
kapitola 41 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   41 

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY (JINÉ NEŽ KOŽEŠINY) A USN Ě 
Poznámky 
 
1. Do této kapitoly nepatří: 

a) odřezky nebo podobný odpad surových kůží nebo kožek (číslo 0511); 

b) kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím čísel 0505 nebo 6701; nebo 

c) kůže nebo kožky, surové, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené (kapitola 43); do kapitoly 41 však patří neodchlupené surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolích), koní 
nebo jiných lichokopytníků, ovcí nebo jehňat (kromě jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián nebo podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo 
tibetských), koz nebo kůzlat (kromě jemenských, mongolských nebo tibetských koz a kůzlat), vepřů (včetně pekari), kamzíků, gazel, velbloudů (včetně dromedárů), sobů, losů, jelenů, 
srnců nebo psů. 

 
2. A)  Do čísel 4104 až 4106 nepatří kůže a kožky, které byly podrobeny procesu činění (včetně předčinění), který je návratný (čísla 4101 až 4103, podle případu). 
 

B)  Ve smyslu čísel 4104 až 4106 výraz „crust“ zahrnuje kůže a kožky, které byly před sušením předčiněné, barvené nebo likrované (mazané). 
 
3. V celé nomenklatuře se výrazem „kompozitní useň“ rozumí pouze materiály uvedené v čísle 4115.  
 
 
Aplika ční poznámka ke kapitole  
 
Na obaly výrobků uvedených v této kapitole se při propouštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku vztahují požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Obaly 
dovážené podnikajícími právnickými osobami, (dále jen ”dovozce”),  

1. musí splňovat požadavky §§ 3 a 4 zákona o obalech, 
2. na požádání je dovozce povinen celnímu úřadu předložit prohlášení o splnění podmínek uvedení obalů na trh podle § 5 zákona o obalech, 
3. dovozce musí být 

a) u Ministerstva životního prostředí zapsán v Seznamu podle § 14 zákona o obalech, nebo ve stanovené lhůtě podat na zápis návrh, 
b) nebo musí mít uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností. 

 



kapitola 42 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   42 

KOŽENÉ ZBOŽÍ; SEDLÁ ŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE ST ŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE 
MORUŠOVÉHO) 

Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) sterilní chirurgický katgut nebo podobné sterilní chirurgické šicí materiály (číslo 3006); 

b) oděvy a oděvní doplňky (kromě rukavic palcových, prstových a rukavic bez prstů), s podšívkou z přírodní nebo umělé kožešiny, jakož i oděvy a oděvní doplňky s vnějšími částmi 
z přírodní nebo umělé kožešiny, jsou-li tyto části více než pouhou ozdobou (číslo 4303 nebo 4304); 

 
c) zcela zhotovené výrobky ze síťoviny (číslo 5608); 

d) výrobky kapitoly 64; 

e) pokrývky hlavy nebo jejich části a součásti kapitoly 65; 

f) biče, jezdecké bičíky nebo ostatní výrobky čísla 6602; 

g) manžetové knoflíky, náramky nebo jiná bižuterie (číslo 7117); 

h) sedlářské nebo řemenářské příslušenství a vybavení, jako např. třmeny, udidla pro uzdy, ozdobné kování a přezky pro koně, předkládané samostatně (zpravidla třída XV); 

ij) struny pro hudební nástroje, kůže na bubny nebo podobné nástroje, jakož i jiné části a součásti hudebních nástrojů (číslo 9209); 

k) výrobky kapitoly 94 (například nábytek, svítidla a osvětlovací zařízení); 

l) výrobky kapitoly 95 (například hračky, hry a sportovní potřeby); nebo 

m) knoflíky, stiskací spony, patentky, stiskací knoflíky, formy na knoflíky a jiné části a součásti těchto výrobků, knoflíkové polotovary, čísla 9606. 

2. A) Kromě ustanovení předchozí poznámky 1, do čísla 4202 nepatří: 

a) tašky z plastových fólií, též potištěné, s držadly, které nejsou určeny k dlouhodobému používání (číslo 3923); 

b) výrobky z pletacích materiálů (číslo 4602). 

B) Výrobky čísel 4202 a 4203 obsahující části z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy, z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, z drahokamů nebo polodrahokamů 
(přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných) zůstávají zařazeny v těchto číslech, i když tyto části jsou více než pouhými nepatrnými doplňky nebo ozdobami, za předpokladu, že tyto 
části nedávají výrobkům podstatný charakter. Pokud však tyto části dávají výrobkům podstatný charakter, zařazují se tyto výrobky do kapitoly 71. 

