (státní divadla, opery, filharmonie, kulturní domy
a kulturní střediska)
— Reviste (časopisy)
— Edituri (vydavatelství)
— Inspectorate școlare, de cultură, de culte (inspektoráty školských a kulturních zařízení a objektů užívaných pro
bohoslužby)
— Complexuri, federații și cluburi sportive (sportovní federace a kluby)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (nemocnice,
léčebny, kliniky, zdravotní střediska, ústavy soudního lékařství, ambulanční stanice)
— Unități de Asistență Socială (střediska sociální péče)
— Tribunale (soudy)
— Judecătorii (soudci)
— Curți de apel (odvolací soudy)
— Penitenciare (káznice)
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— Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (státní zastupitelství)
— Unități militare (vojenské složky)
— Instanțe militare (vojenské soudy)
— Inspectorate de poliție (policejní inspektoráty)
— Centre de Odihnă (domy s pečovatelskou službou)

Slovinsko
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (veřejné subjekty v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu)
— Javni zavodi s področja zdravstva (veřejné subjekty v oblasti zdravotnictví)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (veřejné subjekty v oblasti sociálního zabezpečení)
— Javni zavodi s področja kulture (veřejné subjekty v oblasti kultury)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (veřejné subjekty v oblasti vědy a výzkumu)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (veřejné subjekty v oblasti zemědělství a lesnictví)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (veřejné subjekty v oblasti životního prostředí a územního plánování)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (veřejné subjekty v oblasti hospodářství)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (veřejné subjekty v oblasti malých podniků a cestovního
ruchu)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (veřejné subjekty v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti)
— Agencije (agentury)
— Skladi socialnega zavarovanja (fondy sociálního zabezpečení)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (veřejné fondy na úrovni státu a obcí)
— Družba za avtoceste v RS
— Subjekty zřízené státem nebo místními orgány v rámci rozpočtu republiky Slovinsko nebo místních orgánů
— Ostatní právnické osoby odpovídající definici státních osob podle ZJN-2 čl. 3 odst. 2.

Slovensko
Jakákoliv právnická osoba vytvořená nebo zřízená určitým právním nebo správním opatřením za účelem uspokojování
potřeb obecného zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a zároveň splňuje alespoň jednu z následujících
podmínek:
— je plně nebo částečně financována veřejným zadavatelem, tj. vládním orgánem, obcí, samosprávným regionem nebo
jinou právnickou osobou, která zároveň splňuje podmínky uvedené v čl. 1 odst. 9 písm. a) nebo b) nebo c) směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES
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— je řízena nebo kontrolována veřejným zadavatelem, tj. vládním orgánem, obcí, samosprávným regionem nebo jiným
veřejnoprávním subjektem, který zároveň splňuje podmínky uvedené v čl. 1 odst. 9 písm. a) nebo b) nebo c)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES
— je veřejný zadavatel, tj. vládní orgán, obec, samosprávný region nebo jiná právnická osoba, která zároveň splňuje
podmínky uvedené v čl. 1 odst. 9 písm. a) nebo b) nebo c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES,
jmenuje nebo volí více než polovinu členů svého řídícího nebo dozorčího orgánu
Takovéto osoby jsou při výkonu příslušné veřejnoprávními subjekty, které vykonávají danou činnost např.:
— podle zákona č. 16/2004 Sb., o Slovenské televizi
— podle zákona č. 619/2003 Sb., o Slovenském rozhlase
— podle zákona č. 581/2004 Sb., o zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 719/2004 Sb., které poskytují veřejné
zdravotní pojištění podle zákona č. 580/2004 Sb., o zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 718/2004 Sb.
— podle zákona č. 121/2005 Sb., kterým bylo zveřejněno úplné znění zákona č. 461/2003 Sb., o sociálním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
Finsko
Veřejné nebo veřejně kontrolované subjekty a podniky, kromě těch, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu.

Švédsko
Všechny subjekty, které nemají obchodní povahu a jejichž veřejné zakázky podléhají dozoru Švédského úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.

Spojené království
Subjekty:
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Kategorie:
— dotované školy
— univerzity a vysoké školy financované převážně jinými veřejnými zadavateli
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— státní muzea a galerie
— výzkumné rady
— požární orgány
— strategické zdravotní orgány National Health Service
— policejní orgány
— New Town Development Corporations
— Urban Development Corporations

PODODDÍL 3

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Hlava VI této dohody se vztahuje na subjekty uvedené v tomto pododdíle, pokud jde o pořizování zboží, služeb
a stavebních služeb uvedených níže, jestliže hodnota zakázky odhadovaná v souladu s čl. 173 odst. 6 až 8 této dohody
dosahuje alespoň těchto příslušných prahových hodnot:
Zboží:
Blíže určeno v pododdíle 4
Prahová hodnota 400 000 ZPČ
Služby:
Blíže určeno v pododdíle 5
Prahová hodnota 400 000 ZPČ
Stavební služby:
Blíže určeno v pododdíle 6
Prahová hodnota 5 000 000 ZPČ
Zadavatelé:
Všichni zadavatelé, na jejichž zakázky se vztahuje směrnice 2004/17/ES (dále jen „směrnice Evropské unie o veřejných
službách“), kteří jsou veřejnými zadavateli (například subjekty, na které se vztahují pododdíly 1 a 2) nebo veřejnými
podniky (1) a kteří mají jako jednu z činností kteroukoliv níže uvedenou činnost nebo jejich kombinaci:
a) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou
nebo distribucí pitné vody nebo zásobování těchto sítí pitnou vodou;
(1) Podle směrnice Evropské unie o veřejných službách je „veřejný podnik“ jakýkoliv podnik, ve kterém veřejní zadavatelé mohou
vykonávat přímo nebo nepřímo dominantní vliv na základě svého vlastnictví podniku, majetkové účasti v něm nebo pravidel jimž se
řídí.
Dominantní vliv veřejných zadavatelů se předpokládá, jestliže tyto orgány, přímo nebo nepřímo, ve vztahu k podniku:
— lastní většinu upsaného kapitálu podniku, nebo
— kontrolují většinu volebních hlasů ve vztahu k akciím vydaným podnikem, nebo
— mohou jmenovat více než polovinu správních, řídicích nebo dozorčích orgánů podniku.
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b) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou
nebo distribucí elektřiny nebo zásobování těchto sítí elektřinou;
c) poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům;
d) poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení námořním nebo vnitro
zemským vodním dopravcům;
e) poskytování nebo provozování sítí (1) poskytujících služby veřejnosti v oblasti městské železniční dopravy, automati
zovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy;
f) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou
nebo distribucí plynu nebo tepla nebo zásobování těchto sítí plynem nebo teplem a
g) poskytování nebo provozování sítí (2) poskytujících služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy.
Orientační seznamy veřejných zadavatelů a veřejných podniků splňujících výše uvedená kritéria jsou přiloženy.

Poznámky k tomuto pododdílu
1. Na zakázky udělené za účelem výkonu některé z výše uvedených činností, pokud jsou na dotčeném trhu vystaveny
hospodářské soutěži, se hlava VI této dohody nevztahuje.
2. Hlava VI této dohody se nevztahuje na tyto zakázky zadávané zadavateli, na které se vztahuje tento pododdíl:
— zakázky na nákup vody a dodávky energie nebo paliv na výrobu energie;
— zakázky na jiné účely než je výkon jejich činností uvedených v tomto pododdíle nebo na výkon takových činností
v zemi, která není členem Evropského hospodářského prostoru (EHP);
— zakázky za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu třetím osobám, za předpokladu, že zadavatel nepožívá žádná
zvláštní nebo výlučná práva k prodeji nebo pronájmu předmětu takových zakázek a ostatní subjekty mohou
tento předmět prodat nebo pronajmout za stejných podmínek jako zadavatel.
3. Dodávka pitné vody nebo elektřiny do sítí, které poskytují službu veřejnosti prostřednictvím zadavatele, který není
veřejným zadavatelem, se nepovažuje za činnost ve smyslu písmene a) nebo b) tohoto pododdílu, jestliže:
— dotčený subjekt vyrábí pitnou vodu nebo elektřinu, protože jejich spotřeba je nezbytná pro vykonávání činnosti
jiné než těch, jež jsou uvedeny v písmenech a) až g) tohoto pododdílu; a
— dodávka do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 30 % celkové průměrné výroby
pitné vody nebo elektřiny subjektu za poslední tři roky, včetně probíhajícího roku.
4. Dodávka plynu nebo tepla do sítí, které poskytují službu veřejnosti prostřednictvím zadavatele, který není veřejným
zadavatelem, se nepovažuje za relevantní činnost ve smyslu písmene f) tohoto pododdílu, jestliže:
— výroba plynu nebo tepla dotčeným subjektem je nevyhnutelným důsledkem vykonávání činnosti jiné, než jsou
činnosti uvedené v písmenech a) až g) tohoto pododdílu; a
— účelem dodávek do veřejné sítě je pouze hospodářské využití této výroby, přičemž tyto dodávky nečiní více než
20 % obratu příslušného subjektu vzhledem k průměru za předchozí tři roky, včetně probíhajícního roku.
(1) Pokud jde o dopravní služby, síť je považována za existující tam, kde je služba poskytována podle provozních podmínek stanovených
příslušným orgánem členského státu Evropské unie, jako jsou podmínky pro obsluhované trasy, kapacita, která má být k dispozici, nebo
četnost spojů.
2
( ) Pokud jde o dopravní služby, síť je považována za existující tam, kde je služba poskytována podle provozních podmínek stanovených
příslušným orgánem členského státu Evropské unie, jako jsou podmínky pro obsluhované trasy, kapacita, která má být k dispozici, nebo
četnost spojů.
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5. a) Pokud jsou splněny podmínky stanovené níže v písmenu b), nevztahuje se hlava VI této dohody na zakázky:
i) zadané zadavatelem přidruženému podniku (1), nebo
ii) zadané společným podnikem vytvořeným výlučně několika zadavateli za účelem vykonávání činností ve smyslu
písmen a) až g) tohoto pododdílu podniku, který je přidružen k jednomu z těchto zadavatelů.
b) Písmeno a) se vztahuje na zakázky na služby nebo dodávky, pokud alespoň 80 % průměrného obratu
přidruženého podniku za služby nebo dodávky dosaženého za předchozí tři roky pochází z poskytování služeb
nebo dodávek podnikům, k nimž je přidružen (2).
6. Hlava VI této dohody se nevztahuje na zakázky zadané:
i) společným podnikem vytvořeným výlučně několika zadavateli za účelem vykonávání činností ve smyslu písmen a)
až g) tohoto oddílu jednomu z těchto zadavatelů; nebo
ii) zadavatelem takovému společnému podniku, jehož je součástí, za podmínky, že tento společný podnik byl
vytvořen za účelem vykonávání dané činnosti po dobu nejméně tří let a že nástroj zřizující společný podnik
stanoví, že zadavatelé, kteří jej tvoří, budou jeho součástí po přinejmenším stejné období.

ORIENTAČNÍ SEZNAMY VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ A VEŘEJNÝCH PODNIKŮ SPLŇUJÍCÍCH KRITÉRIA
STANOVENÁ V TOMTO PODODDÍLE

I. VÝROBA, DOPRAVA NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Belgie

— Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti.
— Société de Production d'Electricité / Elektriciteitsproductie Maatschappij
— Electrabel/Electrabel
— Elia

Bulharsko

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky elektřiny koncovým dodavatelem na základě
povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 09.12.2003):
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
— Болкан Енерджи АД
— Брикел – ЕАД
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
(1) „Přidruženým podnikem“ se rozumí podnik, jehož roční účetní závěrky jsou konsolidovány s ročními účetními závěrkami zadavatele v
souladu s požadavky směrnice Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách nebo, v případě subjektů, na které se výše
uvedená směrnice nevztahuje, jakýkoliv podnik, ve kterém může zadavatel přímo nebo nepřímo vykonávat dominantní vliv, nebo který
může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo který, společně se zadavatelem, podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku
na základě vlastnictví, majetkové účasti nebo pravidel, jimiž se řídí.
(2) Pokud kvůli datu, ke kterému byl přidružený podnik zřízen nebo začal vykonávat činnost, není obrat dostupný za předchozí tři roky,
postačí, pokud podnik zejména prostřednictvím plánů činnosti prokáže, že dosažení obratu uvedeného v tomto písmenu je věrohodné.
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— Девен АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1
— Енергийна компания Марица Изток III – АД
— Енерго-про България – АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— ЕСП “Златни пясъци” АД
— Златни пясъци-сервиз АД
— Калиакра Уинд Пауър АД
— НЕК ЕАД
— Петрол АД
— Петрол Сторидж АД
— Пиринска Бистрица-Енергия АД
— Руно-Казанлък АД
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД
— Слънчев бряг АД
— ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД
— ТЕЦ – Варна ЕАД
— ТЕЦ “Марица 3” – АД
— ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
— Топлофикация Казанлък – ЕАД
— Топлофикация Перник – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД
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— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Хидроенергострой ЕООД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД

Česká republika
Všichni zadavatelé v odvětvích, která poskytují služby v odvětví elektroenergetiky, jak je definováno v § 4 odst. 1 písm.
c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Příklady zadavatelů:
— ČEPS, a. s.
— ČEZ, a. s.
— Dalkia Česká republika, a.s.
— PREdistribuce, a.s.
— Plzeňská energetika a.s.
— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dánsko
— Subjekty vyrábějící elektřinu na základě povolení podle § 10 lov om elforsyning, viz úplné znění zákona č. 1115 ze
dne 8. listopadu 2006.
— Subjekty dopravující elektřinu na základě povolení podle § 19 lov om elforsyning, viz úplné znění zákona č. 1115
ze dne 8. listopadu 2006.
— Doprava elektřiny prováděná Energinet Danmark nebo dceřinými společnostmi, jejichž výhradním vlastníkem je
Energinet Danmark, podle lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, viz zákon č. 1384 ze dne 20. prosince 2004.

Německo
Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státní podniky, které dodávají
energii jiným podnikům, provozují síť pro zásobování energií nebo mají dispoziční právo k síti pro zásobování energií
na základě vlastnických práv podle čl. 3 odst. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschafts
gesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006.

