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K A P I T O L A   71 

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH;  BIŽUTERIE; MINCE 
 
 
 
Poznámky 
 

1. S výhradou poznámky 1 a) ke třídě VI a níže uvedených výjimek, všechny výrobky sestávající zcela nebo z části: 

a) z přírodních nebo uměle pěstovaných perel nebo z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstruovaných), nebo  

b) z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy, 

se zařazují do této kapitoly.  

2. A) Do čísel 7113, 7114 a 7115 nepatří výrobky, které obsahují drahé kovy nebo kovy plátované drahými kovy pouze jako nepatrné přídatky nebo nepodstatné ozdoby (například monogramy, 
objímky, obruby) a na tyto výrobky se nevztahuje odstavec b) předchozí poznámky 1. 

 
B) Do čísla 7116 patří jen takové výrobky, které neobsahují drahé kovy nebo kovy plátované drahými kovy nebo je obsahují pouze jako nepatrné přídatky nebo nepodstatné ozdoby. 

3. Do této kapitoly nepatří: 

a) amalgamy drahých kovů nebo drahé kovy v koloidním stavu (číslo 2843); 

b) sterilní chirurgické šicí materiály, dentální výplně nebo jiné zboží kapitoly 30; 

c) zboží kapitoly 32 (například tekuté listry); 

d) katalyzátory na nosičích (číslo 3815) 

e) výrobky čísel 4202 nebo 4203 uvedené v poznámce 2 B) ke kapitole 42; 

f) výrobky čísel 4303 nebo 4304;  

g) výrobky třídy XI (textilní materiály a textilní výrobky); 

h) obuv, pokrývky hlavy nebo jiné výrobky kapitol 64 nebo 65; 

ij) deštníky, vycházkové hole nebo jiné výrobky kapitoly 66; 

k) brusiva čísel 6804 nebo 6805 nebo kapitoly 82, která obsahují drť nebo prach z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních nebo syntetických); výrobky kapitoly 82 s pracovní částí 
z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných); stroje, přístroje nebo elektrická zařízení nebo jejich části a součásti třídy XVI. Avšak výrobky          
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a jejich části a součásti  vyrobené zcela z drahokamů nebo  polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných) zůstávají zařazeny v této kapitole, s výjimkou 
nezamontovaných, opracovaných safírů nebo diamantů pro přenosky (číslo 8522); 

 
l) výrobky kapitol 90, 91 nebo 92 (vědecké přístroje, hodiny a hodinky, hudební nástroje); 

m) zbraně nebo jejich části a součásti (kapitola 93); 

n) výrobky uvedené v poznámce 2 ke kapitole 95; 

o) výrobky zařazené do kapitoly 96 podle ustanovení poznámky 4 ke  kapitole 96; nebo 

p) původní díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochařství (číslo 9703), sběratelské předměty (číslo 9705) nebo starožitnosti starší sta let (číslo 9706), jiné než přírodní nebo 

uměle pěstované perly nebo drahokamy nebo polodrahokamy. 

4. A) Výrazem „drahé kovy“ se rozumějí stříbro, zlato a platina. 

B) Výrazem „platina“ se rozumějí platina, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium. 

C) Výraz „drahokamy nebo polodrahokamy“ nezahrnuje žádný z materiálů uvedených v poznámce 2 b) ke kapitole 96. 

5. Pro účely této kapitoly se za „slitiny drahých kovů“ považují ty slitiny (včetně slinutých směsí a směsí několika kovů), které obsahují jeden nebo více drahých kovů, pokud hmotnost drahého 
kovu nebo jednoho z drahých kovů činí nejméně 2 % hmotnosti slitiny. Slitiny drahých kovů se zařazují podle těchto pravidel: 

 
a) slitina obsahující 2 % hmotnostní nebo vice platiny se zařazuje jako slitina platiny; 

b) slitina obsahující 2 % hmotnostní nebo více zlata, avšak žádnou platinu nebo méně než 2 % hmotnostní platiny, se považuje za slitinu zlata; 

c) ostatní slitiny obsahující 2 % hmotnostní nebo vice stříbra se považují za slitiny stříbra. 

