
 
kapitola 50 – poznámky ke kapitole

K A P I T O L A   50 

HEDVÁBÍ 

 
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 51 - poznámky ke kapitole

K A P I T O L A   51 

VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍ ŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY 

 
Poznámka 
 
1. V celé nomenklatuře znamená: 
 

a) „vlna“ přírodní vlákno z ovcí nebo jehňat; 
 
b) „jemné zvířecí chlupy“ chlupy z alpaky, lamy, vikuně, velblouda (včetně dromedára), jaka, kozy angorské, tibetské, kašmírské nebo podobných koz (nikoli však z obyčejných koz), 

králíka (včetně angorského), zajíce, bobra, nutrie nebo ondatry; 
 

c) „hrubé zvířecí chlupy“ chlupy zvířat výše neuvedených, kromě štětin a chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) a žíní (číslo 0511). 
 
 
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 52 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   52 

BAVLNA 

 

Poznámka k položce 

 
1. Pro účely položek 5209 42 a 5211 42 znamená výraz „denim“ tkaniny z různobarevných nitíz třívazného nebo čtyřvazného kepru, včetně lomeného keprus osnovním efektem, jejichž osnovní 

nitě jsou jedné a téže barvy a jejichž útkové nitě jsou nebělené, bělené, obarvené šedě nebo na světlejší odstín, než u osnovních nití. 
 

 
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 53 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   53 

JINÁ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NIT Ě A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ 
 
 
 

Doplňková poznámka 

 
1. A) Pro účely podpoložek 5306 10 90, 5306 20 90 a 5308 20 90 se výrazem „upravené pro drobný  prodej“ rozumějí nitě (jednoduché, skané nebo kablované), s výhradou výjimek uvedených 

níže v odstavci B: 
 

a) v klubkách nebo na kartách, cívkách, dutinkách nebo obdobných podložkách, o hmotnosti (včetně podložky) nepřesahující 200 g; 

b) v přadenech nebo přadénkách o hmotnosti nepřesahující 125 g; 

c) v přadenech nebo přadénkách sestávajících z několika menších přadének oddělených dělicími nitěmi na vzájemně nezávislá, o jednotné hmotnosti nepřesahující 125 g. 

B) Uvedená ustanovení se nevztahují: 

a) na násobnou nebo kablovanou nit, nebělenou, v přadenech nebo přadénkách; 

b) na násobnou nebo kablovanou nit, upravenou: 

i) v křížem navinutých přadenech nebo přadénkách, nebo 

ii) uloženou na podložkách nebo jiným způsobem, ze kterého vyplývá použití pro textilní průmysl (například na potáčích, cívkách pro skací stroje nebo ve tvaru kuželových 
cívek, útkových cívek nebo návinů pro vyšívací stroje). 

 
 
 
 
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 54 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   54 

CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; PÁSKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTI LNÍCH MATERIÁL Ů 

 

Poznámky 

1. Výraz „chemická vlákna“ znamená v celé nomenklatuře střižová vlákna a nekonečná vlákna z organických polymerů vyrobená průmyslově, a to: 

a) polymerací organických monomerů k získání polymerů jako jsou polyamidy, polyestery, polyolefiny nebo polyurethany nebo chemickou modifikací polymerů vytvořených tímto procesem 
(například poly(vinylalkohol) připravený hydrolýzou poly(vinylacetátu)); nebo 

b) rozpuštěním nebo chemickou úpravou přírodních organických polymerů (například celulózy) k získání polymerů jako je měďnatoamonné vlákno (měďnaté vlákno) nebo viskózové 
hedvábí nebo chemickou modifikací přírodních organických polymerů (například celulózy, kaseinu a jiných proteinů nebo kyseliny alginové) k získání polymerů jako je acetát celulózy 
nebo algináty. 

Výrazy „syntetické“ a „umělé“, použité ve vztahu k vláknům, znamenají: syntetická: vlákna definovaná v písmenu a); umělá:  vlákna definovaná v písmenu b).  Pásky a podobné tvary čísla 5404 
nebo 5405 se nepovažují za chemická vlákna. 
Výrazy „chemické“, „syntetické“ a „umělé“ se použijí též ve stejném smyslu k výrazu „textilní materiály“. 

  
2. Do čísel 5402 a 5403 nepatří kabely ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken kapitoly 55. 
 
 
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 55 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   55 

CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA 

 
Poznámka 
 
1. Ve smyslu čísel 5501 a 5502 se výrazem „kabely z chemických filamentů“ rozumějí kabely z paralelních filamentů o stejné délce rovnající se délce kabelů a splňující následující podmínky: 

a) délka kabelu převyšuje 2 m; 

b) kroucení je nižší než 5 zákrutů na metr; 

c) jednotlivá nekonečná vlákna mají délkovou hmotnost nižší než 67 decitex; 

d) pouze v případě kabelů ze syntetických nekonečných vláken: kabel musí být dloužený, to znamená, že jej nelze ve směru jeho délky protáhnout o více než 100 %; 

e) celková délková hmotnost kabelu je vyšší než 20 000 decitex. 