Estonsko
Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a § 14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):
— AS Eesti Energia
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
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— AS Narva Elektrijaamad
— OÜ Põhivõrk
Irsko
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE – dodávky elektřiny]
— Synergen Ltd. [výroba elektřiny]
— Viridian Energy Supply Ltd. [dodávky elektřiny]
— Huntstown Power Ltd. [výroba elektřiny]
— Bord Gáis Éireann [dodávky elektřiny]
— Dodavatelé a výrobci elektřiny s povolením podle Electricity Regulation Act 1999
— EirGrid plc
Řecko
‘Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.’, zřízená zákonem č. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ a působící podle zákona č.
2773/1999 a prezidentského dekretu č. 333/1999.

Španělsko
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Jiné subjekty provádějící výrobu, dopravu a distribuci elektřiny podle Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
eléctrico a prováděcích předpisů.
Francie
— Électricité de France, zřízená a působící podle loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8.
dubna 1946, v platném znění.
— RTE, který řídí elektrickou rozvodnou síť.
— Subjekty distribuující elektřinu uvedené v článku 23 loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze
dne 8. dubna 1946, v platném znění (distribuční společnosti smíšeného hospodářství, obecní správy nebo podobné
služby sestávající z regionálních nebo místních orgánů). Například: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Compagnie nationale du Rhône
— Électricité de Strasbourg
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Chorvatsko
Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), který jsou veřejnými podniky nebo veřejnými zadavateli a kteří se v souladu se
zvláštními předpisy podílejí na výstavbě (poskytování) pevných sítí nebo správě pevných sítí pro dodávky veřejných
služeb v souvislosti s výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie a dodávkami elektrické energie do pevných sítí;
jako jsou subjekty podílející se na uvedených činnostech na základě povolení pro činnost v oblasti energetiky v souladu
s energetickým zákonem (Národní noviny č. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Itálie
— Společnosti náležející do Gruppo Enel, které mají povolení vyrábět, dopravovat a distribuovat elektřinu ve smyslu
Decreto Legislativo č. 79 ze dne 16. března 1999 ve znění pozdějších změn a dodatků.
— TERNA – Rete elettrica nazionale SpA
— Jiné podniky působící na základě povolení poskytnutých podle Decreto Legislativo č. 79 ze dne 16. března 1999.

Kypr
— Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου zřízená περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.
— Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς byl zřízen v souladu s článkem 57 περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
122(Ι) του 2003
Jiné osoby, subjekty nebo podniky, které provozují některou z činností stanovených v článku 3 směrnice Evropské unie
o veřejných službách a které působí na základě povolení uděleného podle článku 34 περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Lotyšsko
VAS „Latvenergo‘ a jiné podniky, které vyrábějí, dopravují a distribuují elektřinu a které provádějí nákupy podle zákona
„Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

Litva
— Státní podnik Jaderná elektrárna Ignalina
— Akcinė bendrovė “Lietuvos energija”
— Akcinė bendrovė “Lietuvos elektrinė”
— Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai
— Akcinė bendrovė “VST”
— Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek
(Vládní list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006), které vyrábějí, dopravují nebo distribuují elektřinu podle zákona
Litevské republiky o elektřině (Vládní list, č. 66-1984, 2000; č. 107-3964, 2004) a zákona Litevské republiky
o jaderné energii (Vládní list, č. 119-2771, 1996).
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Lucembursko
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), vyrábějící nebo distribuující elektřinu podle
Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le GrandDuché du Luxembourg ze dne 11. listopadu 1927, schválené zákonem ze dne 4. ledna 1928.
— Místní orgány zodpovědné za dopravu nebo distribuci elektřiny
— Société électrique de l'Our (SEO)
— Syndicat de communes SIDOR

Maďarsko
Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről a 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta
Korporazzjoni Enemalta (Společnost Enemalta)

Nizozemsko
Subjekty distribuující elektřinu na základě povolení (vergunning) uděleného příslušnými orgány provincií podle
Provinciewet. Například:
— Essent
— Nuon

Rakousko
Subjekty provozující přenosovou nebo distribuční síť podle Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I č.
143/1998, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze všech devíti spolkových zemí

Polsko
Energetické společnosti ve smyslu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zahrnující mimo jiné:
— BOT Elektrownia “Opole” S.A., Brzezie
— BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu
— Elektrociepłownia Chorzów “ELCHO” Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
— Elektrownia “Kozienice” S.A.
— Elektrownia “Stalowa Wola” S.A.
— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk
— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa
— ENEA S.A., Poznań
— Energetyka Sp. z o.o, Lublin
— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
— ENION S.A., Kraków
— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
— Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
— PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
— Zakład Elektroenergetyczny “Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa
— Zakład Energetyczny Białystok S.A.
— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
— Zakład Energetyczny Toruń S.A.
— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo
— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.
— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
— Energetyka Południe S.A.

Portugalsko
1. Výroba elektřiny:
Subjekty, které vyrábějí elektřinu podle:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do
sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade
— Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma atrás referido
— Subjekty, které vyrábějí elektřinu v rámci zvláštního režimu podle Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de maio, com
a redação dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio, n.o 313/95, de 24 de novembro, n.o 538/99, de 13
de dezembro, n.o 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de dezembro, Decreto-Lei n.o 339-C/2001, de 29 de
Dezembro, Decreto-Lei n.o 68/2002, de 25 de março, Decreto-Lei n.o 33-A/2005, de 16 de fevereiro, Decreto-Lei
n.o 225/2007, de 31 de maio e Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro
2. Doprava elektřiny
Subjekty, které dopravují elektřinu podle:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto.
3. Distribuce elektřiny:
— Subjekty, které distribuují elektřinu podle Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.o
172/2006, de 23 de agosto
— Subjekty, které distribuují elektřinu podle Decreto-Lei n.o 184/95, de 27 de julho, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de março e do Decreto-Lei n.o 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação dada
pelos Decreto-Lei n.o 297/86, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.o 341/90, de 30 de outubro e Decreto-Lei n.o
17/92, de 5 de fevereiro

Rumunsko
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București
— Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A.
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.
— S.C. Electrocentrale Deva S.A.
— S.C. Electrocentrale București S.A.
— S.C. Electrocentrale Galați S.A.
— S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.
— S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
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— S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
— S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București
— Societatea Comercială Electrica S.A., București
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— “Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— “Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— “Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție

Slovinsko
Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj
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Mat. št.

Naziv

24.12.2016
Poštna št.

Kraj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo d.o.o.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri d.o.o.

2000

Maribor

Slovensko
Subjekty, které na základě povolení zajišťují výrobu elektřiny, její dopravu prostřednictvím přenosové soustavy, distribuci
a dodávky elektřiny veřejnosti prostřednictvím distribuční sítě podle zákona č. 656/2004 Sb.
Například:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.

Finsko
Obecní subjekty a veřejné podniky vyrábějící elektřinu a subjekty odpovědné za údržbu elektrických přenosových nebo
distribučních sítí a za dopravu elektřiny nebo za elektroenergetický systém na základě povolení podle článku 4 nebo 16
sähkömarkkinalaki / elmarknadslagen (386/1995) a podle laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) / lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och
posttjänster (349/2007)

Švédsko
Subjekty dopravující nebo distribuující elektřinu na základě povolení podle ellagen (1997:857).
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Spojené království
— Osoba, která je držitelem povolení podle článku 6 Electricity Act 1989
— Osoba, která je držitelem povolení podle čl. 10 odst. 1 Electricity (Northern Ireland) Order 1992.
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Irland Ltd
— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc

II. VÝROBA, DOPRAVA NEBO DISTRIBUCE PITNÉ VODY
Belgie
— Místní orgány a jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti.
— Société Wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulharsko
— “Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново
— “В И К – Батак” – ЕООД, Батак
— “В и К – Белово” – ЕООД, Белово
— “Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград
— “В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград
— “Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово
— “Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас
— “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас
— “Бързийска вода” – ЕООД, Бързия
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна
— “ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци
— “Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново
— “Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград
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— “ВИК” – ЕООД, Видин
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца
— “В И К” – ООД, Габрово
— “В И К” – ООД, Димитровград
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич
— “Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница
— ЧПСОВ, в.с. Елени
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих
— “Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа
— “В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна
— “Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат
— “ВИК” – ООД, Кърджали
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч
— “В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана
— “Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник
— “В И К” – ЕООД, Петрич
— “Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив
— “Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград
— “ВКТВ” – ЕООД, Ракитово
— ЕТ “Ердуван Чакър”, Раковски
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе
— “Екопроект-С” ООД, Русе
— “УВЕКС” – ЕООД, Сандански
— “ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов
— “Бяла” – ЕООД, Севлиево
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— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра
— “В и К” – ООД, Сливен
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян
— “Софийска вода” – АД, София
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София
— “Стамболово” – ЕООД, Стамболово
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора
— “Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча
— “Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен
— “В и К – Стенето” – ЕООД, Троян
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол
Česká republika
Všichni zadavatelé v odvětví, které poskytuje vodohospodářské služby, jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. d) a e)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Příklady sektorových zadavatelů:
— Veolia Voda Česká Republika, a.s.
— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
— Severočeská vodárenská společnost a.s.
— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dánsko
— Subjekty, které dodávají vodu, jak jsou vymezeny v § 3(3) lov om vandforsyning m.v., viz úplné znění zákona č. 71 ze
dne 17. ledna 2007.
Německo
— Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Eigenbetriebsverordnungen nebo Eigenbetriebsgesetze spolkových
zemí (podniky veřejné služby)
— Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusamme
narbeit spolkových zemí
— Subjekty vyrábějící vodu podle Gesetz über Wasser- und Bodenverbände ze dne 12. února 1991, naposledy
pozměněného dne 15. května 2002
— Veřejné podniky vyrábějící nebo distribuující vodu podle Kommunalgesetze, zejména Gemeindeverordnungen
spolkových zemí
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— Podniky zřízené podle Aktiengesetz ze dne 6. září 1965, naposledy pozměněného dne 5. ledna 2007, nebo GmbHGesetz ze dne 20. dubna 1892, naposledy pozměněného dne 10. listopadu 2006, nebo které mají právní formu
komanditní společnosti a vyrábějí nebo distribuují vodu na základě zvláštní smlouvy s regionálními nebo místními
orgány
Estonsko
— Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21. 2. 2007, 15, 76) a § 14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):
— AS Haapsalu Veevärk
— AS Kuressaare Veevärk
— AS Narva Vesi
— AS Paide Vesi
— AS Pärnu Vesi
— AS Tartu Veevärk
— AS Valga Vesi
— AS Võru Vesi
Irsko
Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Local Government [Sanitary Services] Act 1878 až 1964

Řecko
— 'Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.' ('Ε.Υ.Δ.Α.Π.' nebo 'Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.'). Právní forma společnosti
se řídí ustanoveními úplného znění zákona č. 2190/1920, zákona č. 2414/1996 a dále ustanoveními zákona č.
1068/80 a zákona č. 2744/1999
— 'Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.' ('Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.'), která se řídí ustanoveními zákona č.
2937/2001 (řecký úřední věstník 169 A') a zákona č. 2651/1998 (řecký úřední věstník 248 A')
— 'Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου' ('ΔΕΥΑΜΒ'), působící podle zákona č.
890/1979
— 'Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης', (obecní vodovody a kanalizace), které vyrábějí a distribuují vodu
podle zákona č. 1069/80 ze dne 23. srpna 1980
— 'Σύνδεσμοι Ύδρευσης', (obecní a komunální sdružení dodavatelů vody) působící podle prezidentského dekretu č.
410/1995, v souladu s Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων
— 'Δήμοι και Κοινότητες', (obce a komunity) působící podle prezidentského dekretu č. 410/1995 v souladu s Κώδικoς
Δήμων και Κοινοτήτων
Španělsko
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales
— Canal de Isabel II
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— Agencia Andaluza del Agua
— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
— Jiné veřejné subjekty, které jsou součástí „Comunidades Autónomas“ a „Corporaciones locales“ nebo na nich závisejí
a které působí v oblasti distribuce pitné vody
— Jiné soukromé subjekty, které požívají zvláštních nebo výlučných práv udělených „Corporaciones locales“ v oblasti
distribuce pitné vody
Francie
Regionální nebo místní orgány a veřejné místní subjekty, které vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu:
— Régies des eaux, (příklady: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)
— Subjekty zajišťující dopravu, dodávky a výrobu pitné vody (příklady: Syndicat des eaux d'Île-de-France, syndicat
départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin,
syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de
l'assainissement du Bas-Rhin).
Chorvatsko
Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), kteří jsou veřejnými podniky nebo veřejnými zadavateli a kteří se v souladu se
zvláštními předpisy podílejí na výstavbě (poskytování) pevných sítí nebo správě pevných sítí pro dodávky veřejných
služeb v souvislosti s výrobou, přenosem a distribucí pitné vody a dodávkami pitné vody do pevných sítí; například
subjekty zřízené místními samosprávnými celky působící jako veřejný dodavatel služeb dodávek vody nebo kanali
začních služeb v souladu s vodním zákonem (Národní noviny č. 153/09 a 130/11).

