
kapitola 68 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   68 

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU),  SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁL Ů 
 
 
Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) zboží kapitoly 25; 

b) potažený, impregnovaný nebo povrstvený papír, kartón a lepenka čísel 4810 nebo 4811 (například papír, kartón a lepenka povrstvené slídovým práškem nebo grafitem, bitumenový 
nebo asfaltový papír, kartón a lepenka); 

 
c) povrstvené, impregnované nebo potažené textilie kapitoly 56 nebo 59 (například textilie povrstvené nebo potažené slídovým práškem, bitumenové nebo asfaltové textilie); 

d) výrobky kapitoly 71; 

e) nástroje nebo části a součásti nástrojů kapitoly 82; 

f) litografické kameny čísla 8442; 

g) elektrické izolátory (číslo 8546) nebo izolační části a součásti čísla 8547; 

h) vrtáčky pro stomatologické vrtačky (číslo 9018); 

ij) výrobky kapitoly 91 (například hodiny a hodinová pouzdra); 

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

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

m) výrobky čísla 9602, jsou-li vyrobeny z materiálů specifikovaných v poznámce 2 b) ke kapitole 96, nebo výrobky čísla 9606 (například knoflíky), čísla 9609 (například břidlicová pisátka) 
nebo čísla 9610 (například břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení); 

 
n) výrobky kapitoly 97 (například umělecká díla). 

 
2. V čísle 6802 se výraz „opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely“ vztahuje nejen na druhy kamenů uvedené v číslech  2515 nebo 2516, ale také na všechny ostatní přírodní 

kameny (například křemenec, pazourek, dolomit a steatit) podobně opracované; nevztahuje se však na břidlici. 
 
 
 
 
 
 



kapitola 68 - poznámky ke kapitole 

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 69 - poznámky ke třídě 
 

K A P I T O L A   69 

KERAMICKÉ VÝROBKY 
 
 

Poznámky 

1. Do této kapitoly patří pouze keramické výrobky, které byly vypáleny po předchozím tvarování. Čísla 6904 až 6914 se vztahují pouze na výrobky, které nelze zařadit do čísel 6901 až 6903. 

2. Do této kapitoly nepatří: 

a) produkty čísla 2844; 

b) výrobky čísla 6804; 

c) výrobky kapitoly 71 (například bižuterie); 

d) cermety čísla 8113; 

e) výrobky kapitoly 82; 

f) elektrické izolátory (číslo 8546) nebo izolační části a součásti čísla 8547; 

g) umělé zuby (číslo 9021); 

h) výrobky kapitoly 91 (například hodiny a hodinová pouzdra); 

ij) výrobky kapitoly 94 (například nábytek, svítidla a osvětlovací zařízení, montované stavby); 

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

l) výrobky čísla 9606 (například knoflíky) nebo čísla 9614 (například dýmky); nebo 

m) výrobky kapitoly 97 (například umělecká díla). 
 
 

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 70 - poznámky ke kapitole 

K A P I T O L A   70 

SKLO A SKLEN ĚNÉ VÝROBKY 

 
Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) výrobky čísla 3207 (například sklotvorné smalty a glazury, skleněné frity, jiná skla ve formě prášku, granulí nebo vloček); 

b) výrobky kapitoly 71 (například bižuterie); 

c) kabely z optických vláken čísla 8544, elektrické izolátory (číslo 8546) nebo elektroizolační části a součásti čísla 8547; 

d) optická vlákna, opticky opracované optické články, hypodermické injekční stříkačky, umělé oči, teploměry, barometry, hustoměry a ostatní výrobky kapitoly 90; 

e) svítidla nebo osvětlovací zařízení, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevně připojeným světelným zdrojem, jakož i jejich části    
a součásti čísla 9405; 

 
f) hračky, hry, sportovní potřeby, ozdoby na vánoční stromky nebo jiné výrobky kapitoly 95 (vyjma skleněných očí bez mechanizmu pro panenky nebo pro jiné výrobky kapitoly 95); nebo 

g) knoflíky, montované termosky, rozprašovače voňavek nebo podobné rozprašovače nebo jiné výrobky kapitoly 96. 

2. Pro účely čísel 7003, 7004 a 7005: 

a) sklo se nepovažuje za “opracované”, i když bylo podrobeno některým operacím před jeho chlazením; 

b) přiřezávání skla do tvarů neovlivňuje jeho zařazení do tabulového skla; 

c) se výrazem „absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstva“ rozumí mikroskopicky tenký povlak kovu nebo chemické sloučeniny (například oxidu kovu), který absorbuje například 
infračervené záření nebo zlepšuje odrazové vlastnosti skla, přičemž je zachován jistý stupeň průhlednosti nebo průsvitnosti; nebo který zabraňuje povrchu skla odrážet světlo. 

 
3. Výrobky uvedené v čísle 7006 zůstávají zařazeny v tomto čísle též pokud mají charakter hotových výrobků. 

4. Pro účely čísla 7019 se výrazem „skleněná vlna“ rozumí: 

a) minerální vlna obsahující nejméně 60 % hmotnostních oxidu křemičitého (SiO
2
); 

b) minerální vlna obsahující méně než 60 % hmotnostních oxidu křemičitého (SiO
2
), avšak obsahující více než 5 % hmotnostních alkalického oxidu (K

2
O nebo Na

2
O) nebo více než 2 % 

hmotnostní oxidu boritého (B
2
O

3
). 

Minerální vlna, která nesplňuje výše uvedené podmínky, patří do čísla 6806. 

5. V celé nomenklatuře výraz  „sklo“zahrnuje též tavený křemen a jiné křemenné sklo. 



kapitola 70 - poznámky ke kapitole 

Poznámka k položkám 

1. Pro účely položek 7013 22, 7013 33, 7013 41 a 7013 91 se výrazem „olovnatý křišťál“ rozumí pouze sklo obsahující nejméně 24 % hmotnostních oxidu olovnatého (PbO). 
 

 

 
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. 

 