Kabely o délce nepřesahující 2 m se zařazují do čísel 5503 nebo 5504. 

 

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 56 - poznámky ke kapitole 
  

K A P I T O L A   56 

VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NIT Ě; MOTOUZY, ŠŇŮRY, PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH 

 
Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené substancemi nebo přípravky (například parfémy nebo kosmetikou kapitoly 33, mýdly nebo detergenty čísla 3401, 
leštidly, krémy nebo podobnými přípravky čísla 3405, textilními změkčovadly čísla 3809), kde je textilní materiál přítomen pouze jako nosič; 

b) textilní výrobky čísla 5811; 

c) přírodní nebo umělé brusné prášky nebo zrna na podložce z plsti nebo netkané textilie (číslo 6805); 

d) aglomerovaná nebo rekonstituovaná slída na podložce z plsti nebo netkané textilie (číslo 6814); 

e) kovová fólie na podložce z plsti nebo netkané textilie (obecně třída XIV nebo XV); nebo 

f) hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky čísla 9619. 
 

2. Výraz „plsť“ zahrnuje vpichovanou plsť a textilie sestávající z rouna textilních vláken, jejichž soudržnost byla zpevněna proplétáním za použití vláken tohoto rouna. 

3. Do čísel 5602 a 5603 patří, jednotlivě, plsti a netkané textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo kaučukem bez ohledu na charakter těchto materiálů (nelehčené 
nebo lehčené). 

Do čísla 5603 patří též netkané textilie obsahující jako pojivo plast nebo kaučuk. 

Do čísel 5602 a 5603 však nepatří: 

a) plsti impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo kaučukem, obsahující 50 % hmotnostních nebo méně textilního materiálu, nebo i plsti zcela zalité plasty nebo 
kaučukem (kapitoly 39 nebo 40); 

b) netkané textilie, buď zcela zalité plasty nebo kaučukem nebo zcela povrstvené nebo potažené těmito materiály na obou stranách za podmínky, že je toto povrstvení nebo potažení viditelné 
pouhým okem, přičemž se nebere do úvahy žádná výsledná změna barvy (kapitoly 39 nebo 40); nebo 

c) listy, desky nebo pásy z lehčených plastů nebo z lehčeného kaučuku v kombinaci s plstí nebo netkanými textiliemi, u nichž textilní materiál slouží pouze jako výztuž (kapitoly 39 nebo 40). 
 

4. Do čísla 5604 nepatří textilní nitě nebo pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, u nichž nejsou impregnace, povrstvení nebo potažení viditelné pouhým okem (zpravidla kapitoly 50 až 
55); pro účely tohoto ustanovení se nebere do úvahy žádná výsledná změna barvy. 

 
 

 
 
 
 
 



kapitola 56 - poznámky ke kapitole 
  

 
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 57 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   57 

KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 
 
 

Poznámky 

1. Pro účely této kapitoly se výrazem „koberce a jiné textilní podlahové krytiny“ rozumějí podlahové krytiny, u kterých textilní materiál slouží při používání  jako vrchní vrstva výrobku a zahrnuje 
výrobky, které mají charakter textilních podlahových krytin, avšak které jsou používány k jiným účelům. 

 
2. Do této kapitoly nepatří podložky pod podlahové krytiny. 
 

Doplňková poznámka 

1. Za účelem uplatňování nejvyšší celní sazby v případě koberců a podlahových krytin podpoložky  5701 10 90  nezahrnuje povrch podléhající proclení pevné okraje, třásně a lemy. 

 
 
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 58 - poznámky ke kapitole 
 

K A P I T O L A   58 

SPECIÁLNÍ TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTILIE; KRAJKY; TAPISE RIE; PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY; VÝŠIVKY 

 
Poznámky 
 
1. Do této kapitoly nepatří textilie, které jsou popsány v poznámce 1 ke kapitole 59, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované a jiné výrobky kapitoly 59. 
 
2. Do čísla 5801 patří rovněž útkové vlasové tkaniny, u nichž volné nitě dosud nebyly rozřezány a které v této fázi tedy nemají vzpřímený vlas. 
 
3. Pro účely čísla 5803 se výrazem „perlinkové tkaniny“ rozumějí tkaniny, jejichž osnova je zcela nebo zčásti složena ze stojatých nebo základních nití a obtáčivých nití, které obtáčejí stojaté nitě 

poloviční, celou nebo vícenásobnou otáčkou a vytvářejí tak smyčky, kterými prochází útková nit. 
 