Itálie
— Subjekty odpovědné za řízení jednotlivých fází služeb v oblasti distribuce vody podle úplného znění zákonů
o přímém převzetí kontroly nad veřejnými službami místními orgány a okresy, schválených Regio Decreto No2578
ze dne 15. října 1925, D.P.R. No902 ze dne 4. října 1986 a Decreto Legislativo No267 ze dne 18. srpna 2000, který
stanoví úplné znění zákonů o struktuře místních orgánů, zejména jeho článků 112 a 116
— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)
— Ente acquedotti siciliani, zřízená podle Legge Regionale No2/2 ze dne 4. září 1979 a Legge Regionale No81 ze dne 9.
srpna 1980, in liquidazione con Legge Regionale No9 ze dne 31. května 2004 (čl. 1)
— Ente sardo acquedotti e fognature, zřízená zákonem č. 9 ze dne 5. července 1963. Potom se ESAF S.p.A. v roce
2003 stala součástí ABBANOA S.p.A:: společnost zrušena dne 29.7.2005 a dána do likvidace podle LeggeRegionale
ze dne 21.4.2005 no7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005
Kypr
— Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, distributor vody v městských a jiných oblastech podle περί Υδατοπρομήθειας
Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350
Lotyšsko
— Veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, které vyrábějí, dopravují a distribuují pitnou vodu do pevné sítě a které
provádějí nákup podle zákona „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“
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Litva
— Subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Vládní
list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006), které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle zákona Litevské
republiky o pitné vodě a nakládání s odpadními vodami (Vládní list, č. 82-3260, 2006;
Lucembursko
— Odbory místních orgánů odpovědné za distribuci vody
— Sdružení místních orgánů vyrábějící nebo distribuující vodu, zřízená podle loi concernant la création des syndicats
de communes ze dne 23. února 2001 pozměněného a doplněného zákonem ze dne 23. prosince 1958 a zákonem
ze dne 29. července 1981 a podle loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du GrandDuché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre ze dne 31. července 1962:
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE
— Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES
— Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE
— Syndicat des Eaux du Sud – SES
— Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à SavelbornFreckeisen
— Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus –
SR
— Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes
de Beaufort, Berdorf et Waldbillig
— Syndicat des eaux du Centre – SEC
Maďarsko
— Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX.
törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
Malta
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Společnost vodárenských služeb)
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Společnost služeb odsolování vody)
Nizozemsko
Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Waterleidingwet

Rakousko
Místní orgány a sdružení místních orgánů, které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle Wasserversor
gungsgesetze všech devíti spolkových zemí.
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Polsko
Společnosti provozující vodovody a kanalizace ve smyslu ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, provozující hospodářskou činnost spočívající v dodávání vody veřejnosti
nebo poskytování služeb odvodu odpadních vod veřejnosti, zahrnující mimo jiné:
— AQUANET S.A., Poznań
— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Portugalsko
— Meziobecní systémy – podniky zahrnující stát nebo jiné veřejné subjekty vlastnící většinový podíl a soukromé
podniky podle Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993, ve znění Decreto-Lei n.o 176/99 do 25 de outubro
1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 and Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003. Přímá
správa státem je povolena.
— Obecní systémy – místní orgány, sdružení místních orgánů, služby místních orgánů, podniky, jejichž celý základní
kapitál nebo jeho nadpoloviční část je veřejná, nebo soukromé podniky podle Lei 53-F/2006, de 29 de dezembro
2006 a podle Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993 ve znění Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro
1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 e Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003.
Rumunsko
Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (odbory orgánů místní správy
a společnosti, které vyrábějí, dopravují a distribuují vodu);
příklady:
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba
— Compania de Apă Arad
— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș
— S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș
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— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău
— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor
— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud
— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani
— Compania de Apă, Brașov, Brașov
— R.A. APA, Brăila, Brăila
— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași
— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca
— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj
— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța
— R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița
— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj
— S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj
— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara
— R.A.J.A.C. Iași, Iași
— Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași
— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
Slovinsko
Subjekty zajišťující výrobu, dopravu nebo distribuci pitné vody v souladu s koncesí vydanou podle Zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) a s rozhodnutími vydanými obcemi.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko
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Poštna št.

Kraj

1332155

Režijski obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.
o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode
d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.
o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik
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Poštna št.

Kraj

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.
o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik –
Dobronak

5881820

Režijski obrat Občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat Občine Zreče

3214

Zreče
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Poštna št.

Kraj

5883415

Režijski obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat Občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik –
Dobronak

1357409

Režijski obrat Občine Dobje

3224

Dobje pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d.
o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat Občina Laško

5880076

Režijski obrat Občine Cerkno

Velike Lašče

Laško
5282

Cerkno
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Poštna št.

Kraj

5883253

Režijski obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. –
S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske To
plice

9226

Moravske Toplice
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Slovensko
— Subjekty, které provozují veřejné vodovody v souvislosti s výrobou nebo dopravou a distribucí pitné vody veřejnosti
na základě obchodního povolení a osvědčení o profesní způsobilosti provozovat veřejné vodovody udělených podle
zákona č. 442/2002 Sb. ve znění zákonů č. 525/2003 Sb., č. 364/2004 Sb., č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb.
— Subjekty, které provozují vodárny podle podmínek uvedených v zákoně č. 364/2004 Sb., ve znění zákonů č.
587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb., na základě povolení uděleného podle zákona č. 135/1994 Sb., ve znění zákonů č.
52/1982 Sb., č. 595/1990 Sb., č. 128/1991 Sb., č. 238/1993 Sb., č. 416/2001 Sb. a č. 533/2001 Sb., a zároveň
provádějí dopravu nebo distribuci pitné vody veřejnosti podle zákona č. 442/2002 Sb., ve znění zákonů č.
525/2003 Sb., č. 364/2004 Sb., č. 587/2004 Sb. a č. 230/2005 Sb.
Například:
— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finsko
— Orgány dodávající vodu spadající pod článek 3 vesihuoltolaki / lagen om vattentjänster (119/2001).

Švédsko
Místní orgány a obecní společnosti, které vyrábějí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu podle lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster.

Spojené království
— Společnost jmenovaná jako vodárenská nebo kanalizační podle Water Industry Act 1991.
— Vodárenský a kanalizační orgán zřízený podle článku 62 Local Government etc (Scotland) Act 1994.
— The Department for Regional Development (Northern Ireland).

III. MĚSTSKÉ ŽELEZNIČNÍ, TRAMVAJOVÉ, TROLEJBUSOVÉ NEBO AUTOBUSOVÉ SLUŽBY
Belgie
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg,
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat
schappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
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— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Soukromé společnosti, které mají zvláštní nebo výlučná práva

Bulharsko
— “Метрополитен” ЕАД, София
— “Столичен електротранспорт” ЕАД, София
— “Столичен автотранспорт” ЕАД, София
— “Бургасбус” ЕООД, Бургас
— “Градски транспорт” ЕАД, Варна
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца
— “Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово
— “Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник
— “Автобусни превози” ЕАД, Плевен
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен
— “Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив
— “Градски транспорт” ЕООД, Русе
— “Пътнически превози” ЕАД, Сливен
— “Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Česká republika
— Všichni zadavatelé v odvětvích služeb v oblasti městské drážní, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy
vymezené v § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Příklady zadavatelů:
— Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
— Dopravní podnik města Brna, a. s.
— Dopravní podnik Ostrava a.s.
— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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Dánsko
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti (běžné pravidelné spoje) na základě povolení podle lov om
buskørsel, viz úplné znění zákona č. 107 ze dne 19. února 2003.
— Metroselskabet I/S
Německo
Podniky poskytující na základě povolení veřejnosti služby přepravy na krátkou vzdálenost podle Personenbeförderungs
gesetz ze dne 21. března 1961, naposledy pozměněného dne 31. října 2006.

Estonsko
— Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.02.2007, 15, 76) a § 14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).
— AS Tallinna Autobussikoondis
— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis
— Narva Bussiveod AS
Irsko
— Iarnród Éireann [irská železnice]
— Railway Procurement Agency
— Luas [dublinská městská dráha]
— Bus Éireann [irská autobusová doprava]
— Bus Átha Cliath [dublinská autobusová doprava]
— Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle Road Transport Act 1932 v platném znění
Řecko
— ‘Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.’ (‘Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.’) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A),
zřízená a působící podle legislativního nařízení č. 768/1970 (Α'273), zákona č. 588/1977 (Α'148) a zákona č.
2669/1998 (Α'283)
— ‘Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς’ (‘Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.’) (Athens-Piraeus Electric Railways), zřízená a působící
podle zákonů č. 352/1976 (Α' 147) a 2669/1998 (Α'283)
— ‘Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.’ (‘Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.’) (Athens Urban Transport Organization S.A), zřízená
a působící podle zákonů č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)
— ‘Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.’ (‘Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.’) (Company of Thermal Buses S.A.), zřízená a působící podle
zákonů č. 2175/1993 (Α'211) a 2669/1998 (Α'283)
— ‘Αττικό Μετρό Α.Ε.’ (Attiko Metro S.A), zřízená a působící podle zákona č. 1955/1991
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— „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), zřízená a působící podle dekretu č. 3721/1957, legisla
tivního nařízení č. 716/1970 a zákonů č. 866/79 a 2898/2001 (Α'71)
— „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), působící podle zákona č. 2963/2001 (Α'268)
— „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, nazývaná rovněž „ΡΟΔΑ“ či „ΔΕΑΣ ΚΩ“, působící podle zákona č.
2963/2001 (Α'268).
Španělsko
— Subjekty zajišťující městské veřejné dopravní služby podle Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, ze
dne 2. dubna 1985; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local a případně odpovídajících regionálních právních
předpisů.
— Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti podle přechodného ustanovení číslo tři Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Příklady:
— Empresa Municipal de Transportes de Madrid
— Empresa Municipal de Transportes de Málaga
— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona
— Empresa Municipal de Transportes de Valencia
— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)
— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)
— Entitat Metropolitana de Transport – AMB
— Eusko Trenbideak, s.a.
— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa
— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana
— Consorcio de Transportes de Mallorca
— Metro de Madrid
— Metro de Málaga, S.A.,
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)
Francie
— Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 7-II loi d'orientation des transports intérieurs no 821153 ze dne 30. prosince 1982.
— Régie des transports de Marseille
— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône
— Régie départementale des transports du Jura
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— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français a jiné subjekty poskytující
dopravní služby na základě povolení uděleného Syndicat des transports d'Île-de-France podle ordonnance no59-151
ze dne 7. ledna 1959, v platném znění, a jeho prováděcích legislativních nařízení s ohledem na organizaci osobní
dopravy v regionu Île-de-France.
— Réseau ferré de France, státní společnost zřízená zákonem č. 97-135 ze dne 13. února 1997
— Regionální nebo místní orgány nebo uskupení regionálních nebo místních orgánů, které jsou organizačním orgánem
pro dopravu (např. Communauté urbaine de Lyon)

Chorvatsko

Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), kteří jsou veřejnými podniky nebo veřejnými zadavateli a kteří se v souladu se
zvláštními předpisy podílejí na zpřístupňování sítí nebo správě sítí pro veřejné služby městské železnice, automatizované
systémy, tramvajovou, autobusovou, trolejbusovou a lanovou dopravu; například subjekty zapojené do uvedených
činností jako veřejné služby v souladu se zákonem o veřejných službách (Národní noviny č. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Itálie

Subjekty, společnosti a podniky poskytující veřejné dopravní služby prostřednictvím železnice, automatizovaných
systémů, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy nebo spravující příslušnou infrastrukturu na státní,
regionální nebo místní úrovni.
Zahrnují například:
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující veřejné dopravní služby na základě povolení podle Decreto Ministro dei
Trasporti No316 ze dne 1. prosince 2006 Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle čl. 1 odst. 4 nebo 15 Regio Decreto No
2578 ze dne 15. října 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei comuni e delle province
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle Decreto Legislativo No422 ze dne 19.
listopadu 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, za podmínek čl. 4 odst. 4 Legge No59 ze dne 15. března 1997 – ve znění Decreto Legislativo No400 ze dne
20. září 1999 a článku 45 Legge No166 ze dne 1. srpna 2002
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující veřejné dopravní služby podle článku 113 úplného znění zákonů
o struktuře místních orgánů, schválené Legge No267 ze dne 18. srpna 2000 ve znění článku 35 Legge No448 ze dne
28. prosince 2001
— Subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 242 nebo 256 Regio Decreto No1447 ze
dne 9. května 1912, kterým se schvaluje úplné znění zákonů o le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie
a trazione meccanica e gli automobili
— Subjekty, společnosti a podniky a místní orgány působící na základě povolení podle článku 4 Legge No410 ze dne 4.
června 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
— Subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 14 Legge No1221 ze dne 2. srpna 1952
– Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione
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Kypr

Lotyšsko
Veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, které poskytují služby osobní dopravy autobusy, trolejbusy a/nebo
tramvajemi alespoň v těchto městech: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne a Ventspils.

Litva
— Akcinė bendrovė “Autrolis”
— Uždaroji akcinė bendrovė “Vilniaus autobusai”
— Uždaroji akcinė bendrovė “Kauno autobusai”
— Uždaroji akcinė bendrovė “Vilniaus troleibusai”
— Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek
(Vládní list, č. 84-2000, 1996; No. 4-102, 2006) a působící v oblasti městských železničních, tramvajových, trolejbu
sových nebo autobusových služeb v souladu s Kodexem silniční dopravy Litevské republiky (Vládní list, č. 119-2772,
1996).
Lucembursko
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
— Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).
— Podniky autobusových služeb působící podle règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autori
sations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées ze dne
3. února 1978.
Maďarsko
— Subjekty poskytující pravidelné místní a dálkové veřejné autobusové dopravní služby podle článků 162 až 163
zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.
— Subjekty poskytující vnitrostátní veřejnou osobní železniční dopravu podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi
CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.
Malta
— L-Awtorità dwar it-Trasport ta' Malta (Maltský dopravní úřad)
Nizozemsko
Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle kapitoly II (Openbaar Vervoer) Wet Personenvervoer. Například:
— RET (Rotterdam)
— HTM (Haag)
— GVB (Amsterdam)

24.12.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/1399

Rakousko
— Subjekty oprávněné k poskytování dopravních služeb podle Eisenbahngesetz, BGBl, č. 60/1957, v platném znění,
nebo Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I č. 203/1999, v platném znění
Polsko
1. Subjekty poskytující městské železniční služby působící na základě povolení vydaného v souladu s ustawa z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym
2. Subjekty poskytující městské autobusové služby veřejnosti působící na základě povolení podle ustawa z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym a subjekty poskytující městské dopravní služby veřejnosti
zahrnující mimo jiné:
— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok
— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy
— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa
— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu
— Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław
— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej “SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe “Transgór” Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.
— Tramwaje Śląskie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice
— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalsko
— Metropolitano de Lisboa, E.P., podle Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978
— Místní orgány, služby místních orgánů a podniky místních orgánů podle Lei n.o 58/98 de18 de Agosto 1998, které
poskytují dopravní služby podle Lei n.o 159/99 de 14 de setembro 1999
— Veřejné orgány a veřejné podniky poskytující železniční služby podle Lei n.o 10/90 do 17 de março 1990
— Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle článku 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto
n.o 37272 de 31 de dezembro 1948)
— Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973
— Subjekty poskytující veřejné dopravní služby podle Decreto-Lei n.o 38144 de 31 de dezembro 1950
— Metro do Porto, S.A., podle Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, ve znění Decreto-Lei n.o 261/2001
de 26 de setembro 2001
— Normetro, S.A., podle Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, ve znění Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26
de setembro 2001
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podle Decreto-Lei n.o 24/95 de 8 de fevereiro 1995
— Metro do Mondego, S.A., podle Decreto-Lei n.o 10/2002 de 24 de janeiro 2002
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— Metro Transportes do Sul, S.A., podle Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999
— Místní orgány a podniky místních orgánů poskytující dopravní služby podle Lei n.o 159/99 de 14 de setembro 1999
Rumunsko
— S.C. de Transport cu Metroul București – “Metrorex” S.A.
— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători
Slovinsko
Společnosti poskytující veřejnou městskou autobusovou dopravu podle Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1540564

Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

ALPETOUR, Potovalna agencija

4000

Škofja Loka

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

METEOR Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrže
vanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica
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Slovensko
— Dopravci, kteří na základě povolení provozují veřejnou osobní dopravu na tramvajové, trolejbusové, speciální nebo
lanové dráze podle článku 23 zákona č. 164/1996 Sb., ve znění zákonů č. 58/1997 Sb., č. 260/2001 Sb., č.
416/2001 Sb. a č. 114/2004 Sb.
— Dopravci, kteří provozují pravidelnou vnitrostátní veřejnou autobusovou dopravu pro veřejnost na území Slovenské
republiky nebo též na části území cizího státu nebo na určité části území Slovenské republiky na základě povolení
provozovat autobusovou dopravu a na základě licence pro konkrétní trasu, které se udělují podle zákona č.
168/1996 Sb., ve znění zákonů č. 386/1996 Sb., č. 58/1997 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 416/2001 Sb., č. 506/2002
Sb., č. 534/2003 Sb. a č. 114/2004 Sb.
Například:
— Dopravný podnik Bratislava, a.s.
— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
Finsko
Subjekty poskytující pravidelné autobusové dopravní služby na základě zvláštního nebo výlučného povolení podle laki
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä / lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) a obecní dopravní
orgány a veřejné podniky poskytující veřejné dopravní služby autobusy a železniční nebo podzemní dráhou nebo
spravující sítě za účelem poskytování takových služeb.