 
3. Ve smyslu čísla 4203 se výraz „oděvy a oděvní doplňky“ vztahuje, inter alia, na rukavice palcové, prstové a rukavice bez prstů (včetně sportovních nebo ochranných), zástěry a ostatní ochranné 

oděvy, přezky, pásky, opasky, závěsné řemeny, zápěstní řemínky, avšak kromě řemínků k hodinkám (číslo 9113). 



kapitola 42 - poznámky ke kapitole 

Doplňková poznámka 

1. Ve smyslu podpoložek čísla 4202, výraz „vnější povrch“ označuje materiál na vnějším povrchu schránky viditelný pouhým okem, i když je tento materiál vnější vrstvou kombinace materiálů, 
které tvoří vnější materiál schránky. 

 
 
Aplika ční poznámky ke kapitole  
 
A) Na obaly výrobků uvedených v této kapitole se při propouštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku vztahují požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Obaly 
dovážené podnikajícími právnickými osobami, (dále jen ”dovozce”),  

1. musí splňovat požadavky §§ 3 a 4 zákona o obalech, 
2. na požádání je dovozce povinen celnímu úřadu předložit prohlášení o splnění podmínek uvedení obalů na trh podle § 5 zákona o obalech, 
3. dovozce musí být 

a) u Ministerstva životního prostředí zapsán v Seznamu podle § 14 zákona o obalech, nebo ve stanovené lhůtě podat na zápis návrh, 
b) nebo musí mít uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností. 

 

B) sazby DPH: 
Na zboží této kapitoly se, podle přílohy č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vztahuje snížená sazba DPH, pouze pokud se jedná o zdravotnické prostředky podle 
zvláštních právních předpisů1), včetně náhradních dílů, u kterých je  čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
1) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů. 
Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
 Nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.. 
 Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 



kapitola 43 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   43 

KOŽEŠINY A UMĚLÉ KOŽEŠINY; VÝROBKY Z NICH 

 
Poznámky 

1. V celé nomenklatuře výraz „kožešiny“, kromě surových kožešin čísla 4301, znamená kůže nebo kožky všech zvířat, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené. 

2. Do této kapitoly nepatří: 

a) kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím (číslo 0505 nebo 6701); 

b) surové kůže nebo kožky, neodchlupené, kapitoly 41 (viz poznámka 1 c) ke kapitole 41); 

c) rukavice palcové, prstové a rukavice bez prstů vyrobené z usně a kožešiny nebo z usně a umělé kožešiny (číslo 4203); 

d) výrobky kapitoly 64; 

e) pokrývky hlavy a jejich části a součásti kapitoly 65; nebo 

f) výrobky kapitoly 95 (například hračky, hry a sportovní potřeby). 

3. Do čísla 4303 patří kožešiny a části kožešin spojené přidáním jiného materiálu, jakož i kožešiny a části kožešin sešité do tvaru oděvů, částí nebo oděvních doplňků nebo do tvaru jiného zboží. 
 
4. Do čísel 4303 nebo 4304 patří oděvy a oděvní doplňky všech druhů (kromě těch, jež jsou z této kapitoly vyloučeny poznámkou 2), opatřené podšívkou z přírodních nebo umělých kožešin, nebo 

na jejichž vnější straně jsou části z přírodních nebo umělých kožešin, jsou-li tyto části více než pouhou ozdobou. 
 
5. V celé nomenklatuře se výrazem „umělé kožešiny“ rozumějí napodobeniny kožešin zhotovené nalepením nebo našitím vlny, srsti nebo jiných vláken na useň, tkaninu nebo jiný materiál, kromě 

napodobenin zhotovených tkaním nebo pletením (obvykle číslo 5801 nebo 6001). 
 

 
Aplika ční poznámky ke kapitole  
 
A) Na obaly výrobků uvedených v této kapitole se při propouštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku vztahují požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Obaly 
dovážené podnikajícími právnickými osobami, (dále jen ”dovozce”),  

1. musí splňovat požadavky §§ 3 a 4 zákona o obalech, 
2. na požádání je dovozce povinen celnímu úřadu předložit prohlášení o splnění podmínek uvedení obalů na trh podle § 5 zákona o obalech, 
3. dovozce musí být 

a) u Ministerstva životního prostředí zapsán v Seznamu podle § 14 zákona o obalech, nebo ve stanovené lhůtě podat na zápis návrh, 
b) nebo musí mít uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností. 



kapitola 43 - poznámky ke kapitole 

 
B) sazby DPH: 
Na zboží této kapitoly se, podle přílohy č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vztahuje snížená sazba DPH, pouze pokud se jedná o zdravotnické prostředky podle 
zvláštních právních předpisů1), včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
1) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů. 
Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
 Nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.. 
 Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
 