4. Do čísla 5804 nepatří vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů  čísla 5608. 
 
5. Pro účely čísla 5806 se výrazem „tkané stuhy“ rozumějí: 
 

a) tkaniny o šířce nepřesahující 30 cm, buď v takové šířce přímo tkané, nebo stříhané nebo řezané z širších kusů, na obou stranách opatřené pevnými kraji (tkanými, zalepenými nebo 
zpevněnými jiným způsobem); 

 
b) hadicové tkaniny, jejichž šířka ve zploštělém stavu nepřesahuje 30 cm; a 
 
c) šikmé lemovky se založenými kraji, jejichž šířka po rozložení nepřesahuje 30 cm.  

 
Stuhy s tkanými třásněmi se zařazují do čísla 5808. 

 
6. Ve smyslu čísla 5810 se výrazem „výšivky“ rozumějí, inter alia, výšivky s kovovou nebo skleněnou nití na viditelném textilním podkladě a nášivky (aplikace) flitrů, korálků nebo ozdobných motivů 

z textilního nebo jiného materiálu. Do tohoto čísla však nepatří jehlou vypracované tapiserie (číslo 5805). 
 

7. Kromě výrobků čísla 5809 patří do této kapitoly též výrobky z kovových nití a výrobky používané v oděvnictví, jako dekorační textilie nebo pro podobné účely. 
 

 
 

 
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. 
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B) Sazby DPH: 

Na zboží čísla 5805 se, podle přílohy č. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vztahuje snížená sazba DPH, pouze pokud se jedná o tapisérie zhotovené ručně podle 

originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích. 
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K A P I T O L A   59 

TEXTILIE IMPREGNOVANÉ, POVRSTVENÉ, POTAŽENÉ NEBO LA MINOVANÉ; TEXTILNÍ VÝROBKY VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ 

 

 
Poznámky 
 
1. Není-li stanoveno jinak, výrazem „textilie“ se pro účely této kapitoly rozumějí pouze tkaniny kapitol 50 až 55 a čísel 5803 a 5806, prýmky a ozdobné lemovky v metráži čísla 5808 a pletené nebo 

háčkované textilie čísel 6002 až 6006. 
 
2. Do čísla 5903 patří: 
 

a) textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty bez ohledu jak na plošnou hmotnost, tak i na charakter plastů (nelehčené nebo lehčené), jiné než: 
 

1) textilie, u nichž nejsou impregnace, povrstvení nebo potah viditelné pouhým okem (zpravidla kapitoly 50 až 55, 58 nebo 60); pro účely tohoto ustanovení se nebere v úvahu 
výsledná změna barvy ; 

 
2) výrobky, které nelze bez jejich popraskání ručně obtočit kolem válečku o průměru 7 mm při teplotě v rozmezí 15 a 30 oC (zpravidla kapitola 39); 
 
3) výrobky, u nichž je textilie buď zcela zalitá plasty nebo zcela povrstvená nebo potažená těmito materiály na obou stranách za podmínky, že je toto povrstvení nebo povlak viditelné 

pouhým okem, bez ohledu na výslednou změnu barvy (kapitola 39); 
 
4) textilie částečně povrstvené nebo potažené plasty se vzorem vytvořeným tímto postupem (zpravidla kapitoly 50 až 55, 58 nebo 60); 

5) desky, listy nebo pásy z lehčených plastů kombinovaných s textilií, u nichž textilie slouží pouze jako výztuž (kapitola 39); nebo 

6) textilní výrobky čísla 5811; 

b) textilie vyrobené z nití, pásků nebo podobných tvarů, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné plasty čísla 5604. 

3. Pro účely čísla 5905 se výrazem „textilní tapety“ rozumějí výrobky v rolích o šířce ne menší než 45 cm, vhodné ke zdobení stěn nebo stropů, které sestávají z textilního povrchu, jenž byl upevněn 
na podložku nebo byl na rubu upraven (impregnací nebo nátěrem umožňujícím nalepení). 
Do tohoto čísla však nepatří textilní tapety, které mají povrch z textilních postřižků nebo textilního prachu upevněn přímo na podložku z papíru (číslo 4814) nebo na textilní podložku (zpravidla 
číslo 5907). 
 

4. Pro účely čísla 5906 se výrazem „pogumované textilie“ rozumějí: 

a) textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem: 

i) o plošné hmotnosti ne vyšší než 1 500 g/m2 nebo 

ii) o plošné hmotnosti vyšší než 1 500 g/m2 a obsahující více než 50 % hmotnostních textilního materiálu; 

b) textilie čísla 5604 vyrobené z nití, pásků nebo podobných tvarů, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem; a 
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c) textilie sestávající z paralelně uložených textilních nití spojených kaučukem bez ohledu na jejich plošnou hmotnost. 
Do tohoto čísla však nepatří desky, listy nebo pásy z lehčeného kaučuku v kombinaci s textilií, u nichž textilie slouží pouze jako výztuž (kapitola 40) nebo textilní výrobky čísla 5811. 