Švédsko
Subjekty provozující městské železniční nebo tramvajové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik a lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Veřejné či soukromé subjekty provozující trolejbusové nebo autobusové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik a yrkestrafiklagen (1998:490).

Spojené království
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— Dceřiná společnost Transport for London ve smyslu čl. 424 odst. 1 Greater London Authority Act 1999
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
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— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Osoba, která poskytuje místní službu v Londýně, jak je vymezena v čl. 179 odst. 1 Greater London Authority Act
1999 (autobusová služba), na základě dohody uzavřené Transport for London podle čl. 156 odst. 2 uvedeného
předpisu nebo dohody dceřiné dopravní společnosti podle definice v článku 169 uvedeného předpisu.
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Osoba, která má povolení na silniční služby podle čl. 4 odst. 1 Transport Act (Northern Ireland) 1967, které jí
opravňuje k poskytování pravidelných služeb ve smyslu uvedeného povolení.
IV. NÁMOŘNÍ NEBO VNITROZEMSKÉ PŘÍSTAVY NEBO JINÁ TERMINÁLOVÁ ZAŘÍZENÍ
Belgie
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Waterwegen en Zeekanaal
— De Scheepvaart
Bulharsko
ДП “Пристанищна инфраструктура”
Subjekty, které na základě zvláštních nebo výlučných práv využívají přístavy nebo jejich části pro veřejnou dopravu s
celostátním významem, uvedené v příloze I článku 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.2.2000):
— “Пристанище Варна” ЕАД
— “Порт Балчик” АД
— “БМ Порт” АД
— “Пристанище Бургас” ЕАД
— “Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД
— “Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД
— “Пристанище Видин” ЕООД
— “Драгажен флот – Истър” АД
— “Дунавски индустриален парк” АД
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Subjekty, které na základě zvláštních nebo výlučných práv využívají přístavy nebo jejich části pro veřejnou dopravu s
regionálním významem, uvedené v příloze 2 článku 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000):
— “Фиш Порт” АД
— Кораборемонтен завод “Порт – Бургас” АД
— “Либърти металс груп” АД
— “Трансстрой – Бургас” АД
— “Одесос ПБМ” АД
— “Поддържане чистотата на морските води” АД
— “Поларис 8” ООД
— “Лесил” АД
— “Ромпетрол – България” АД
— “Булмаркет – ДМ” ООД
— “Свободна зона – Русе” ЕАД
— “Дунавски драгажен флот” – АД
— “Нарен” ООД
— “ТЕЦ Свилоза” АД
— НЕК ЕАД – клон “АЕЦ – Белене”
— “Нафтекс Петрол” ЕООД
— “Фериботен комплекс” АД
— “Дунавски драгажен флот Дуним” АД
— “ОМВ България” ЕООД
— СО МАТ АД – клон Видин
— “Свободна зона – Видин” ЕАД
— “Дунавски драгажен флот Видин”
— “Дунав турс” АД
— “Меком” ООД
— “Дубъл Ве Ко” ЕООД
Česká republika
Všichni zadavatelé v daných odvětvích, kteří využívají geograficky vymezené území za účelem poskytování
a provozování námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké a námořní
dopravce nebo dopravce na vnitrozemských vodních cestách (jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).
Příklady zadavatelů:
— České přístavy, a.s.
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Dánsko
— Přístavy podle vymezení v § 1 lov om havne, viz zákon č. 326 ze dne 28. května 1999
Německo
— Námořní přístavy vlastněné výhradně nebo částečně územně správními celky (spolkové země, okresy, obce).
— Vnitrozemské přístavy podléhající přístavnímu řádu podle Wassergesetze solkových zemí
Estonsko
Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21. 2. 2007, 15, 76) a § 14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):
— AS Saarte Liinid;
— AS Tallinna Sadam
Irsko
— Přístavy provozované podle Harbours Acts 1946 až 2000
— Přístav Port of Rosslare provozovaný podle Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899
Řecko
— ‘Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Β. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Ε. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’), podle zákona č. No 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Η. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Κ. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Λ. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.’), podle zákona č. 2932/01
— Přístavní orgány
— Jiné přístavy, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (obecní a prefekturální přístavy) podle prezidentského legislativního
nařízení č. 649/1977, zákona 2987/02, prezidentského dekretu 362/97 a zákona 2738/99.
Španělsko
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
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— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Jiné přístavní orgány „Comunidades Autónomas“ v regionech Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco a Valencia

Francie
— Port autonome de Paris, zřízený podle loi no68-917 relative au port autonome de Paris ze dne 24. října 1968
— Port autonome de Strasbourg zřízený podle convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction
du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port ze dne 20. května 1923, schválené
zákonem ze dne 26. dubna 1924
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— Ports autonomes provozované podle článků L. 111-1 et seq. code des ports maritimes, s právní subjektivitou:
— Port autonome de Bordeaux
— Port autonome de Dunkerque
— Port autonome de La Rochelle
— Port autonome du Havre
— Port autonome de Marseille
— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
— Port autonome de Pointe-à-Pitre
— Port autonome de Rouen
— Přístavy bez právní subjektivity vlastněné státem (décret no2006-330 ze dne 20. března 2006 fixant la liste des ports
des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales), jejichž správa byla svěřena místním chambres de commerce et d'industrie:
— Port de Fort de France (Martinique)
— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)
— Port-Réunion (île de la Réunion)
— Ports de Saint-Pierre et Miquelon
— Přístavy bez právní subjektivity, jejichž majetek byl převeden na regionální nebo místní orgány a jejichž správa byla
svěřena místním chambres de commerce et d'industrie (článek 30 loi no2004-809 ze dne 13. srpna 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, ve znění loi no2006-1771 ze dne 30. prosince 2006):
— Port de Calais
— Port de Boulogne-sur-Mer
— Port de Nice
— Port de Bastia
— Port de Sète
— Port de Lorient
— Port de Cannes
— Port de Villefranche-sur-Mer
— Voies navigables de France, veřejný subjekt podle článku 124 loi no90-1168 ze dne 29. prosince 1990, v platném
znění
Chorvatsko
Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), kteří jsou veřejnými podniky nebo orgány a kteří se v souladu se zvláštními předpisy
podílejí na činnosti související s využíváním geografického území za účelem zpřístupňování námořních přístavů, říčních
přístavů a dalších dopravních terminálů provozovatelům námořní nebo říční dopravy; například subjekty provádějící
tyto činnosti na základě povolení v souladu se zákonem o mořských oblastech a námořních přístavech (Národní noviny
č. 158/03, 100/04, 141/06 a 38/09).
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Itálie
— Státní přístavy (porti statali) a jiné přístavy provozované Capitaneria di Porto podle Codice della navigazione, Regio
Decreto No327 ze dne 30. března 1942
— Autonomní přístavy (enti portuali) zřízené zvláštními zákony podle článku 19 Codice della navigazione, Regio
Decreto No327 ze dne 30. března 1942
Kypr
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου zřízený περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Lotyšsko
Úřady spravující přístavy v souladu se zákonem „Likums par ostām“:
— Rīgas brīvostas pārvalde
— Ventspils brīvostas pārvalde
— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
— Salacgrīvas ostas pārvalde
— Skultes ostas pārvalde
— Lielupes ostas pārvalde
— Engures ostas pārvalde
— Mērsraga ostas pārvalde
— Pāvilostas ostas pārvalde
— Rojas ostas pārvalde
Jiné instituce provádějící nákupy podle zákona „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām
a spravující přístavy podle zákona Likumu par ostām“.

Litva
— Státní podnik Správa státního námořního přístavu Klaipėda jednající v souladu se zákonem o Správě státního
námořního přístavu Klaipėda Litevské republiky (Vládní list, č. 53-1245, 1996)
— Státní podnik „Vidaus vandens kelių direkcija“ jednající v souladu s Kodexem vnitrozemské vodní dopravy Litevské
republiky (Vládní list, č. 105–2393, 1996)
— Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek
(Vládní list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006) působící v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo
jiných terminálových zařízení v souladu s Kodexem vnitrozemské vodní dopravy Litevské republiky.
Lucembursko
— Port de Mertert, zřízený a provozovaný podle loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la
Moselle ze dne 22. července 1963, v platném znění
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Maďarsko
— Přístavy provozované podle článků 162 až 163 zákona 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 2000. évi
XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta
— L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltský námořní úřad)

Nizozemsko
Zadavatelé v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení. Například:
— Havenbedrijf Rotterdam

Rakousko
— Vnitrozemské přístavy vlastněné výhradně nebo částečně spolkovými zeměmi a/nebo obcemi.

Polsko
Subjekty zřízené na základě ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, zahrnující mimo jiné:
— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalsko
— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., podle Decreto-Lei n n.o 335/98 de 3 de novembro
1998
— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., podle Decreto-Lei n.o 336/98 de 3 de novembro 1998
— APS — Administração do Porto de Sines, S.A., podle Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998
— APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., podle Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro
1998
— APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., podle Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de Novembro 1998
— Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), podle Decreto-Lei n.o 146/2007, de 27 de abril 2007
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Rumunsko
— Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
— Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile S.A.”
— Compania Națională de Radiocomunicații Navale “RADIONAV” S.A.
— Regia Autonomă “Administrația Fluvială a Dunării de Jos”
— Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”
— Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele
Slovinsko
Námořní přístavy ve výhradním nebo částečném vlastnictví státu poskytující veřejnou hospodářskou službu podle
Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99).
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144353

Luka Koper d.d.

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper – Capodistria

Slovensko
— Subjekty provozující neveřejné vnitrozemské přístavy za účelem provozování říční dopravy dopravci na základě
souhlasu uděleného státním orgánem nebo subjekty zřízené státním orgánem za účelem provozování veřejných
říčních přístavů podle zákona č. 338/2000 Sb., ve znění zákonů č. 57/2001 Sb. a č. 580/2003 Sb.
Finsko
— Přístavy fungující podle laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista / lagen om kommunala
hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) a přístavy zřízené na základě licence podle článku 3 laki yksityisistä
yleisistä satamista / lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)
— Saimaan kanavan hoitokunta / Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Švédsko
Přístavní a terminálová zařízení podle lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn a förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Spojené království
— Místní orgán, který využívá geografické území za účelem poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních
nebo jiných terminálových zařízení provozovatelům námořní nebo vnitrozemské vodní dopravy.
— Přístavní orgán ve smyslu článku 57 Harbours Act 1964
— British Waterways Board
— Přístavní orgán vymezený čl. 38 odst. 1 Harbours Act (Northern Ireland) 1970
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V. LETIŠTNÍ ZAŘÍZENÍ
Belgie
— Brussels International Airport Company
— Belgocontrol
— Luchthaven Antwerpen
— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
— Société Wallonne des Aéroports
— Brussels South Charleroi Airport
— Liège Airport
Bulharsko
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
ДП “Ръководство на въздушното движение”
Provozovatelé civilních letišť užívaných veřejností a určení Radou ministrů podle čl. 43 odst. 3 Закона на гражданското
въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/ 1.12.1972):
— “Летище София” ЕАД
— “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
— “Летище Пловдив” ЕАД
— “Летище Русе” ЕООД
— “Летище Горна Оряховица” ЕАД
Česká republika
— Všichni zadavatelé v daných odvětvích, kteří využívají geograficky vymezené území za účelem poskytování
a provozování letišť (jak je vymezeno v § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění).
Příklady zadavatelů:
— Česká správa letišť, s.p.
— Letiště Karlovy Vary s.r.o.
— Letiště Ostrava, a.s.
— Správa Letiště Praha, s. p.
Dánsko
— Letiště provozovaná na základě povolení podle § 55 odst. 1 lov om luftfart, viz úplné znění č. 731 ze dne 21.
června 2007.
Německo
— Letiště ve smyslu čl. 38 odst. 2 bodu 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung ze dne 19. června 1964, naposledy
pozměněného dne 5. ledna 2007.
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Estonsko
— Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a §14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332):
— AS Tallinna Lennujaam
— Tallinn Airport GH AS

Irsko
— Letiště v Dublinu, Corku a Shannonu spravovaná společností Aer Rianta (Irish Airports).
— Letiště provozovaná na základě povolení k veřejnému využívání uděleného podle Irish Aviation Authority Act 1993,
ve znění Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, na kterých jsou všechny letecké služby zajišťovány
letadly určenými k veřejné dopravě cestujících, pošty nebo nákladu.

