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K A P I T O L A 94 

 
NÁBYTEK; L ŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁ ŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSV ĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI 

NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY  

Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) matrace, podušky a polštáře nafukovací (pneumatické) nebo k plnění vodou, kapitol 39, 40 nebo 63; 

b) zrcadla určená k umístění na podlahu nebo na zem (například toaletní zrcadla) čísla 7009; 

c) výrobky kapitoly 71; 

d) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV), podobné zboží z plastů (kapitola 39) nebo trezory čísla 8303; 

e) nábytek, který je speciálně konstruovaný jako součást chladicích nebo mrazicích zařízení čísla 8418; nábytek speciálně konstruovaný pro šicí stroje (číslo 8452); 

f) svítidla nebo osvětlovací zařízení kapitoly 85; 

g) nábytek speciálně konstruovaný jako části a součásti přístrojů čísla 8518 (číslo 8518), čísel 8519 nebo 8521 (číslo 8522) nebo čísel 8525 až 8528 (číslo 8529); 

h) výrobky čísla 8714; 

i) zubolékařská křesla s vestavěnými zubolékařskými přístroji čísla 9018 a zubolékařskými plivátky (číslo 9018); 

k) výrobky kapitoly 91 (například hodiny a pouzdra hodin); nebo 

l) nábytek nebo svítidla nebo osvětlovací zařízení, mající povahu hraček (číslo 9503), kulečníkové stoly nebo nábytek speciálně konstruovaný pro hry (číslo 9504), jakož i nábytek pro 
kouzelnické triky a dekorační výrobky (jiné než elektrické girlandy) jako jsou lampiony (číslo 9505). 

 

2. Výrobky (jiné než části a součásti) uvedené v číslech 9401 až 9403 se zařazují do těchto čísel pouze, pokud jsou určeny pro umístění na podlahu nebo na zem. 

Do těchto čísel však patří, i pokud jsou určeny k zavěšení, připevnění na stěnu nebo položení na sebe: 

a) skříně, knihovny, jiný policový nábytek (včetně jednotlivých polic předložených s konzolami pro upevnění na zeď) a sektorový 
nábytek; 

b) sedadla a lůžka. 
 

3. A) V číslech 9401 až 9403 se odkaz na části a součásti nevztahuje na desky (též nařezané do tvaru, avšak nekombinované s jinými částmi nebo součástmi) ze skla (včetně zrcadel), z 
mramoru, kamene nebo jakýchkoli jiných materiálů uvedených v kapitolách 68 nebo 69. 
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B) Výrobky čísla 9404, předkládané samostatně, se nezařazují do čísel 9401, 9402 nebo 9403 jako části a součásti. 
 

4. Ve smyslu čísla 9406 se výrazem „montované stavby“ rozumějí stavby dokončené v továrně nebo dodávané v podobě stavebních dílů předkládaných společně, které mají být smontovány na 
místě, jako jsou ubytovny, dílenské objekty, kanceláře, školy, obchody, kolny, garáže nebo podobné stavby. 

 

 
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 dětské sedačky do 
automobilů a 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 95 

HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 
Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) svíčky (číslo 3406); 

b) pyrotechnické výrobky pro zábavu nebo jiné pyrotechnické výrobky čísla 3604; 

c) nitě, monofilamenty, šňůry, střívka nebo podobné výrobky pro rybolov, též nařezané na délku, avšak nepřipevněné do rybářských udic, kapitoly 39, čísla 4206 nebo třídy XI; 

d) sportovní tašky a vaky nebo jiné schránky čísel 4202, 4303 nebo 4304; 

e) sportovní oděvy nebo maškarní kostýmy, z textilních materiálů, kapitol 61 nebo 62; 

f) textilní vlajky nebo prapory, nebo plachty pro čluny, windsurfing nebo pro pozemní plachetní vozidla kapitoly 63; 

g) sportovní obuv (jiná než obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečkovými bruslemi) kapitoly 64 nebo sportovní pokrývky hlavy kapitoly 65; 

h) vycházkové hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky (číslo 6602), jakož i jejich části a součásti (číslo 6603); 

ij) nezasazené skleněné oči pro panenky nebo jiné hračky, čísla 7018; 

k) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné výrobky z plastů (kapitola 39); 

l) zvony, zvonky, gongy nebo podobné výrobky čísla 8306; 

m
) 

čerpadla na kapaliny (číslo 8413), stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů (číslo 8421), elektrické motory (číslo 8501), elektrické transformátory (číslo 8504) disky, pásky, 
energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná (číslo 8523), rádiové přístroje pro dálkové řízení 
(číslo 8526) nebo bezdrátová infračervená zařízení pro dálkové ovládání (číslo 8543); 

n) sportovní vozidla (jiná než sáňky, boby a podobné výrobky) třídy XVII; 

o) dětská jízdní kola (číslo 8712); 

p) sportovní plavidla, jako kánoe a skify (kapitola 89) nebo jejich pohonné prostředky (kapitola 44, jsou-li dřevěné); 

q) ochranné brýle a podobné výrobky pro sporty nebo hry pod širým nebem (číslo 9004); 

r) vábničky nebo píšťalky (číslo 9208); 
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s) zbraně a ostatní výrobky kapitoly 93; 

t) elektrické girlandy všech druhů (číslo 9405); 

u) struny pro rakety, stany nebo jiné výrobky pro táboření nebo prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů (zařazují se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny); nebo 

v) stolní nádobí a náčiní, kuchyňské nádobí a náčiní, toaletní výrobky, koberce a jiné textilní podlahové krytiny, oděvy, ložní prádlo, prádlo stolní, toaletní a kuchyňské a podobné předměty 
s užitkovou funkcí (zařazují se podle základního materiálu). 