 
5. Do čísla 5907 nepatří: 
 

a) textilie, u nichž nejsou impregnace, povrstvení nebo povlak viditelné pouhým okem (zpravidla kapitoly 50 až 55, 58 nebo 60); pro účely tohoto ustanovení se nebere v úvahu žádná 
výsledná změna barvy; 

 
b) textilie s malovaným vzorem (jiné než malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné); 
 
c) textilie částečně potažené postřižky, prachem, práškovým korkem nebo podobným materiálem se vzorem vytvořeným tímto postupem; napodobenina vlasové textilie se však zařazuje do 

tohoto čísla; 
 
d) textilie upravené běžným prostředkem na bázi škrobových nebo podobných látek; 

e) dřevěné dýhy na podložce z textilií (číslo 4408); 

f) přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn na podložce z textilií (číslo 6805); 

g) aglomerovaná nebo rekonstituovaná slída na podložce z textilií (číslo 6814); nebo 

h) kovové fólie na podložce z textilií (obecně třída XIV nebo XV). 

6. Do čísla 5910 nepatří: 

a) převodové nebo dopravníkové pásy a řemeny z textilních materiálů o tloušťce menší než 3 mm,; nebo 

b) převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z textilií, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem nebo vyrobené z textilních nití nebo motouzů, 
impregnovaných, povrstvených, potažených nebo opláštěných kaučukem (číslo 4010). 

 
7. Do čísla 5911 patří následující výrobky, které nepatří do žádného jiného čísla třídy XI: 
 

a) textilní výrobky v metráži, řezané na určitou délku nebo jednoduše řezané do pravoúhlého (též čtvercového) tvaru  (kromě těch, které mají charakter výrobků čísel 5908 až 5910), a to 
pouze: 

 
i) textilie, plsti a textilie 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 vratidel; 
 
ii) plátna k prosévání; 

iii) filtrační plachetky z textilních materiálů nebo lidských vlasů používané v olejových lisech nebo podobných zařízeních; 

iv) plochá tkaniny s násobnou osnovou nebo útkem, též zplstěné, impregnované nebo povrstvené, používané ve strojírenství nebo pro jiné technické účely; 

v) textilie vyztužené kovem používané pro technické účely; 

vi) šňůry, stuhy a podobné výrobky, též povrstvené, impregnované nebo vyztužené kovem, používané v průmyslu jako těsnicí nebo mazací materiály; 
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b) textilní výrobky (jiné než čísel 5908 až 5910) používané pro technické účely (například textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo 
podobných strojích (například na buničinu nebo azbestocement), těsnění, podložky, lešticí kotouče a jiné součásti strojů). 

 
 
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. 
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K A P I T O L A   60 

PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE 

 
Poznámky 
 
1. Do této kapitoly nepatří: 

a) háčkované krajky čísla 5804; 

b) pletené nebo háčkované štítky, odznaky a podobné výrobky čísla 5807; 

c) pletené nebo háčkované textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kapitoly 59. Avšak pletené nebo háčkované vlasové textilie impregnované, povrstvené, potažené 
nebo laminované zůstávají zařazeny v čísle 6001. 

 
2. Do této kapitoly patří rovněž textilie vyrobené z kovových nití, používané ve svrchním ošacení pro dekorační nebo pro podobné účely. 
 
3. V celé nomenklatuře zahrnuje jakákoli zmínka o „pleteném zboží“ také zboží propletené, u nichž je řetízkový steh vytvořen textilní nití. 
 

 

 
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. 
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K A P I T O L A   61 

ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ 

 
Poznámky 
 
1. Do této kapitoly patří pouze zcela zhotovené pletené nebo háčkované výrobky. 

2. Do této kapitoly nepatří: 

a) výrobky čísla 6212; 

b) obnošené oděvy a použité textilní výrobky čísla 6309; nebo 

c) ortopedické pomůcky, chirurgické pásy, kýlní pásy nebo podobné výrobky (číslo 9021). 

3. Pro účely čísel 6103 a 6104: 

a) se výrazem „oblek“ nebo „kostým“ rozumí souprava oblečení skládající se ze dvou nebo tří kusů vyrobených ze stejné textilie, pokud jde o vnější povrch, a zahrnující: 

– jeden kabátek nebo sako, jehož vnějšek, kromě rukávů, je vytvořen ze čtyř nebo více částí a určený k odění horní části těla, popřípadě doplněný ušitou vestou, jejíž přední díly 
jsou zhotoveny z textilie, která je zároveň vnější textilií ostatních částí soupravy a jejíž zadní díl je zhotoven ze stejné textilie jako podšívka kabátku nebo saka, a 

– jednu část určenou k odění dolní části těla a skládající se z kalhot dlouhých, krátkých nebo šortek (jiných než plavky), sukně nebo kalhotové sukně bez šlí a bez náprsenky. 
 