Řecko
— ‘Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας’ (‘ΥΠΑ’) působící podle legislativního nařízení č. 714/70, ve znění zákona č. 1340/83;
organizace společnosti je stanovena prezidentským dekretem č. 56/89 ve znění pozdějších předpisů
— Společnost ‘Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών’ ve Spatě působící na základě zákonného dekretu č. 2338/95 Κύρωση
Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ‘ίδρυση της εταιρείας ‘Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε.’ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις’)
— ‘Φορείς Διαχείρισης’ v souladu s prezidentským dekretem č. 158/02 Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση,
διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (řecký úřední věstník Α 137)

Španělsko
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francie
— Letiště provozovaná státními společnostmi podle článků L.251-1, L.260-1 a L.270-1 code de l'aviation civile.
— Letiště provozovaná na základě koncese vydané státem podle článku R.223-2 code de l'aviation civile.
— Letiště provozovaná podle arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.
— Letiště zřízená veřejným orgánem, která podléhají úmluvě podle článku L.221-1 code de l'aviation civile.
— Letiště, jejichž majetek byl převeden na regionální nebo místní orgány nebo na jejich seskupení podle loi no 2004809 ze dne 13. srpna 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, zejména článku 28 uvedeného zákona:
— Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro
— Aérodrome d'Avignon
— Aérodrome de Bastia-Poretta
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— Aérodrome de Beauvais-Tillé
— Aérodrome de Bergerac-Roumanière
— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne
— Aérodrome de Brest Bretagne
— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine
— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare
— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo
— Aérodrome de Figari-Sud Corse
— Aérodrome de Lille-Lesquin
— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine
— Aérodrome de Pau-Pyrénées
— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
— Aérodrome de Poitiers-Biard
— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques
— Civilní letiště vlastněná státem, jejichž správa byla svěřena chambre de commerce et d'industrie (článek 7 loi no
2005-357 ze dne 21. dubna 2005 relative aux aéroports a décret no 2007-444 ze dne 23. února 2007 relatif aux
aérodromes appartenant à l'Etat):
— Aérodrome de Marseille-Provence
— Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre
— Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu
— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim
— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin
— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet
— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
— Jiná civilní letiště vlastněná státem, jež byla vyloučena z převodu na regionální a místní orgány podle décret no
2005-1070 ze dne 24. srpna 2005, v platném znění:
— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche
— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir
— Aéroports de Paris (loi no 2005-357 ze dne 20. dubna 2005 a décret no 2005-828 ze dne 20. července 2005)
Chorvatsko
Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), kteří jsou veřejnými podniky nebo veřejnými zadavateli a kteří se v souladu se
zvláštními předpisy podílejí na činnosti související s využíváním geografického území za účelem zpřístupňování letišť
a dalšího terminálového vybavení provozovatelům letecké dopravy; například subjekty provádějící tyto činnosti na
základě povolení v souladu se zákonem o letištích (Národní noviny č. 19/98 a 14/11).
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Itálie
— Od 1. ledna 1996 Decreto Legislativo No 497 ze dne 25. listopadu 1995, relativo alla trasformazione dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente
nazionale di assistenza al volo, několikrát obnovený a následně změněný na zákon, Legge No 665 ze dne 21.
prosince 1996 s konečnou platností stanovil přeměnu tohoto subjektu na akciovou společnost (S.p.A) s platností
ode dne 1. ledna 2001
— Řídící subjekty zřízené zvláštními zákony.
— Subjekty provozující letištní zařízení na základě koncese udělené podle článku 694 Codice della navigazione, Regio
Decreto No 327 ze dne 30. března 1942.
— Letištní subjekty včetně řídících společností SEA (Milán) a ADR (Fiumicino).
Kypr

Lotyšsko
— Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
— Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””
— SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””
Litva
— Státní podnik Mezinárodní letiště Vilnius
— Státní podnik Letiště Kaunas
— Státní podnik Mezinárodní letiště Palanga
— Státní podnik „Oro navigacija“
— Obecní podnik „Šiaulių oro uostas“
— Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek
(Vládní list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006) působící v oblasti letištních zařízení v souladu se zákonem o letectví
Litevské republiky (Vládní list, č. 94-2918, 2000).
Lucembursko
— Aéroport du Findel.
Maďarsko
— Letiště provozovaná podle článků 162 až 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a 1995. évi XCVII.
törvény a légiközlekedésről.
— Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér spravované Budapest Airport Rt. na základě 1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésről a 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi
szakszemélyzet képzését végző szervezetről.
Malta
— L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Maltské mezinárodní letiště)
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Nizozemsko
Letiště provozovaná podle článku 18 a následujících Luchtvaartwet. Například:
— Luchthaven Schiphol
Rakousko
— Subjekty s povolením provozovat letištní zařízení podle Luftfahrtgesetz, BGBl. č. 253/1957, v platném znění.
Polsko
— Veřejný podnik “Porty Lotnicze” provozovaný na základě ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie
państwowym “Porty Lotnicze”
— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Wrocław S.A.
— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
— Porty Lotnicze „Mazury-Szczytno“ Sp. z o.o. w Szczytnie
— Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
Portugalsko
— ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., zřízená podle Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998
— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., zřízená podle Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de
dezembro 1998
— ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., zřízená podle Decreto-Lei n.o 453/91 de 11 de
dezembro 1991
Rumunsko
— Compania Națională “Aeroporturi București” S.A.
— Societatea Națională “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”
— Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”- S.A.
— Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT” S.A.
— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale
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— SC Aeroportul Arad S.A.
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iași
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș
Slovinsko
Veřejná civilní letiště provozovaná podle Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana, d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovensko
Subjekty provozující letiště na základě souhlasu uděleného státním orgánem a subjekty zajišťující vzdušné telekomu
nikační služby podle zákona č. 143/1998 Sb. ve znění zákonů č. 57/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 136/2004 Sb. a č.
544/2004 Sb.
Například:
— Letisko M. R. Štefánika, a.s., Bratislava
— Letisko Poprad – Tatry, a.s.
— Letisko Košice, a.s.
Finsko
Letiště spravovaná „Ilmailulaitos Finavia / Luftfartsverket Finavia“ nebo obecním nebo veřejným podnikem podle
ilmailulaki / luftfartslagen (1242/2005) a laki Ilmailulaitoksesta / lag om Luftfartsverket (1245/2005).
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Švédsko
— Veřejná letiště provozovaná v souladu s luftfartslagen (1957:297)
— Soukromá letiště provozovaná na základě licence na provoz podle uvedeného zákona, pokud je tato licence v
souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice Evropské unie o veřejných službách.
Spojené království
— Místní orgán, který využívá geografické území pro účely poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení
leteckým dopravcům
— Provozovatel letiště ve smyslu Airports Act 1986, který spravuje letiště na základě hospodářské regulace podle části
IV uvedeného zákona.
— Highland and Islands Airports Limited
— Provozovatel letiště ve smyslu Airports (Northern Ireland) Order 1994
— BAA Ltd.
VI. DOPRAVA NEBO DISTRIBUCE PLYNU NEBO TEPLA
Belgie
— Distrigaz
— Místní orgány a sdružení místních orgánů, co se týče této části jejich činnosti.
— Fluxys
Bulharsko
Subjekty zajišťující výrobu nebo dopravu tepla na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр.107/09.12.2003):
— АЕЦ Козлодуй — ЕАД
— Брикел — ЕАД
— ‘Бул Еко Енергия’ ЕООД
— ‘ГЕРРАД’ АД
— Девен АД
— ТЕЦ ‘Марица 3’ — АД
— ‘Топлина електроенергия газ екология’ ООД
— Топлофикация Бургас — ЕАД
— Топлофикация Варна — ЕАД
— Топлофикация Велико Търново — ЕАД
— Топлофикация Враца — ЕАД
— Топлофикация Габрово — ЕАД
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— Топлофикация Казанлък — ЕАД
— Топлофикация Лозница — ЕАД
— Топлофикация Перник — ЕАД
— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД
— Топлофикация Плевен — ЕАД
— Топлофикация Правец — ЕАД
— Топлофикация Разград — ЕАД
— Топлофикация Русе — ЕАД
— Топлофикация Сливен — ЕАД
— Топлофикация София — ЕАД
— Топлофикация Шумен — ЕАД
— Топлофикация Ямбол — ЕАД
Subjekty zajišťující dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky plynu koncovým dodavatelem na základě povolení podle
čl. 39 odst. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):
— Булгаргаз ЕАД
— Булгартрансгаз ЕАД
— Балкангаз 2000 АД
— Бургасгаз ЕАД
— Варнагаз АД
— Велбъждгаз АД
— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД
— Газинженеринг ООД
— Газоснабдяване Асеновград АД
— Газоснабдяване Бургас ЕАД
— Газоснабдяване Враца ЕАД
— Газоснабдяване Нова Загора АД
— Газоснабдяване Нови Пазар АД
— Газоснабдяване Попово АД
— Газоснабдяване Първомай АД
— Газоснабдяване Разград АД
— Газоснабдяване Русе ЕАД
— Газоснабдяване Стара Загора ООД
— Добруджа газ АД
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— Дунавгаз АД
— Каварна газ ООД
— Камено-газ ЕООД
— Кнежа газ ООД
— Кожухгаз АД
— Комекес АД
— Консорциум Варна Про Енерджи ООД
— Костинбродгаз ООД
— Ловечгаз 96 АД
— Монтанагаз АД
— Овергаз Инк. АД
— Павгаз АД
— Плевенгаз АД
— Правецгаз 1 АД
— Примагаз АД
— Промишлено газоснабдяване ООД
— Раховецгаз 96 АД
— Рилагаз АД
— Севлиевогаз-2000 АД
— Сигаз АД
— Ситигаз България АД
— Софиягаз ЕАД
— Трансгаз Енд Трейд АД
— Хебросгаз АД
— Централ газ АД
— Черноморска технологична компания АД
— Ямболгаз 92 АД
Česká republika
Všichni zadavatelé v daných odvětvích, kteří poskytují služby v odvětví plynárenství a teplárenství podle vymezení v § 4
odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Příklady zadavatelů:
— RWE Transgas Net, s.r.o.
— Pražská plynárenská, a.s.
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— Severomoravská plynárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
— Pražská teplárenská a.s.
Dánsko
— Subjekty distribuující plyn nebo teplo na základě povolení podle § 4 lov om varmeforsyning, viz úplné znění č. 347
ze dne 17. července 2005
— Subjekty dopravující plyn na základě licence podle § 10 lov om naturgasforsyning, viz úplné znění č. 1116 ze dne 8.
května 2006
— Subjekty dopravující plyn na základě povolení podle bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk
kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter ze dne 25. dubna 2006
— Doprava plynu prováděná Energinet Danmark nebo dceřinými společnostmi, jejichž výhradním vlastníkem je
Energinet Danmark, podle lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, viz č. 1384 ze dne 20. prosince 2004
Německo
Místní orgány, veřejnoprávní subjekty nebo sdružení veřejnoprávních subjektů nebo státní podniky, které dodávají
energii jiným podnikům, provozují síť pro zásobování energií nebo mají dispoziční právo k síti pro zásobování energií
na základě vlastnických práv podle čl. 3 odst. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschafts
gesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 9. prosince 2006.

Estonsko
— Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a § 14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)
— AS Kohtla-Järve Soojus
— AS Kuressaare Soojus
— AS Võru Soojus
Irsko
— Bord Gáis Éireann
— Další subjekty, které mohou být pověřeny distribucí nebo přepravou zemního plynu na základě povolení vydaného
Commission for Energy Regulation podle ustanovení Gas Acts 1976 až 2002
— Subjekty, jež jsou držiteli licence podle Electricity Regulation Act 1999, které distribuují teplo jako provozovatelé
„Combined Heat and Power Plants“
Řecko
— ‘Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, jež dopravuje a distribuuje plyn podle zákona č. 2364/95, ve znění
zákonů č. 2528/97, 2593/98 a 2773/99
— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Španělsko
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
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— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla – La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
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— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas, S.A.
Francie
— Gaz de France, zřízený a působící podle loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8. dubna
1946, v platném znění
— GRT Gaz, který spravuje rozvodnou síť plynu
— Subjekty distribuující plyn uvedené v článku 23 loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne
8. dubna 1946, v platném znění (distribuční společnosti smíšeného hospodářství, régies nebo podobné služby
složené z regionálních nebo místních orgánů), např.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Místní orgány nebo jejich sdružení místních orgánů dodávající teplo
Chorvatsko
Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), kteří jsou veřejnými podniky nebo veřejnými zadavateli a kteří se v souladu se
zvláštními předpisy podílejí na dopravě a distribuci plynu a tepelné energie na základě povolení k činnosti v oblasti
energetiky souladu se zákonem o energetice (Národní noviny č. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10)

Itálie
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., dopravující plyn
— Subjekty distribuující plyn podle úplného znění zákonů o přímém převzetí kontroly nad veřejnými službami
místními orgány a provinciemi, schválené podle Regio Decreto č. 2578 ze dne 15. října 1925 a D.P.R. č. 902 ze dne
4 října 1986 a články 14 a 15 Decreto Legislativo č. 164 ze dne 23. května 2000
— Subjekty distribuující teplo veřejnosti uvedené v článku 10 zákona č. 308 ze dne 29. května 1982 – Norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
— Místní orgány nebo sdružení místních orgánů dodávající teplo pro veřejnost
— Società di trasporto regionale, jejíž sazebník schválila Autorità per l'energia elettrica ed il gas
Kypr

Lotyšsko
— Akciju sabiedrība “Latvijas gāze”
— Veřejné subjekty místní samosprávy dodávající teplo pro veřejnost
Litva
— Akcinė bendrovė ‘Lietuvos dujos’
— Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek
(Vládní list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006), které zajišťují dopravu, distribuci nebo dodávky plynu podle zákona
Litevské republiky o zemním plynu (Vládní list, č. 89-2743, 2000; č. 43-1626, 2007)
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— Subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek (Vládní
list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006), které zajišťují dodávky tepla podle zákona Litevské republiky o teple (Vládní
list, č. 51-2254, 2003, č. 130-5259, 2007)

Lucembursko
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Místní orgány nebo jejich sdružení odpovědné za dodávky tepla

Maďarsko
— Subjekty dopravující nebo distribuující plyn podle článků 162 až 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
a na základě povolení podle 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról
— Subjekty dopravující nebo distribuující teplo podle článků 162 až 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
a na základě povolení podle 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta
— Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nizozemsko
— Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující plyn na základě licence (vergunning) udělené místními orgány
podle Gemeentewet. Například: NV Nederlandse Gasunie
— Obecní orgány nebo orgány provincií dopravující nebo distribuující plyn podle Gemeentewet nebo Provinciewet
— Místní orgány nebo sdružení místních orgánů dodávající teplo pro veřejnost

Rakousko
— Subjekty oprávněné provádět dopravu nebo distribuci plynu podle Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451-1935
nebo Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I č. 121/2000, v platném znění
— Subjekty oprávněné provádět dopravu nebo distribuci tepla podle Gewerbeordnung, BGBl. č. 194/1994, v platném
znění

Polsko
Energetické společnosti ve smyslu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zahrnující mimo jiné:
— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
— Europol Gaz S.A. Warszawa
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— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew
— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów
— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski
— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.
— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
— Elektrociepłownia Zabrze S.A.
— Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalsko
Subjekty, které dopravují nebo distribuují plyn podle:
— Decreto-Lei n.o 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural
— Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcio
namento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunsko
— ‘Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș’
— SC Distrigaz Sud S.A.
— E. ON Gaz România S.A.
— E.ON Gaz Distribuție S.A. — Societăți de distribuție locală
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Slovinsko
Subjekty dopravující nebo distribuující plyn podle Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) a subjekty dopravující nebo
distribuující teplo podle rozhodnutí vydaných obcemi:

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

5796245

Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.

