
KN-kód TARIC- MJ Celní sazba SPD Související 

kód pro 3. země dovoz vývoz předpisy

1 2 4 5 6 7 8 9

6500 00 00 00/80 POKRÝVKY HLAVY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

6501 00 00 00/80 Kloboukové formy a kloboukové šišáky  z plsti, nezformované do tvaru, 

bez vytvo řeného okraje (krempy), šišákové ploché kotou če (plateaux) 

a tzv. manchons (válcovitého tvaru, též roz říznuté na výšku), z plsti p/st 2,7

6502 00 00 00/80 Kloboukové šišáky, splétané nebo zho tovené spojením pásk ů 

z jakéhokoliv materiálu, nezformované do tvaru, bez  vytvo řeného 

okraje (krempy), nepodšívané ani nezdobené p/st 0 pro002 prx001

(6503)

6504 00 00 00/80 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splé tané nebo zhotovené spojením 

pásků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdoben é p/st 0 pro002 prx001

6505 00 00 00/80 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, plet ené nebo há čkované nebo 

zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních ma teriál ů, v metráži 

(ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; sí ťky na vlasy 

z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

6505 00 10 00/80 - Z plsti z chlup ů nebo z plsti z vlny a chlup ů, zhotovené ze šišák ů 

nebo šišákových plochých kotou čů (plateaux) čísla 6501

6505 00 30 00/10 - Ostatní:

6505 00 30 00/80 - - Čepice se štítkem p/st 2,7 pro002 prx002; RX:KP

6505 00 90 00/80 - - Ostatní:

6505 00 90 10/80 - - - Barety, z vlny, ručně vyrobené p/st 2,7 pro002 prx002; RX:KP

6505 00 90 90/80 - - - Ostatní p/st 2,7 pro002 prx002; RX:KP
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6506 00 00 00/80 Ostatní pokrývky hlavy, též podšívan é nebo zdobené

6506 10 00 00/80 - Ochranné pokrývky hlavy:

6506 10 10 00/80 - - Z plastů p/st 2,7 RX:MM B2; OBV

6506 10 80 00/80 - - Z ostatních materiálů p/st 2,7 pro002 RX:MM;prx001 B2

6506 91 00 00/10 - Ostatní:

6506 91 00 00/80 - - Z kaučuku nebo plast ů p/st 2,7

6506 99 00 00/80 - - Z ostatních materiál ů:

6506 99 10 00/80 - - - Z plsti z chlupů nebo z plsti z vlny a chlupů, zhotovené ze šišáků 

nebo šišákových plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501 p/st 5,7

6506 99 90 00/80 - - - Ostatní p/st 2,7 CITES,pro002 CITES;prx001

6507 00 00 00/80 Pásky pro vnit řní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, 

štítky (kšilty) a podbradní pásky, pro pokrývky hla vy - 2,7 pro002 prx001
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