Všechny součásti ,,obleku” nebo ,,kostýmu” musí být z textilie stejné struktury, barvy a složení; musí být také stejného stylu a odpovídající nebo slučitelné velikosti. Všechny části 
mohou mít lemování (pruh látky přišitý na švu) z jiné textilie. 
Jestliže je několik jednotlivých částí určených k odění dolní části těla předkládáno současně (například dva páry dlouhých kalhot nebo dlouhé a krátké kalhoty nebo sukně nebo 
kalhotová sukně a kalhoty), považují se za hlavní dolní části obleku kalhoty a u dámského nebo dívčího kostýmu sukně nebo kalhotová sukně; ostatní části oděvu se posuzují odděleně. 
Výraz „oblek“ nebo „kostým“ zahrnuje také soupravy oblečení uvedené níže, a to i v případech, kdy nesplňují všechny shora uvedené podmínky: 
 

– žaketový oblek skládající se z jednobarevného kabátu (žaketu) se zaoblenými šosy, na zadním díle visícími hodně dolů a z vertikálně proužkovaných kalhot, 

– frak, zhotovený obvykle z černé textilie; kabát, který je vpředu poměrně krátký, neuzavřený a má úzké rozstřižené šosy visící od boků přes zadní část dolů, 

– smoking, u kterého je kabát podobného střihu jako obyčejný kabát (snad jen odhalující více náprsenku), ale klopy má lesklé, hedvábné nebo z imitace hedvábí; 

b) výrazem „komplet“ se rozumí souprava oblečení (jiná než obleky nebo kostýmy a výrobky čísel 6107, 6108 nebo 6109) skládající se z několika kusů zcela zhotovených ze stejné textilie, 
upravené pro drobný prodej a zahrnující: 

 
– jeden oděv určený k odění horní části těla, s výjimkou pulovrů, které mohou tvořit druhý horní oděv pouze v případě dvoudílné soupravy a dále vestu, která může mít také 

povahu druhého horního oděvu, a 
 
– jeden nebo dva různé oděvy, určené k odění dolní části těla a skládající se z dlouhých kalhot, náprsenkových kalhot se šlemi, krátkých kalhot a šortek (jiných než plavky), sukně 

nebo kalhotové sukně. 
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Všechny části kompletu musí být z textilie stejné struktury, stylu, barvy a složení; musí mít též odpovídající nebo slučitelnou velikost. Výraz „komplet“ se nevztahuje na teplákové 
soupravy ani na lyžařské kombinézy a komplety čísla 6112. 

 
4. Do čísel 6105 a 6106 nepatří oděvy s kapsami umístěnými pod pasem, s žebrovaným pásem nebo s jiným prostředkem umožňujícím utažení dolního kraje oděvu ani oděvy, které mají 

v průměru méně než 10 stehů na běžný centimetr v každém směru, počítáno na ploše měřící alespoň 10 cm x 10 cm. Do čísla 6105 nepatří oděvy bez rukávů. 
 
5. Do čísla 6109 nepatří oděvy se zdrhovací šňůrou, žebrovaným pásem nebo jiným řešením stahovaní v dolní části oděvu. 

6. Pro účely čísla 6111: 

a) se výrazem „kojenecké oděvy a oděvní doplňky“ rozumějí výrobky pro malé děti do výšky postavy nepřesahující 86 cm; zahrnují též dětské pleny; 

b) výrobky, které, prima facie, mohou být zařazeny současně do čísla 6111 a do dalších čísel této kapitoly, se zařadí do čísla 6111. 

7. Pro účely čísla 6112 se výrazem „lyžařské kombinézy a komplety“ rozumějí oděvy nebo soupravy oděvů, které lze rozpoznat podle vzhledu a použité textilie jako oděvy určené pro lyžování 
(klasické nebo alpské). Skládají se buď: 

 
a) z „lyžařské kombinézy“, tj. jednodílný oděv určený k odění horní i dolní části těla; kromě rukávů a límce může mít kombinéza též kapsy nebo podpínky; nebo 
 
b) z  „lyžařského kompletu“, tj. soupravy skládající se ze dvou nebo tří kusů, upravené pro drobný prodej a zahrnující: 

 
– jeden oděv, jako je bunda, větrovka nebo podobné výrobky zapínané na zdrhovadlo nebo podobný uzávěr, popřípadě doplněné vestou, a 
 
– jedny kalhoty, též prodloužené nad pas, jedny krátké kalhoty nebo jedny náprsenkové kalhoty se šlemi. 