5926823

Jeko — In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper – Capodistria

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener
gije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo
in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

Piran – Pirano
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Naziv
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Poštna št.

Kraj

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovensko
— Subjekty, které na základě povolení provozují výrobu, distribuci, dopravu, skladování a dodávky plynu pro veřejnost
podle zákona č. 656/2004 Sb.
— Subjekty, které na základě povolení provozují výrobu, distribuci a dodávky tepla pro veřejnost podle zákona č.
657/2004 Sb.

Například:
— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finsko
Veřejné nebo jiné subjekty provozující systém dopravy plynu a dopravující nebo distribuující plyn na základě licence
podle kapitoly 3 čl. 1 nebo kapitoly 6 čl. 1 maakaasumarkkinalaki / naturgasmarknadslagen (508/2000), jakož i obecní
subjekty nebo veřejné podniky vyrábějící, dopravující nebo distribuující teplo nebo zajišťující dodávky tepla do sítí.

Švédsko
— Subjekty dopravující nebo distribuující plyn nebo teplo na základě povolení podle lagen (1978:160) om visa
rörledningar.

Spojené království
— Veřejný dopravce plynu, jak je vymezen v čl. 7 odst. 1 Gas Act 1986
— Osoba prohlášená za dodavatele zemního plynu podle článku 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996
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— Místní orgán zajišťující nebo provozující pevnou síť, která poskytuje nebo bude poskytovat službu veřejnosti
související s výrobou, dopravou nebo distribucí tepla
— Osoba, která je držitelem povolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Electricity Act 1989, jejíž povolení zahrnuje
ustanovení uvedená v čl. 10 odst. 3 uvedeného zákona

VII. ŽELEZNIČNÍ SLUŽBY
Belgie
— SNCB Holding / NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Infrabel

Bulharsko
— Национална компания ‘Железопътна инфраструктура’
— ‘Български държавни железници’ ЕАД
— ‘БДЖ — Пътнически превози’ ЕООД
— ‘БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)’ ЕООД
— ‘БДЖ — Товарни превози’ ЕООД
— ‘Българска Железопътна Компания’ АД
— ‘Булмаркет — ДМ’ ООД

Česká republika
Všichni zadavatelé v daných odvětvích, kteří poskytují služby v oblasti drážní dopravy, jak je vymezeno v § 4 odst. 1
písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Příklady zadavatelů:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s
— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dánsko
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S
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Německo
— Deutsche Bahn AG
— Jiné podniky poskytující železniční služby veřejnosti podle čl. 2 odst. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz ze dne 27.
prosince 1993, naposledy pozměněného dne 26. února 2008
Estonsko
— Subjekty působící podle § 10 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (RT I 21.2.2007, 15, 76) a § 14 zákona
o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332)
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
Irsko
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Řecko
— ‘Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.’ (‘Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’), podle zákona č. 2671/98
— ‘ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.’ podle zákona č. 2366/95
Španělsko
— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
— Funicular de Bulnes
Francie
— Société nationale des chemins de fer français a jiné veřejné železniční sítě uvedené v loi d'orientation des transports
intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982, hlava II, kapitola 1
— Réseau ferré de France, státní společnost zřízená loi no 97-135 ze dne 13. února 1997
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Chorvatsko

Zadavatelé uvedení v článku 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (zákon o zadávání veřejných
zakázek, Národní noviny č. 90/11), kteří jsou veřejnými podniky nebo veřejnými zadavateli a kteří se v souladu se
zvláštními předpisy podílejí na zpřístupňování nebo správě sítí pro služby veřejné železniční dopravy.

Itálie

— Ferrovie dello Stato S. p. A. včetně le společností, ve kterých má podíl
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 10 královského
dekretu č. 1447 ze dne 9. května 1912, kterým se schvaluje úplné znění zákonů o le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující železniční služby na základě povolení podle článku 4 zákona č. 410 ze
dne 4. června 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
— Subjekty, společnosti a podniky nebo místní orgány poskytující železniční služby na základě povolení podle článku
14 zákona č. 1221 ze dne 2. srpna 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre
linee di trasporto in regime di concessione
— Subjekty, společnosti a podniky poskytující služby veřejné dopravy podle článků 8 a 9 decreto legislativo n. 422 ze
dne 19. listopadu 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – ve znění decreto legislativo
n. 400 ze dne 20. září 1999 a článku 45 Legge n. 166 ze dne 1. srpna 2002

Kypr

Lotyšsko

— Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
— Valsts akciju sabiedrība “Vaiņodes dzelzceļš”

Litva

— Akcinė bendrovė ‘Lietuvos geležinkeliai’
— Jiné subjekty v souladu s požadavky čl. 70 odst. 1 a 2 zákona Litevské republiky o zadávání veřejných zakázek
(Vládní list, č. 84-2000, 1996; č. 4-102, 2006) působící v oblasti železničních služeb v souladu s Kodexem
železniční dopravy Litevské republiky (Vládní list, č. 72-2489, 2004).

Lucembursko

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Maďarsko
— Subjekty poskytující železniční dopravní služby veřejnosti podle článků 162 až 163 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről a na základě povolení podle 45/2006. (VII.
11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
Například:
— Magyar Államvasutak (MÁV)
Malta

Nizozemsko
Zadavatelé v oblasti železničních služeb. Například:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail
Rakousko
— Österreichische Bundesbahn.
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH
— Subjekty oprávněné poskytovat železniční dopravní služby podle Eisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957, v platném
znění
Polsko
Subjekty poskytující železniční dopravní služby a působící na základě ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., zahrnující mimo
jiné:
— PKP Intercity Sp. z o.o.
— PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
— “Koleje Mazowieckie — KM” Sp. z o.o.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Portugalsko
— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., podle Decreto-Lei n.o 109/77 de 23 de março 1977
— REFER, E.P., podle Decreto-Lei n.o 104/97 de 29 de abril 1997
— RAVE, S.A., podle Decreto-Lei n.o 323-H/2000 de 19 de dezembro 2000
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— Fertagus, S.A., podle Decreto-Lei n.o 78/2005, de 13 de abril 2005
— Veřejné orgány a veřejné podniky poskytující železniční služby podle Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990
— Soukromé podniky poskytující železniční služby podle Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990, pokud mají zvláštní
nebo výlučná práva

Rumunsko
— Compania Națională Căi Ferate — CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR — Marfă’
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‘CFR — Călători’

Slovinsko

Mat. št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

Slovensko
— Subjekty provozující železnice a lanové dráhy a související zařízení podle zákona č. 258/1993 Sb. ve znění zákonů č.
152/1997 Sb. a č. 259/2001 Sb.
— Subjekty, které jsou dopravci poskytujícími veřejnou železniční dopravu podle zákona č. 164/1996 Sb. ve znění
zákonů č. 58/1997 Sb., č. 260/2001 Sb., č. 416/2001 Sb. a č. 114/2004 Sb. a na základě nařízení vlády č. 662 ze
dne 7. července 2004
Například:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finsko
— VR Osakeyhtiö / VR Aktiebolag

Švédsko
— Veřejné subjekty provozující železniční služby v souladu s järnvägslagen (2004:519) a järnvägsförordningen
(2004:526)
— Regionální a místní veřejné subjekty provozující regionální nebo místní železnice podle lagen (1997:734) om ansvar
för viss kollektiv persontrafik
— Soukromé subjekty provozující železniční služby na základě povolení vydaného podle förordningen (1996:734) om
statens spåranläggningar, pokud je toto povolení v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice Evropské unie o veřejných
službách.

L 356/1434

Úřední věstník Evropské unie

CS

24.12.2016

Spojené království
— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
— Poskytovatelé železničních služeb, kteří působí na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených Department of
Transport nebo jiným příslušným orgánem

PODODDÍL 4

ZBOŽÍ

Hlava VI této dohody se vztahuje na veškeré zboží.

PODODDÍL 5

SLUŽBY

Ze všeobecného seznamu služeb, jak je uveden v dokumentu MTN.GNS/W/120, jsou zahrnuty tyto služby *:

Předmět

Údržbářské a opravářské služby

Referenční číslo CPC

6112, 6122, 633, 886

Pozemní přeprava včetně přepravy pancéřovými vozy a kurýrní služby s výjim 712 (kromě 71235), 7512, 87304
kou přepravy pošty

Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty

73 (kromě 7321)

Přeprava pošty pozemní cestou (vyjma železnice) a letecky

71235, 7321

Telekomunikační služby

752**

Finanční služby

ex 81

a) Pojišťovací služby

812, 814

b) Bankovní a investiční služby***

Počítačové a související služby

84
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Předmět

Referenční číslo CPC

Účetnictví, audit a vedení účetnictví

862

Průzkum trhu a veřejného mínění

864

Poradenské služby v oblasti řízení a související služby

865, 866****

Architektonické služby; inženýrské a integrované inženýrské služby, územní 867
plánování a služby krajinné architektury; související vědecké a technické pora
denské služby; technické zkoušky a analýzy

Reklamní služby

871

Úklidové služby a správa nemovitostí

874, 82201 až 82206

Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě

88442

Služby čištění výfukových a odpadních plynů

9404

Služby v souvislosti s omezováním hluku

9405

Služby ochrany přírody a krajiny

9406

Ostatní služby v oblasti ochrany životního prostředí jinde neuvedené

9409

Poznámky k tomuto pododdílu
1. * Kromě koncesí na veřejné služby a služeb, které musí subjekty pořídit od jiných subjektů na základě výlučného
práva stanoveného vyhlášenými zákony nebo právními či správními předpisy.
2. ** Kromě hlasové telefonie, telexu, radiotelefonie, pagingu a satelitních služeb.
3. ***
— Kromě pořizování nebo získávání služeb finančních agentur nebo depozitních služeb, konkurzních služeb
a služeb řízení pro regulované finanční instituce nebo služeb souvisejících s prodejem, zpětným odkupem
a distribucí veřejného dluhu, včetně půjček a vládních obligací, směnek a jiných cenných papírů.
— Ve Švédsku musí být platby vládním agenturám a od vládních agentur prováděny prostřednictvím švédského
postžirového systému (Postgiro).
4. **** Kromě rozhodčích a smírčích služeb.
5. Pořizování jakýchkoli služeb uvedených v tomto pododdíle subjekty uvedenými v pododdílech 1, 2 a 3 je pořízením,
na nějž se ustanovení hlavy VI této dohody vztahují v souvislosti s ekvádorským poskytovatelem služeb pouze tehdy,
pokud Ekvádor uvedl tytéž služby v pododdíle 5 oddílu D této dohody.
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PODODDÍL 6

STAVEBNÍ SLUŽBY

A/ Stavební služby
Definice:
Smlouva o stavebních službách je smlouva, jejímž cílem je uskutečnění jakéhokoli druhu stavebních prací libovolnými
prostředky ve smyslu části 51 Centrální klasifikace produkce (dále jen „část 51 CPC“).
Seznam z části 51 CPC:
Všechny služby uvedené v části 51.
B/ Koncese na stavební práce:
Na koncesní smlouvy na stavební práce uzavírané zadavateli uvedenými v pododdílech 1 a 2, pokud hodnota zakázky
dosahuje alespoň 5 000 000 ZPČ, se vztahuje zásada národního zacházení podle čl. 175 odst. 1 a 2 a článků 173, 174,
179, 190 a 294 této dohody.
Seznam z části 51 CPC:

Skupina

Třída

Podtřída

Název

ODDÍL 5

STAVEBNÍ PRÁCE A STAVBY: POZEMKY

ČÁST 51

STAVEBNÍ PRÁCE

511

Odpovídající
ISCI

Přípravné práce na staveništi
5111

51110

Práce na průzkumu staveniště

4510

5112

51120

Demoliční práce

4510

5113

51130

Přípravné a úklidové práce

4510

5114

51140

Výkopové práce a odvoz zeminy

4510

5115

51150

Příprava lokality pro těžbu

4510

5116

51160

Lešenářské práce

4520

512

Stavební práce při výstavbě budov
5121

51210

Stavby jednobytových a dvoubytových domů

4520

5122

51220

Stavby vícebytových domů

4520
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Skupina

Podtřída

5123

51230

Stavby skladů a průmyslových budov

4520

5124

51240

Stavby budov pro obchod a služby

4520

5125

51250

Stavby budov určených k veřejné zábavě

4520

5126

51260

Stavby hotelů, restaurací a podobných budov

4520

5127

51270

Stavby budov pro vzdělávání

4520

5128

51280

Stavby zdravotnických budov

4520

5129

51290

Stavby ostatních budov

4520

Stavební práce inženýrského stavitelství
5131

51310

Stavby dálnic (vyjma vyvýšených dálnic), ulic, sil
nic, železnic a letištních ranvejí

4520

5132

51320

Stavby mostů, vyvýšených dálnic, tunelů a pod
chodů/podjezdů

4520

5133

51330

Stavby vodních cest, přístavů, přehrad a ostatních
vodních děl

4520

5134

51340

Stavby dálkových potrubních vedení, komunikač
ních a elektrických (kabely) vedení

4520

5135

51350

Stavby místních potrubních vedení a kabelů; po
mocné práce

4520

5136

51360

Stavby děl pro těžbu a výrobu

4520

5137

514

Odpovídající
ISCI

Třída

513

Název
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Sportovní a rekreační stavby
51371