6. Pokud není v textu stanoveno jinak, jakákoliv zmínka v nomenklatuře o drahých kovech nebo o konkrétním drahém kovu zahrnuje též slitiny, které se podle výše uvedené poznámky 5 považují 

za slitiny drahých kovů nebo za slitinu konkrétního drahého kovu, avšak nikoli kovy plátované drahými kovy nebo obecné kovy nebo nekovy pokovené drahými kovy. 

7. V celé nomenklatuře se výrazem „kovy plátované drahými kovy“ rozumí material vyrobený z kovů jako podkladu, které byly měkkým pájením, tvrdým pájením, svařováním, válcováním za tepla 

nebo podobným mechanickým postupem pokryty na jedné nebo na více stranách drahými kovy. S výjimkou, kdy je v textu stanoveno jinak, tento výraz zahrnuje obecné kovy vykládané drahými 

kovy. 

8. S výhradou ustanovení poznámky 1 A) ke třídě VI se zboží odpovídající popisu v čísle 7112 zařazuje do tohoto čísla a nikoliv do jiného čísla nomenklatury. 

9. Pro účely čísla 7113 se výrazem „šperky a klenoty“ rozumějí: 

a) jakékoliv malé předměty používané k individuálním ozdobným účelům (například prsteny, náramky, náhrdelníky, brože, náušnice, řetízky k hodinkám, přívěsky k hodinkám, kravatové 
jehlice, manžetové knoflíky, ozdobné knoflíky na šaty, náboženské či jiné medaile a insignie);  a 

b) předměty osobní potřeby, které se zpravidla nosí v kapse, příruční kabelce nebo na těle osob (např. doutníková a cigaretová pouzdra, krabičky na šňupací tabák, tabatěrky, krabičky na 
léky, pudřenky, řetízkové kabelky, růžence). 
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Tyto předměty mohou být kombinovány  nebo posázeny například přírodními nebo uměle pěstovanými perlami, drahokamy nebo polodrahokamy, umělé nebo rekonstituované  drahokamy nebo 
polodrahokamy, želvovinu, perleť, slonovinu, přírodní nebo rekonstituovaný jantar, gagát (černý jantar) nebo korály. 

10. Pro účely čísla 7114 výraz „zlatnické a stříbrnické zboží“ zahrnuje takové výrobky jako jsou ozdoby, stolní výrobky, toaletní potřeby, kuřácké potřeby a dekorativní výrobky pro domácnost, 
kanceláře nebo pro náboženské účely. 

 
11.  Pro účely čísla 7117 se výrazem „bižuterie“ rozumějí bižuterní výrobky popsané v odstavci a) výše uvedené poznámky 9 (avšak vyjma knoflíky nebo jiné výrobky čísla 9606 nebo ozdobné 

hřebeny, sponky do vlasů nebo podobné výrobky nebo vlásenky, čísla 9615), které neobsahují přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo 
rekonstruované), ani drahé kovy nebo kovy plátované drahými kovy (pokud nejde o nepodstatné ozdoby nebo nepatrné přídatky). 

Poznámky k položkám 

1. Pro účely položek 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 a 7110 41 se výrazy „prach“ a „ve formě prachu“ rozumějí výrobky, z nichž 90 % hmotnostních nebo více propadne sítem 

o velikosti ok 0,5 mm. 

2. Nehledě na ustanovení poznámky 4 B) k této kapitole výraz „platina“ pro účely položek 7110 11 a 7110 19 nezahrnuje iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium. 

3. Pro zařazování slitin do položek čísla 7110 se každá slitina zařazuje jako kov (platina, rhodium, palladium, iridium, osmium nebo ruthenium), který převládá svou hmotností nad kterýmkoliv         

z ostatních vyjmenovaných kovů. 

 
 
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. 

 

 
 