 
 
,,Lyžařský komplet” se může též skládat z kombinézy popsané shora v odstavci a) a z oteplovací bundy bez rukávů, určené k oblékání přes kombinézu. 
Všechny součásti ,,lyžařského kompletu” musí být vyrobeny z textilie stejné struktury, stylu a složení, stejné, popřípadě odlišné, barvy a musí mít též odpovídající nebo slučitelnou 
velikost. 

 
8. Oděvy, které lze, prima facie, zařadit současně do čísla 6113 a do jiných čísel této kapitoly, kromě čísla 6111, se zařadí do čísla 6113. 
 
9. Oděvy této kapitoly, které jsou navrženy se zapínáním zleva doprava na přední straně budou považovány za pánské nebo chlapecké oděvy a ty oděvy, které jsou navrženy na  zapínání zprava 

doleva na přední straně za dámské nebo dívčí. Tato ustanovení neplatí, pokud střih oděvu jasně ukazuje, že je oděv navržen pro jedno nebo druhé pohlaví. 
Oděvy, u nichž nelze určit, zda se jedná o pánské nebo chlapecké či dámské nebo dívčí, se zařazují do příslušného čísla pro dámské nebo dívčí oděvy. 

 
10. Výrobky této kapitoly mohou být vyrobeny z kovových nití. 

Doplňkové poznámky 

1. Ve smyslu poznámky 3 písm. b) k této kapitole musí být části kompletu zcela zhotoveny ze stejné textilie a musí být splněny i ostatní podmínky související s uvedenou poznámkou. 
Pro tyto účely: 

 
– může být použitá textilie nebělená, bělená, barvená, z různobarevných nití nebo potištěná; 
 
– pulovr nebo vesta s patentem jsou považovány jako část kompletu, i když není patent na části určené k odění dolní části těla, za předpokladu, že patent není přišitý, ale je zhotoven 

přímo během pletacího procesu. 
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Souprava oděvů není považována za komplet, pokud jsou její části vyrobeny z různých textilií, i když je rozdíl pouze v jejich barvě. 
Všechny části kompletu musí být pro drobný prodej upraveny jako celek. Na zařazení kompletu jako celku nemá vliv samostatné balení nebo označení jednotlivých částí. 

 
2. Pro účely čísla 6109 se výrazem „tílka a jiné nátělníky“ zahrnují oděvy, též s ozdobným vzorem, které se nosí přímo na těle a které nemají límec, též s rukávy, včetně těch, které mají prádlová 

ramínka.  
Tyto oděvy, které jsou určeny k zakrytí horní části těla, mají mnohdy charakteristické znaky společné s vrchními tričky nebo jinými tílky a nátělníky čísla 6109. 

 
3. Do čísla 6111 a podpoložek 6116 10 20 a 6116 10 80 patří prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů impregnované, povrstvené nebo potažené plasty nebo kaučukem, i když jsou: 
 

– vyrobeny z pletených nebo háčkovaných textilií impregnovaných, povrstvených nebo potažených plasty nebo kaučukem čísel 5903 nebo 5906, nebo 
 
– vyrobeny z neimpregnovaných, nepovrstvených nebo nepotažených pletených nebo háčkovaných textilií a následně impregnovány, povrstveny nebo potaženy plasty nebo kaučukem. 

 
 
Pokud pletená nebo háčkovaná textilie slouží pouze jako podložka, zařazují se prstové rukavice, palčáky nebo rukavice bez prstů impregnované, povrstvené nebo potažené lehčenými 
plasty nebo lehčeným kaučukem do kapitoly 39 nebo 40, i když jsou vyrobeny z neimpregnovaných, nepovrstvených nebo nepotažených pletených nebo háčkovaných textilií a následně 
jsou impregnovány, povrstveny nebo potaženy lehčenými plasty nebo lehčeným kaučukem (poznámka 2 a) 5) a poznámka 4 poslední odstavec ke kapitole 59). 

 

 
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) Sazba 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. 
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K A P I T O L A   62 

ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁ ČKOVANÉ 

 
Poznámky 

1. Do této kapitoly patří pouze zcela zhotovené výrobky z jakékoliv textilie, jiné než vata, kromě pletených nebo háčkovaných výrobků (jiných než čísla 6212). 

2 Do této kapitoly nepatří: 

a) obnošené oděvy nebo jiné použité textilní výrobky čísla 6309; nebo 

b) ortopedické pomůcky, chirurgické pásy, kýlní pásy nebo podobné výrobky (číslo 9021). 

