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T Ř Í D A   XV 

OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOV Ů 

 
Poznámky 

1. Do této třídy nepatří: 

a) připravené barvy, inkousty nebo jiné výrobky na bázi kovových šupin (vloček) nebo prášku (čísla 3207 až 3210, 3212, 3213 nebo 3215); 

b) ferocer nebo jiné pyroforické slitiny (číslo 3606); 

c) pokrývky hlavy nebo jejich součásti čísel 6506 nebo 6507; 

d) kostry deštníků nebo jiné výrobky čísla 6603; 

e) zboží kapitoly 71 (například slitiny drahých kovů, obecné kovy plátované drahými kovy, bižuterie); 

f) výrobky třídy XVI (stroje, mechanická zařízení a elektrické zboží); 

g) smontované železniční nebo tramvajové koleje (číslo 8608) nebo jiné výrobky třídy XVII (vozidla, plavidla a čluny, letadla); 

h) nástroje nebo přístroje třídy XVIII, včetně hodinových nebo hodinkových pružin; 

ij) olověné broky připravené pro střelivo (číslo 9306) nebo jiné výrobky třídy XIX (zbraně a střelivo); 

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

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

m) ruční síta, knoflíky, pera, držátka na tužky, hroty per nebo jiné výrobky kapitoly 96 (různé výrobky); nebo 

n) výrobky kapitoly 97 (například umělecká díla). 

2. V celé nomenklatuře se výrazem „části a součásti všeobecně použitelné“ rozumějí: 

a) výrobky čísel 7307, 7312, 7315, 7317 nebo 7318 a podobné výrobky z jiných obecných kovů; 

b) pružiny a pružinové listy z obecných kovů, jiné než hodinové nebo hodinkové pružiny (číslo 9114); a 

c) výrobky čísel 8301, 8302, 8308, 8310 a rámy a rámečky a zrcadla z obecných kovů čísla 8306. 

V kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 (kromě čísla 7315) se odkazy na části a součásti nevztahují na části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány výše. 
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S výhradou ustanovení předchozího odstavce a poznámky 1 ke kapitole 83, jsou výrobky kapitol 82 nebo 83 vyloučeny z kapitol 72 až 76 a 78 až 81. 

3. V celé nomenklatuře výraz „obecné kovy“ znamená: železo a ocel, měď, nikl, hliník, olovo, zinek, cín, wolfram, molybden, tantal, hořčík, kobalt, bismut, kadmium, titan, zirkon, antimon, 
mangan, berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium. 

 
4. V celé nomenklatuře výraz „cermety“ znamená výrobky sestávající z mikroskopické heterogenní kombinace kovových částic a keramických částic. Výraz „cermety“ zahrnuje též slinuté kovové 

karbidy (kovové karbidy slinuté s kovy). 
 
5. Zařazování slitin (jiných než feroslitin a základních slitin, jak jsou definovány v kapitolách 72 a 74): 
 

a) slitina obecných kovů se zařazuje jako slitina kovu, jehož hmotnost převažuje nad každým z ostatních kovů; 
 
b) slitina složená z obecných kovů této třídy a z materiálů, které do této třídy nepatří, se považuje za slitinu z obecných kovů této třídy, jestliže celková hmotnost těchto kovů je stejná nebo 

vyšší než celková hmotnost ostatních přítomných prvků; 
 
c) v této třídě, výraz „slitiny“ zahrnuje též slinuté směsi kovových prášků, heterogenní dokonale promísené směsi získané tavením (jiné než cermety) a intermetalické sloučeniny. 

6. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz v nomenklatuře na obecný kov též na slitiny, které se podle poznámky 5 zařazují jako slitiny tohoto kovu. 

7. Zařazování složených výrobků: 
Kromě případů, kdy znění čísel stanoví jinak, se výrobky z obecných kovů (včetně výrobků ze smíšených materiálů považovaných podle výkladových pravidel za výrobky z obecných kovů), 
které obsahují dva nebo více obecných kovů, považují za výrobky z obecného kovu, jehož hmotnost převažuje nad hmotností každého z ostatních kovů. 

Pro tyto účely: 

a) se železo a ocel nebo různé druhy železa nebo oceli považují za jediný a tentýž kov; 

b) je slitina považována za zcela složenou z toho kovu, který určuje její zařazení podle poznámky 5; 

c) je cermet čísla 8113 považován za jediný obecný kov. 

8. V této třídě mají následující výrazy uvedený význam: 

a) Odpad a šrot kovový odpad a šrot vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů a kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako takové pro jejich zlomení, rozbití, opotřebení 
nebo z jiných důvodů. 

 
b) Prášek 

produkty, u kterých 90 % hmotnostních nebo více propadne sítem s velikostí ok 1 mm. 

 


