
třída VI - úvodní poznámky ke třídě 

T Ř Í D A   VI 

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ 

Poznámky 

 
1. A) Výrobky (jiné než radioaktivní rudy) odpovídající popisu v číslech 2844 nebo 2845 musí být zařazeny do těchto čísel a nikoliv do jiných čísel nomenklatury. 
 

B) S výhradou výše uvedeného písmene A) musí být výrobky odpovídající popisu v číslech 2843, 2846 nebo 2852 zařazeny do těchto čísel, a nikoliv do jiných čísel této třídy. 
 
2. S výhradou výše uvedené poznámky 1, zboží zařaditelné do čísel 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 nebo 3808 z důvodu, že je baleno v odměřených dávkách 

nebo upraveno pro drobný prodej, je nutno zařadit do těchto čísel, a nikoliv do jiných čísel nomenklatury. 
 
3. Zboží v soupravách složených ze dvou nebo více separátních složek, z nichž některé nebo všechny patří do této třídy a jsou jasně určeny ke smísení, po němž vytvoří výrobek třídy VI nebo VII, 

se zařazuje do čísla příslušného pro tento výrobek za předpokladu, že tyto složky jsou: 
 

a) vzhledem ke způsobu balení zřetelně rozpoznatelné jako určené ke společnému použití, a to bez předchozího přebalení; 
 

b) předkládány současně a 
 
c) rozpoznatelné podle své povahy nebo příslušného množství jako vzájemně se doplňující. 

 

Aplika ční poznámky ke t řídě. 

Do kapitol 28 a 29 patří mj.i : 

1. chemické látky uvedené v zákoně č. 350/2011 Sb. chemického zákona a vyhlášky č. 123/2006 Sb., a které proto podléhají zákazům a omezením podle těchto právních předpisů. Tyto látky 
jsou označeny ve sloupci 22 kódy Z5 nebo Z7. Zvlášť toxické látky a toxické látky definované v § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona jsou ve sloupci 22 označeny kódem Z8;  

2. návykové látky jmenované v některé z příloh č. 1 - 10 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a podléhají proto zákazům a omezením podle tohoto zákona. Tyto látky jsou ve sloupci 
22 označeny kódem Z6, jehož význam je uveden v příloze ČIT 2002 č. 8. Seznamy omamných látek, psychotropních látek, pomocných látek a prekursorů s uvedením podpoložek celního 
sazebníku jsou v příloze ČIT 2002 č. 15. Omezení podle tohoto zákona se vztahuje i na léky a léčivé přípravky kapitoly 30, pokud obsahují v zákoně uvedené látky; 

3. chemické zbraně, na něž se vztahují na zákazy a omezení podle zákona o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní č. 19/1997 Sb., o chemických zbraních a vyhl.  
č. 208/2008 Sb. Tyto látky jsou označeny ve sloupci 22 kódem W3.   

4. chemické látky podléhající zvláštnímu kontrolnímu režimu podle zákona č. 594/2004 Sb. jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, 
v platném znění.  

5. chemické látky uvedené v položce SVMe 7 vyhlášky č. 332/2009., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy  jejich dovoz a vývoz podléhá povolovacímu režimu podle těchto právních předpisů. 

 
 