3. Pro účely čísel 6203 a 6204: 

a) se výrazem „oblek“ nebo „kostým“ rozumí souprava oblečení skládající se ze dvou nebo tří kusů vyrobených ze stejné textilie, pokud jde o vnější povrch, a zahrnující: 
 
– jeden kabátek nebo sako, jehož vnějšek, kromě rukávů, je vytvořen ze čtyř nebo více částí a určený k odění horní části těla, popřípadě doplněný ušitou vestou, jejíž přední díly 

jsou zhotoveny z textilie, která je zároveň vnější textilií ostatních částí soupravy a jejíž zadní díl je zhotoven ze stejné textilie jako podšívka kabátku nebo saka, a 
 
– jednu část určenou k odění dolní části těla a skládající se z kalhot dlouhých, krátkých nebo šortek (jiných než plavky), sukně nebo kalhotové sukně bez šlí a bez náprsenky. 

 
Všechny součásti ,,obleku” nebo ,,kostýmu” musí být z textilie stejné struktury, barvy a složení; musí být také stejného stylu a mít odpovídající nebo slučitelnou velikost.  
Všechny části mohou mít lemování (pruh látky přišitý na švu) z jiné textilie.Jestliže je několik jednotlivých částí určených k odění dolní části těla předkládáno současně (například dva 
páry dlouhých kalhot nebo dlouhé a krátké kalhoty nebo sukně nebo kalhotová sukně a kalhoty), považují se za hlavní dolní části obleku kalhoty a u dámského nebo dívčího kostýmu 
sukně nebo kalhotová sukně; ostatní části oděvu se posuzují odděleně. 
Výraz „oblek“ nebo „kostým“ zahrnuje také soupravy oblečení uvedené níže, a to i v případech, kdy nesplňují všechny shora uvedené podmínky: 

– žaketový oblek skládající se z jednobarevného kabátu (žaketu) se zaoblenými šosy, na zadním díle visícími hodně dolů a z vertikálně proužkovaných kalhot, 

– frak, zhotovený obvykle z černé textilie; kabát, který je vpředu poměrně krátký, neuzavřený a má úzké rozstřižené šosy visící od boků přes zadní část dolů, 

– smoking, u kterého je kabát podobného střihu jako obyčejný kabát (snad jen odhalující více náprsenku), ale klopy má lesklé, hedvábné nebo z imitace hedvábí. 
 

b) Výrazem „komplet“ se rozumí souprava oblečení (jiná než obleky nebo kostýmy a výrobky čísel 6207 nebo 6208) skládající se z několika kusů zhotovených ze stejné textilie, upravené 
pro drobný prodej a zahrnující: 

 
– jeden oděv určený k odění horní části těla s výjimkou vest, které mohou mít také povahu druhého horního oděvu, a 
 
– jeden nebo dva různé oděvy určené k odění dolní části těla a skládající se z dlouhých kalhot, náprsenkových kalhot se šlemi, krátkých kalhot a šortek (jiných než plavky), sukně 

nebo kalhotové sukně. 
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Všechny části kompletu musí být z textilie stejné struktury, stylu, barvy a složení; musí mít též odpovídající nebo slučitelnou velikost. Výraz „komplet“ se nevztahuje na teplákové 
soupravy ani na lyžařské kombinézy a komplety čísla 6211. 

 
4. Pro účely čísla 6209: 

a) se výrazem „kojenecké oděvy a oděvní doplňky“ rozumějí výrobky pro malé děti do výšky postavy nepřesahující 86 cm; zahrnují též dětské pleny; 

b) výrobky, které, prima facie, mohou být zařazeny současně do čísla 6209 a do dalších čísel této kapitoly se zařadí do čísla 6209. 

5. Oděvy, které mohou , prima facie, být zařazeny současně do čísla 6210 a do jiných čísel této kapitoly, kromě čísla 6209, se zařazují do čísla 6210. 

6. Pro účely čísla 6211 se výrazem „lyžařské kombinézy a komplety“ rozumějí oděvy nebo soupravy oděvů, které lze rozpoznat podle vzhledu a použité textilie jako oděvy určené pro lyžování 
(klasické nebo alpské). Skládají se buď: 

 
a) z „lyžařské kombinézy“, tj. jednodílný oděv určeným k odění horní i dolní části těla; kromě rukávů a límce může mít kombinéza též kapsy nebo podpínky; nebo 

b) z „lyžařského kompletu“, tj. soupravy skládající se ze dvou nebo tří kusů, upravené pro drobný prodej a zahrnující: 

– jeden oděv, jako je bunda, větrovka nebo podobné výrobky zapínané na zdrhovadlo nebo podobný uzávěr, popřípadě doplněné vestou, a 

– jedny kalhoty, též prodloužené nad pas, jedny krátké kalhoty nebo jedny náprsenkové kalhoty se šlemi. 
 