 

2. Do této kapitoly patří též výrobky, u nichž přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované), drahé kovy nebo kovy plátované 
drahými kovy tvoří pouze jednoduché ozdoby nebo nepodstatné příslušenství. 

3. S výhradou výše uvedené poznámky 1 se části, součásti a příslušenství, které jsou vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s výrobky této kapitoly zařazují jako tyto výrobky. 

4. S výhradou výše uvedené poznámky 1 patří do čísla 9503, inter alia, výrobky tohoto čísla kombinované s jedním nebo více předměty, které nelze považovat za soupravu (sadu) ve smyslu 
ustanovení všeobecného pravidla pro výklad 3 b), a které, pokud jsou předkládány samostatně, by byly zařazeny do jiných čísel, za předpokladu, že takovéto výrobky jsou společně baleny pro 
drobný prodej a takováto kombinace má podstatné rysy hraček. 

5. Do čísla 9503 nepatří výrobky, které jsou, z důvodu jejich konstrukce, tvaru nebo materiálu, rozpoznatelné jako výrobky určené výlučně pro zvířata, např. „hračky pro zvířata“ (zařazují se do 
svých příslušných čísel). 

 

Poznámka k položkám 

1. Do položky 9504 50 patří: 

a) videoherní konzole, z nichž je obraz reprodukován na televizním přijímači, monitoru nebo jiné externí obrazovce či ploše; nebo 

b) automaty na videohry s vlastní obrazovkou, též přenosné. 

Do této položky nepatří videoherní konzole nebo automaty fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku 
(položka 9504 30). 

Aplika ční poznámky ke kapitole 

1. 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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2. V rámci kapitoly 95 se může vyskytnout zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Podmínky uvádění těchto výrobků na trh, 
včetně dovozu, stanovují nařízení vlády ČR. Výpis relevantních ustanovení tohoto zákona a seznam dosud vydaných nařízení vlády k němu jsou uvedeny v příloze (díl IV). 
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K A P I T O L A 96 

RŮZNÉ VÝROBKY 
 
Poznámky 

1. Do této kapitoly nepatří: 

a) tužky pro kosmetické nebo toaletní účely (kapitola 33); 

b) výrobky kapitoly 66 (například části a součásti deštníků nebo vycházkových holí); 

c) bižuterie (číslo 7117); 

d) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné zboží z plastů (kapitola 39); 

e) nožířské nebo jiné výrobky kapitoly 82 s rukojetěmi nebo s jinými částmi a součástmi z řezbářských nebo formovacích materiálů; do čísla 9601 nebo 9602 však patří samostatně 
předkládané rukojeti nebo jiné části a součásti takových výrobků; 

 
f) výrobky kapitoly 90 (například obruby a obroučky na brýle (číslo 9003), rýsovací pera (číslo 9017), kartáčky speciálně určené pro použití v zubolékařství nebo pro lékařské, chirurgické 

nebo zvěrolékařské účely (číslo 9018)); 
 
g) výrobky kapitoly 91 (například pouzdra hodin nebo hodinek); 

h) hudební nástroje, jejich části, součásti nebo příslušenství (kapitola 92); 

ij) výrobky kapitoly 93 (zbraně a jejich části a součásti); 

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

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

m) umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti (kapitola 97). 

2. V čísle 9602, výraz „rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály“ znamená: 

a) tvrdá jádra, zrnka, skořápky a ořechy a podobné rostlinné materiály používané pro řezbářství (například rostlinná slonovina nebo ořechy palmovníku dum); 

b) jantar, mořská pěna, aglomerovaný jantar a aglomerovaná mořská pěna, jakož i gagát a nerostné látky gagátu podobné. 

3. V čísle 9603 se výrazem „připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků“ rozumějí nezasazené svazečky chlupů, rostlinných vláken nebo jiných materiálů, připravené k výrobě 
košťat, smetáčků, štětců, štětek, kartáčů nebo kartáčků nebo vyžadující k tomuto účelu pouze drobné další opracování jako zarovnání nebo zabroušení konců. 
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4. Výrobky této kapitoly, jiné než čísel 9601 až 9606 nebo 9615, zůstávají zařazeny v této kapitole, i když jsou zcela nebo zčásti z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy, z přírodních 
nebo uměle pěstovaných perel nebo z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných). Do čísel 9601 až 9606 a 9615 však patří výrobky, u kterých přírodní 
nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované), drahé kovy nebo kovy plátované drahými kovy tvoří pouze jednoduché ozdoby nebo 
nevýznamné příslušenství. 

 
 
 
Aplika ční poznámka 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 nebo 
pokud se jedná o dětské pleny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

 

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. 

 