Stavby stadionů a sportovních hřišť

4520

51372

Stavby ostatních sportovních a rekreačních zařízení
(např. plaveckých bazénů, tenisových kurtů, golfo
vých hřišť)

4520

5139

51390

Stavby inženýrských děl jinde neuvedené

4520

5140

51400

Kompletace a montáž prefabrikovaných konstrukcí

4520
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Skupina

Třída

Podtřída

515

Název

24.12.2016
Odpovídající
ISCI

Specializované stavební práce
5151

51510

Základové práce včetně pilotování

4520

5152

51520

Vrtání vodních studní

4520

5153

51530

Střešní práce a izolace proti vodě

4520

5154

51540

Betonářské práce

4520

5155

51550

Ohýbání oceli a stavba ocelových konstrukcí
(včetně svařování)

4520

5156

51560

Zednické práce

4520

5159

51590

Ostatní specializované stavební práce

4520

516

Instalační práce
5161

51610

Montáže topení, větrání a klimatizace

4530

5162

51620

Instalace a montáže rozvodu vody a kanalizace

4530

5163

51630

Instalace a montáže rozvodů plynu

4530

5164

Elektroinstalace
51641

Elektroinstalační práce

4530

51642

Instalace protipožární signalizace

4530

51643

Instalace poplachové signalizace proti vloupání

4530

51644

Instalace domácích antén

4530

51649

Ostatní elektrické stavební práce

4530

5165

51650

Izolační práce (elektroinstalace, voda, topení, zvuk)

4530

5166

51660

Montáž plotů a zábradlí

4530

5169

Ostatní instalační práce
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Skupina

Třída

Podtřída

Odpovídající
ISCI

51691

Instalace a montáže výtahů a eskalátorů

4530

51699

Ostatní instalační práce jinde neuvedené

4530

517

518

Název
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Kompletační a dokončovací stavební práce
5171

51710

Sklenářské práce a instalace okenních skel

4540

5172

51720

Omítkářské a štukatérské práce

4540

5173

51730

Malířské práce

4540

5174

51740

Obkládání stěn a pokládání dlažeb

4540

5175

51750

Pokládání ostatních podlahových krytin, ostatní
obkládání stěn a tapetování

4540

5176

51760

Truhlářské, zámečnické a tesařské práce

4540

5177

51770

Vnitřní dekorační práce

4540

5178

51780

Dekorační práce

4540

5179

51790

Ostatní kompletační a dokončovací stavební práce

4540

5180

51800

Pronájmy související se zařízením určeným pro
stavbu nebo demolici budov nebo práce inženýr
ského stavitelství, s obsluhou

4550

PODODDÍL 7

OBECNÉ POZNÁMKY A ROZŠÍŘENÍ/ODCHYLKY

1. Obecné poznámky:
a) Hlava VI této dohody se nevztahuje na: pořizování zemědělských produktů na podporu programů podpory
zemědělství a programů výživy lidstva (například na potravinovou pomoc včetně programů okamžité pomoci).
Vztahuje se však na zakázky v rámci Programu potravinové pomoci pro nejchudší obyvatele v Evropské unii,
pokud zakázku zadává veřejný zadavatel, na nějž se vztahuje hlava VI této dohody, nebo jiný subjekt jménem
takového veřejného zadavatele.
b) Hlava VI této dohody se nevztahuje na zakázky za účelem získání, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě
programového materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.
c) Hlava VI této dohody se nevztahuje na koncese na veřejné služby.
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d) Zakázky, které zadávají zadavatelé uvedení v pododdílech 1 a 2 v souvislosti s činnostmi v oblasti distribuce
a dopravy pitné vody, elektřiny nebo plynu, železnic, městské dopravy, přístavů a letišť, jsou předmětem
pododdílu 3 a podléhají prahové hodnotě, která se na ně vztahuje.
e) Finsko si vyhrazuje svůj postoj v souvislosti s použitím hlavy VI této dohody na Ålandské ostrovy (Ahvenanmaa).
2. Rozšíření:
Pro dodavatele z Peru: v pododdíle 5 zahrnuje rozsah působnosti celou část 94 CPC (Likvidace odpadních vod
a odpadu, sanitární a jiné služby ochrany životního prostředí).

3. Výpočet prahových hodnot:
a) Prahové hodnoty se upravují každé dva roky a všechny úpravy vstupují v účinnost dne 1. ledna, počínaje dnem 1.
ledna 2014;
b) Výpočet těchto prahových hodnot je založen na průměrných denních hodnotách ZPČ vůči euru za 24 měsíců
končících posledním dnem měsíce srpna, který předchází revizi účinné od 1. ledna. Je-li to třeba, jsou takto
revidované prahové hodnoty zaokrouhleny dolů na tisíce eur. Tato metodika může být změněna stranou EU
a Kolumbií, stranou EU a Peru a stranou EU a Ekvádorem na zasedání Výboru pro obchod, jak je popsáno v čl.
12 odst. 4 této dohody.“
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PŘÍLOHA XIX
„ODDÍL D
EKVÁDOR

PODODDÍL 1
ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Hlava VI této dohody se vztahuje na ústřední orgány státní správy uvedené v tomto pododdíle, pokud jde o pořizování
zboží, služeb a stavebních služeb uvedených níže, jestliže hodnota zakázky odhadovaná v souladu s čl. 173 odst. 6 až 8
této dohody dosahuje alespoň těchto příslušných prahových hodnot:
Zboží:
Prahová hodnota: 260 000 zvláštních práv čerpání (dále jen „ZPČ“) za období pěti let od vstupu této dohody v platnost
a 130 000 ZPČ poté.
Služby:
Prahová hodnota: 260 000 ZPČ za období pěti let od vstupu této dohody v platnost a 130 000 ZPČ poté.
Stavební služby:
Prahová hodnota: 6 000 000 ZPČ za období pěti let od vstupu této dohody v platnost a 5 000 000 ZPČ poté.
Zadavatelé:

ÚSTŘEDNÍ VLÁDNÍ INSTITUCE

1. Presidencia de la República
2. Vicepresidencia de la República

NÁRODNÍ SEKRETARIÁTY

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública
2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
3. Secretaría Nacional de Comunicación
4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)
5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
6. Secretaría del Agua
7. Secretaría de Inteligencia
8. Secretaría General de la Presidencia
9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política
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KOORDINÁTORSKÁ MINISTERSTVA

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio
3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos
4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados
5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica
6. Ministerio de Coordinación de Seguridad
7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

ODVĚTVOVÁ MINISTERSTVA (1)

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
2. Ministerio del Ambiente
3. Ministerio de Cultura y Patrimonio
4. Ministerio de Defensa Nacional
5. Ministerio del Deporte
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
7. Ministerio de Finanzas
8. Ministerio de Inclusión Económica y Social
9. Ministerio de Industrias y Productividad
10. Ministerio del Interior
11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
14. Ministerio Comercio Exterior
15. Ministerio de Relaciones Laborales
16. Ministerio de Salud Pública
17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
19. Ministerio de Turismo
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20. Ministerio de Educación
21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

VEŘEJNÉ BANKY

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)
2. Banco del Estado (BEDE)
3. Corporación Financiera Nacional (CFN)
4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
5. Banco Nacional de Fomento (BNF)
6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
8. Banco Central del Ecuador

OSTATNÍ INSTITUCE

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
2. Servicio de Rentas Internas (SRI)
3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)
4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
5. Autoridad Portuaria
6. Dirección Nacional de Aviación Civil
7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

JINÉ STÁTNÍ ORGÁNY

1. Asamblea Nacional
2. Consejo de la Judicatura
3. Consejo Nacional Electoral
4. Corte Constitucional
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
6. Tribunal Contencioso Electoral
7. Fiscalía General del Estado
8. Defensoría Pública
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9. Defensoría del Pueblo
10. Contraloría General del Estado
11. Procuraduría General del Estado
12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos
13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA
14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA
15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones
16. Superintendencia de Compañías
17. Superintendencia de Comunicación
18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado
20. Superintendencia de Telecomunicaciones
21. Superintendencia de Bancos y Seguros
22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (pouze pro civilní výstavbu v době míru)

SUBJETKY V ODVĚTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF
3. Escuela Politécnica del Ejército
4. Escuela Politécnica Nacional
5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral
8. Universidad Agraria del Ecuador
9. Universidad Central del Ecuador
10. Universidad de Guayaquil
11. Universidad Estatal Amazónica
12. Universidad de Bolívar
13. Universidad Estatal de Cuenca
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14. Universidad Estatal de Milagro
15. Universidad Estatal del Sur de Manabí
16. Universidad Estatal Península de Santa Elena
17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
18. Universidad Nacional de Chimborazo
19. Universidad Nacional de Loja
20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
21. Universidad Técnica de Ambato
22. Universidad Técnica de Babahoyo
23. Universidad Técnica de Cotopaxi
24. Universidad Técnica de Machala
25. Universidad Técnica de Machala
26. Universidad Técnica de Quevedo
27. Universidad Técnica del Norte
28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda
29. Instituto de Altos Estudios Nacionales

Poznámky k tomuto pododdílu
Hlava VI této dohody se nevztahuje na tyto případy:
1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL
INTERIOR A SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: veřejné zakázky na zboží strategické povahy nutné pro národní
obranu a veřejnou bezpečnost a veřejné zakázky na zboží zařazené do oddílu 2 (potravinářské výrobky, nápoje
a tabák; textilie, oděvy a kožené výrobky) Centrální klasifikace produkce Organizace spojených národů (dále jen
„CPC“) pro Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea
Ecuatoriana a Policía Nacional.
2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL A MINISTERIO DE EDUCACIÓN A ORGÁNY,
INSTITUCE NEBO SPRÁVNÍ SUBJEKTY, KTERÉ JIM PODLÉHAJÍ, JSOU K NIM PŘIDRUŽENY NEBO JSOU S NIMI
KOORDINOVÁNY: služby pro výstavbu vzdělávacích institucí (předškolních, školních a středoškolských) (též pro
střednictvím Servicio de Contratación de Obras SECOB): navrhování, vytváření, tisk, editace a vydávání vzdělávacích
materiálů a nákup školních uniforem.
3. MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A ORGÁNY, INSTITUCE NEBO SPRÁVNÍ SUBJEKTY, KTERÉ
MU PODLÉHAJÍ, JSOU K NĚMI PŘIDRUŽENY NEBO JSOU S NÍM KOORDINOVÁNY: veřejné zakázky na výrobky
uvedené v oddíle 2 CPC (potravinářské výrobky, nápoje a tabák; textilie, oděvy a kožené výrobky) určené pro
programy sociální pomoci.
4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA A ORGÁNY, INSTITUCE NEBO SPRÁVNÍ
SUBJEKTY, KTERÉ MU PODLÉHAJÍ, JSOU K NĚMU PŘIDRUŽENY NEBO JSOU S NÍM KOORDINOVÁNY: veřejné
zakázky na potravinářské výrobky, zemědělské vstupy a živá zvířata související s programy na podporu zemědělství
a potravinovou pomocí.
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5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: zakázky na přípravu a pořádání voleb a veřejných konzultací.

PODODDÍL 2
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA NIŽŠÍ NEŽ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNI

Hlava VI této dohody se vztahuje na orgány státní správy na nižší než ústřední úrovni uvedené v tomto pododdíle,
pokud jde o pořizování zboží, služeb a stavebních služeb, jestliže hodnota zakázky odhadovaná v souladu s čl. 173 odst.
6 až 8 této dohody dosahuje alespoň těchto příslušných prahových hodnot:
Zboží
Prahová hodnota: 350 000 ZPČ za období pěti let od vstupu této dohody v platnost a 200 000 ZPČ poté.
Služby
Prahová hodnota: 350 000 ZPČ za období pěti let od vstupu této dohody v platnost a 200 000 ZPČ poté.
Stavební služby:
Prahová hodnota: 6 000 000 ZPČ za období pěti let od vstupu této dohody v platnost a 5 000 000 ZPČ poté.
Zadavatelé:
1. Všechny Gobiernos Autónomos Provinciales
2. Všechny Gobiernos Autónomos Municipales

Poznámky k tomuto pododdílu
Hlava VI této dohody se nevztahuje na zakázky, které zadávají Gobiernos Autónomos Parroquiales.

PODODDÍL 3
DALŠÍ ZAHRNUTÉ SUBJEKTY

Hlava VI této dohody se vztahuje na subjekty uvedené v tomto pododdílu, pokud jde o pořizování zboží, služeb
a stavebních služeb uvedených níže, jestliže hodnota příslušné zakázky v souladu s čl. 173 odst. 6 až 8 této dohody
dosahuje alespoň těchto prahových hodnot:
Zboží:
Prahová hodnota: 400 000 ZPČ
Služby:
Prahová hodnota: 400 000 ZPČ
Stavební služby:
Prahová hodnota: 6 000 000 ZPČ za období pěti let od vstupu této dohody v platnost a 5 000 000 ZPČ poté.
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Zadavatelé:
Není-li uvedeno jinak, vztahuje se hlava VI této dohody na národní veřejné podniky uvedené níže:

VEŘEJNÉ PODNIKY VÝKONNÉ MOCI

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP
2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP
3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP
4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP
5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP
6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP
7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP
8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE EP
9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP
10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR
11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización – INVENTIO-ESPOL EP
12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC
13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP
14. Empresa Pública de Fármacos – ENFARMA EP
15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP
16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP
17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL EP
18. HIDROESPOL EP
19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP
20. Transportes Navieros Ecuatorianos
21. Yachay EP
22. Corporación Nacional de Electricidad –CNEL EP
23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos
24. Ecuador T.V. EP
25. Fabricamos Ecuador EP
26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP
27. Empresa Pública Técnica Vehicular
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.
32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.
34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.
35. Hidromira Carchi S.A.
36. Hidroagoyán S.A.
37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO
40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública
41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato
43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili – EMAPAP
44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR
45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo – EMASA-PM
46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca

PODODDÍL 4
ZBOŽÍ

Hlava VI této dohody se vztahuje na veškeré zboží pořizované subjekty uvedenými v pododdílech 1 až 3 s výhradou
příslušných poznámek k těmto pododdílům a obecných poznámek v pododdíle 7.