,,Lyžařský komplet” se může také skládat z kombinézy popsané shora v odstavci a) a z oteplovací bundy bez rukávů, určené k oblékání přes kombinézu. 
Všechny součásti ,,lyžařského kompletu”  musí být vyrobeny z textilie stejné struktury, stylu a složení, stejné, popřípadě odlišné, barvy a musí mít též odpovídající nebo slučitelnou 
velikost. 

 
7. Šátky a podobné výrobky čtvercového nebo přibližně čtvercového tvaru, u kterých žádná strana nepřesahuje 60 cm, se zařazují jako kapesníky (číslo 6213). Kapesníky, u kterých kterákoliv 

strana převyšuje 60 cm, se zařazují do čísla 6214. 
 
8. Oděvy této kapitoly, které jsou navrženy se zapínáním zleva doprava na přední straně budou považovány za pánské nebo chlapecké oděvy a ty oděvy, které jsou navrženy na zapínání zprava 

doleva na přední straně za dámské nebo dívčí. Tato ustanovení neplatí, pokud střih oděvu jasně ukazuje, že je oděv navržen pro jedno nebo druhé pohlaví.  
Oděvy, u nichž nelze určit, zda se jedná o pánské nebo chlapecké či dámské nebo dívčí, se zařazují do příslušného čísla pro dámské nebo dívčí oděvy. 

9. Výrobky této kapitoly mohou být vyrobeny z kovových nití. 

Doplňkové poznámky 

1. Ve smyslu poznámky 3 písm. b) k této kapitole musí být části kompletu zcela zhotoveny ze stejné textilie a musí být splněny i ostatní podmínky související s uvedenou poznámkou. 
Pro tyto účely může být použitá textilie nebělená, bělená, barvená, z různobarevných nití nebo potištěná.Souprava oděvů není považována za komplet, pokud jsou její části vyrobeny z různých 
textilií, i když je rozdíl pouze v jejich barvě. 
Všechny části kompletu musí být pro drobný prodej upraveny jako celek. Na zařazení kompletu jako celku nemá vliv samostatné balení nebo označení jednotlivých částí. 
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2. Do čísel 6209 a 6216 patří prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů  impregnované, povrstvené nebo potažené plasty nebo kaučukem, i když jsou: 

– vyrobeny z textilií (jiných než pletených nebo háčkovaných) impregnovaných, povrstvených nebo potažených plasty nebo kaučukem čísel 5903 nebo 5906, nebo 

– vyrobeny z neimpregnovaných, nepovrstvených nebo nepotažených textilií (jiných než pletených nebo háčkovaných) a následně impregnovány, povrstveny nebo potaženy plasty nebo 
kaučukem. 

Pokud textilie (jiné než pletené nebo háčkované) slouží pouze jako podložka, zařazují se prstové rukavice, palčáky nebo rukavice bez prstů impregnované, povrstvené nebo potažené lehčenými 
plasty nebo lehčeným kaučukem do kapitoly 39 nebo 40, i když jsou vyrobeny z neimpregnovaných, nepovrstvených nebo nepotažených textilií (jiných než pletených nebo háčkovaných)                 
a následně jsou impregnovány, povrstveny nebo potaženy lehčenými plasty nebo lehčeným kaučukem (poznámka 2 a) 5) a poznámka 4 poslední odstavec ke kapitole 59). 
 
 

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) Sazba 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. 
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K A P I T O L A   63 

OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY;  OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY 
 
Poznámky 

1. Podkapitola I se vztahuje pouze na zcela zhotovené výrobky z jakékoliv textilie. 

2. Do podkapitoly I nepatří: 

a) výrobky kapitol 56 až 62 nebo 

b) obnošené oděvy nebo jiné použité textilní výrobky čísla 6309. 

3. Do čísla 6309 patří pouze následující výrobky: 

a) výrobky z textilních materiálů: 

– oděvy a oděvní doplňky a jejich části a součásti, 

– přikrývky a plédy, 

– prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské, 

– bytové textilie, jiné než koberce čísel 5701 až 5705 a tapiserie čísla 5805; 

b) obuv a pokrývky hlavy z jakéhokoliv materiálu, jiného než  azbest. 
Pro zařazení do tohoto čísla musí výše uvedené výrobky současně splňovat oba následující požadavky: 
 

– musí vykazovat známky patrného používání a  

– musí být předkládány hromadně nebo v balících, pytlích nebo podobných obalech. 
 
 
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. 
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B) Sazby DPH: 
 

1. 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. 

2. Na zboží čísla 6304 se, podle přílohy č. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vztahuje snížená sazba DPH, pouze pokud se jedná o nástěnné textiliie, 
zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

 

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. 
 