Poznámky k tomuto pododdílu
Hlava VI této dohody se nevztahuje na pořizování zboží potřebného k poskytování výzkumných a vývojových služeb
nebo na pořizování zboží s touto klasifikací:
Oddíl 12 CPC (surová ropa a zemní plyn)
Skupina 333 CPC (minerální oleje)
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Skupina 334 CPC (ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky)
Skupina 341 CPC (základní organické chemické látky)

PODODDÍL 5
SLUŽBY JINÉ NEŽ STAVEBNÍ SLUŽBY

Hlava VI této dohody se vztahuje výhradně na služby v dokumentu MTN.GNS/W/120, které jsou uvedeny v tomto
pododdíle, pořizované subjekty uvedenými v pododdílech 1 až 3, s výhradou příslušných poznámek v pododdílech 1 až
3 a obecných poznámek v pododdíle 7:

Předmět

Referenční č. CPC

Silniční doprava

712, 744, 87304

Námořní doprava

721, 745

Železniční doprava

711, 743

Potrubní doprava

713

Vnitrozemská vodní doprava

722

Komunikační služby

752, 7512, 754

Údržbářské a opravářské služby

633, 6122, 886, 6112

Hotely

641, 643

Rozvod elektřiny a plynu prostřednictvím sítí

691

Letecká doprava

73, 746
S výjimkou podtřídy:
— 7321 (Letecká přeprava poštovních zásilek) a
— 7462 (Řízení letového provozu)

Pomocné služby pro všechny druhy dopravy

741, 742, 748

Služby cestovních kanceláří a tour operátorů

7471

Pomocné služby související s pojišťovnictvím a penzijními 814
fondy
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Předmět

24.12.2016
Referenční č. CPC

Služby pronájmu nebo leasingu související s jinými stroji 83106, 83107, 83108, 83109
a zařízeními pouze bez obsluhy

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu 83202, 83203, 83204, 83209
a pro domácnost

Počítačové a související služby

841, 843, 844, 845, 849

Služby při vedení účetnictví

8622

Služby daňového poradenství

863

Průzkum trhu

86401

Služby související s podnikovým poradenstvím

866
S výjimkou podtřídy 86602 (Rozhodčí a smírčí služby)

Integrované inženýrské služby

8673 po 15 letech

Reklamní služby

871 po 10 letech

Služby úklidu budov a služby v oblasti nemovitostí na zá 874, 822
kladě honoráře nebo smlouvy

Služby související se zemědělstvím, lesnictvím a lovem; 881, 882, 883, 884
služby související s rybolovem; služby související s těžbou;
služby související s výrobou s výjimkou výroby kovových
výrobků, například strojů a vybavení

Balicí služby – Tiskařské a vydavatelské služby

876, 88442

Ostatní služby pro podniky

8790
(s výjimkou 87901, 87902)

Veterinární služby

932

Služby v oblasti životního prostředí: služby čištění výfuko 9404, 9405, 9406, 9409
vých a odpadních plynů; služby související s omezováním
hluku; služby ochrany přírody a krajiny; ostatní služby v
oblasti ochrany životního prostředí jinde neuvedené
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PODODDÍL 6
STAVEBNÍ SLUŽBY

Stavební služby
Hlava VI této dohody se vztahuje na všechny stavební služby zahrnuté v oddíle 51 CPC pořizované subjekty uvedenými
v pododdílech 1 až 3 s výhradou poznámek k příslušným pododdílům, obecných poznámek v pododdíle 7 a poznámek
v tomto pododdíle.

Seznam z oddílu 51, CPC
Skupina

Třída

Podtřída

Název

ODDÍL 5

STAVEBNÍ PRÁCE A STAVBY: POZEMKY

ODDÍL 51

STAVEBNÍ PRÁCE

511

Příprava staveniště
5111

51110

Práce na průzkumu staveniště

5112

51120

Demoliční práce

5113

51130

Přípravné a úklidové práce

5114

51140

Výkopové práce a odvoz zeminy

5115

51150

Příprava lokality pro těžbu (s výjimkou těžby ropy a zemního plynu,
která je klasifikována pod položkou F042)

5116

51160

Lešenářské práce

512

Stavební práce při výstavbě budov
5121

51210

Stavby jednobytových a dvoubytových domů

5122

51220

Stavby vícebytových domů

5123

51230

Stavby skladů a průmyslových budov

5124

51240

Stavby budov pro obchod a služby

5125

51250

Stavby budov určených k veřejné zábavě

5126

51260

Stavby hotelů, restaurací a podobných budov
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Seznam z oddílu 51, CPC
Skupina

Třída

Podtřída

5127

51270

Stavby vzdělávacích budov

5128

51280

Stavby zdravotnických budov

5129

51290

Stavby ostatních budov

513

514

Název

Stavební práce inženýrského stavitelství
5131

51310

Stavby dálnic (vyjma visutých dálnic), ulic, silnic, železnic a letištních
ranvejí

5132

51320

Stavby mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů/podjezdů

5133

51330

Stavby vodních cest, přístavů, přehrad a ostatních vodních děl

5134

51340

Stavby dálkových potrubních vedení, komunikačních a energetických
(kabely) vedení

5135

51350

Stavby místních potrubních a kabelových sítí; pomocné práce

5136

51360

Stavby důlních děl

5137

51370

Stavby pro sport a rekreaci

5138

51380

Bagrování

5139

51390

Stavby inženýrských děl jinde neuvedené

5140

51400

Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

515

Specializované stavební práce
5151

51510

Základové práce včetně beranění pilot

5152

51520

Vrtání studní

5153

51530

Střešní práce a izolace proti vodě

5154

51540

Betonářské práce

5155

51550

Ohýbání oceli a stavba ocelových konstrukcí, včetně svařování
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Seznam z oddílu 51, CPC
Skupina

Třída

Podtřída

5156

51560

Zednické práce

5159

51590

Ostatní specializované stavební práce

516

Název

Instalační práce
5161

51610

Montáže topení, větrání a klimatizace

5162

51620

Instalace a montáže rozvodu vody a kanalizace

5163

51630

Instalace a montáže rozvodů plynu

5164

Elektroinstalace
51641

Instalace elektrických rozvodů

51642

Instalace protipožární signalizace

51643

Instalace poplachové signalizace proti vloupání

51644

Instalace antén

51649

Ostatní elektrické stavební práce

5165

51650

Izolační práce (elektroinstalace, voda, topení, zvuk)

5166

51660

Montáž plotů a zábradlí

5169

Ostatní instalační práce
51691

Instalace a montáže výtahů a eskalátorů

51699

Ostatní instalační práce

517

Kompletační a dokončovací stavební práce
5171

51710

Sklenářské práce a instalace okenních skel

5172

51720

Omítkářské a štukatérské práce

5173

51730

Malířské práce
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Seznam z oddílu 51, CPC
Skupina

518

Třída

Podtřída

Název

5174

51740

Obkládání stěn a podlah dlaždicemi

5175

51750

Ostatní pokládání podlahových krytin, obkládání stěn a tapetování

5176

51760

Truhlářské, zámečnické a tesařské práce

5177

51770

Vnitřní dekorační práce

5178

51780

Dekorační práce

5179

51790

Ostatní kompletační a dokončovací stavební práce

5180

51800

Pronájmy související se zařízením určeným pro stavbu nebo demolici
budov nebo práce inženýrského stavitelství, s obsluhou

Poznámky k tomuto pododdílu
1. Ekvádorský zadavatel může při pořizování stavebních služeb za účelem výstavby, údržby nebo obnovy silnic a dálnic
použít podmínku týkající se náboru místních pracovníků ve venkovských oblastech za účelem podpory zaměst
nanosti a zlepšení životních podmínek v takových oblastech.
2. Na koncesní smlouvy na stavební práce uzavírané zadavateli uvedenými v pododdílech 1 a 2 se vztahuje zásada
národního zacházení podle čl. 175 odst. 1 a 2 a články 173, 174, 179, 190 a 294 této dohody.

PODODDÍL 7
OBECNÉ POZNÁMKY

1. HLAVA VI TÉTO DOHODY SE NEVZTAHUJE NA:
a) veřejné zakázky na zboží a služby v oblasti obrany a veřejné bezpečnosti, které zadávají Fuerzas Armadas, Policía
Nacional nebo Secretaría Nacional de Inteligencia a které mají strategický význam pro národní obranu a veřejnou
bezpečnost;
b) programy nebo postupy veřejných zakázek vyhrazené pro mikropodniky a malé a střední podniky a Actores de la
Economía Popular y Solidaria (AEPYS) (subjekty lidové a solidární ekonomiky) za předpokladu, že AEPYS splňují
stejná velikostní kritéria, jako musí splňovat podniky k tomu, aby mohly být považovány za mikropodniky nebo
malé nebo střední podniky;
c) veřejné zakázky na zboží pro programy potravinové pomoci;
d) veřejné zakázky zadávané jakýmikoli veřejnými institucemi se sídlem na Galpágách a všechny veřejné zakázky, které
se dotýkají uvedeného regionu;
e) veřejné zakázky na zboží, služby a stavební služby nebo jejich získávání zahraničními zastoupeními Ekvádorské
republiky pro vlastní provoz;
f) vzájemné zadávání zakázek mezi ekvádorskými subjekty.
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2. TECHNOLOGICKÉ ODDĚLENÍ (1):
Po dobu pěti let po vstupu této dohody v platnost mohou zadavatelé uvedení v pododdílech 1, 2 a 3 podmiňovat zadání
veřejné zakázky splněním povinných požadavků na zahrnutí domácí složky podle studie technologického oddělení
provedené na základě metodiky, kterou stanovila ekvádorská Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Tyto
požadavky musí mít formu objektivních a jasně stanovených podmínek pro účast v nabídkovém řízení na příslušnou
zakázku.
Zadavatelé upozorní na existenci podmínek týkajících se domácí složky v oznámení zamýšlené zakázky a v zadávací
dokumentaci tyto podmínky podrobně popíší.
Tyto podmínky se vztahují pouze na zadávací řízení na zboží a stavební služby a nesmějí překračovat 40 procent
celkové hodnoty zakázky.
3. VÝPOČET PRAHOVÝCH HODNOT
Prahové hodnoty se upravují každé dva roky a všechny úpravy nabývají účinnosti dne 1. ledna počínaje dnem 1. ledna
2018.
Výpočet těchto prahových hodnot je založen na průměrných denních hodnotách směnného kurzu ZPČ vůči
americkému dolaru za 24 měsíců končících posledním dnem měsíce srpna, který předchází revizi účinné od 1. ledna. Jeli to třeba, jsou takto revidované prahové hodnoty zaokrouhleny dolů na tisíce dolarů. Tato metodika může být
změněna stranou EU a Ekvádorem na zasedání Výboru pro obchod, jak je popsáno v čl. 12 odst. 4 této dohody.
4. EKVÁDORSKÉ ORGÁNY PRO ÚČELY ČLÁNKU 190 TÉTO DOHODY
V případě Ekvádoru jsou nezávislými orgány pro účely čl. 190 odst. 6 této dohody Tribunal Contencioso Administrativo,
Corte Nacional de Justicia a SERCOP. SERCOP je nezávislý orgán, který má pravomoc stanovovat předběžná opatření
uvedená v čl. 190 odst. 7 písm. a) této dohody při zadávacích řízeních a zadávání zakázek výhradně při veškerých
zadávacích řízeních, na která se vztahuje Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (zákon o národním
systému zadávání veřejných zakázek).
(1) Zahrnuta jsou všechna ministerstva, jejich orgány, instituce a správní subjekty, které jim podléhají nebo jsou k nim
přidruženy, s výjimkou veřejných podniků uvedených v pododdíle 3.
(1) Technologické oddělení podle definice obsažené v čl. 6 odst. 10 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública (zákon o národním systému zadávání veřejných zakázek).“
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Práva duševního vlastnictví
Strany potvrzují práva a závazky podle Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen
„dohoda TRIPS“).
Nejpozději v den vstupu této dohody v platnost zavede Ekvádor poplatky a správní náklady na registraci a udržování
práv duševního vlastnictví, které jsou v souladu s čl. 62 odst. 4 dohody TRIPS a které jsou na srovnatelné úrovni s
poplatky stanovenými úřady pro duševní vlastnictví jiných členů WTO. Ekvádor se zavazuje zajistit národní zacházení
pro žádosti o ochranu práv duševního vlastnictví v souladu s dohodou TRIPS, a zejména s článkem 3 a čl. 27 odst. 1
uvedené dohody.
Strany potvrzují svůj závazek dodržovat prohlášení o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, které přijala ministerská
konference WTO v Dohá dne 14. listopadu 2001, a právo stran uplatňovat ustanovení v dohodě TRIPS, která umožňují
flexibilitu pro účely ochrany veřejného zdraví. Při postupu vydávání povinných licencí zaručuje Ekvádor ve svém
právním řádu úplné dodržování ustanovení a podmínek pro udělování povinných licencí stanovených v dohodě TRIPS,
a zejména v článku 31 uvedené dohody.
Ekvádor zaručuje úplné dodržování povinností stanovených v článku 61 dohody TRIPS.
Strany se dohodly, že v Podvýboru pro duševní vlastnictví zřízeném článkem 257 dohody přezkoumají zájem Ekvádoru
na tom, aby nezemědělská zeměpisná označení měla stejnou úroveň ochrany jako vína, aromatizovaná vína, lihoviny,
zemědělské produkty a potraviny. Pokud Evropská unie přijme specifické právní předpisy na ochranu nezemědělských
zeměpisných označení, musí být při výše uvedeném přezkumu k tomuto novému právnímu stavu přihlédnuto.
Přístup na trh
Ekvádor může nadále uplatňovat níže uvedená opatření, včetně jejich změn a úprav, za podmínky, že zmíněné změny
a úpravy nevytvářejí podmínky, které diskriminují nebo více omezují obchod.
a) Opatření týkající se zdaňování alkoholických nápojů v souladu s články 10 a 12 zákona Ley de Fomento Ambiental
Optimización de Ingresos del Estado, který byl zveřejněn v Úředním věstníku č. 583 ze dne 24. listopadu 2011,
a článkem 2 zákona Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, který byl zveřejněn ve druhém dodatku
Úředního věstníku č. 56 ze dne 12. srpna 2013, do dvou let po vstupu této dohody v platnost. Poté se opatření musí
přizpůsobit požadavkům kapitoly 1 (Přístup zboží na trh) hlavy III (Obchod zbožím), a zvláště článku 21.
b) Opatření týkající se dovozu obnošených oděvů a obuvi a ojetých vozidel (usnesení COMEXI č. 182, usnesení COMEX
č. 51). Potřeba zachovat tato opatření se přezkoumá pět let po vstupu této dohody v platnost.“

