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AZG dovoz Osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které potvrzuje, že dovážený produkt neobsahuje více než 0,01 mg/kg pentachlorfenolu 
a analytická zpráva vydaná akreditovanou laboratoří 

Nařízení Komise (EU) č. 
258/2010 

B2 dovoz 

vývoz 

V podpoložce se může vyskytnout zboží, na které se vztahuje zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 
s vojenským materiálem. Proto je nutné porovnání vyváženého nebo dováženého zboží se seznamy vojenského 
materiálu ve vyhlášce č. 332/2009 Sb.  

V případě vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin podle §§ 25c) a 25d) zákona č. 61/1988 Sb., Zákon o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, je zapotřebí povolení, které vydává Český báňský úřad. 

Zákon č. 38/1994 Sb. 

Vyhl. č. 332/2009 Sb. 

Zákon č. 61/1988 Sb.  

B3 dovoz 

vývoz 

tranzit 

K trvalému vývozu/trvalému dovozu a tranzit zbraní a střeliva podle §§ 44, 45 a 46 zákona č. 119/2002 Sb., Zákon 
o střelných zbraních a střelivu je nutné předložit při vývozu, dovozu a tranzit zbraní kategorie A, B nebo C povolení, 

které vydává Police ČR nebo MPO-LS.  

Zákon č. 119/2002 

B4 dovoz 

vývoz 

Dovoz nebo vývoz zboží je podmíněn předložením povolení MPO podle zákona č. 228/2005 Sb. Zboží je nutno 
porovnat se seznamem stanovených výrobků, který je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 230/2005 Sb. 

Zákon č. 228/2005 Sb.,  
Nařízení vlády č. 230/2005 Sb.  
Vyhláška č. 370/2002 Sb. 

B5 dovoz 

vývoz 

Při dovozu nebo vývozu zboží se může v podpoložce vyskytnout zboží, na které se vztahuje zákon č. 38/2009 Sb., 
o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či 
ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související a nařízení Rady 
(ES) č. 1236/2005, kterým se stanoví podmínky vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu 
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Proto je nutné porovnání vyváženého 

nebo dováženého zboží s přílohou II a III, které je uvedeno v nařízení Rady č.1236/2005. 

Zákon č. 38/2009 Sb. 

B6 dovoz 

vývoz 

Při dovozu nebo vývozu zboží se může v podpoložce vyskytnout zboží, na které se vztahuje zákon č. 228/2005 Sb., 
o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů. Proto je 
nutné porovnání vyváženého nebo dováženého zboží s přílohou 1 a 2, které je uvedeno v nařízení vlády č. 
230/2005 Sb., kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo 
vývoz nebo přepravu stanovených výrobků. 

 
Zákon č. 228/2005 Sb. 
Nařízení vlády č. 230/2005 Sb. 

C2 dovoz Na dovoz se vztahují podmínky stanovené v  Nařízení Rady 1493/99 o společné organizaci trhu s vínem a 
prováděcím nařízení Komise 883/2001, zejména předkládání osvědčení VI 1 nebo VI 2. 

Nařízení Rady č. 1491/99 
Nařízení Komise č. 883/2001 

EXF dovoz Položka může obsahovat farmaceutické výrobky osvobozené od cla.  Nařízení komise (ES) č. 1214/06 
Odd. I. sekce IV bod C 

E7 dovoz 
Na zboží patřící do této podpoložky se vztahuje ustanovení Části čtvrté § 134b zákona č. 353/2003 Sb.,  

Zákon č. 575/2006 Sb. 
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o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato část upravuje značkování a barvení vybraných 
minerálních olejů. 
Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být: 
 

a) jiné minerální oleje než uvedené v §134b odst. 1, 
 

b) minerální oleje uvedené v §134b odst. 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle zvláštního 
právního předpisu 65 e), s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje osvobození od daně podle 
§ 49 odst. 12, 

c) minerální oleje uvedené v §134b odst. 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách na 
daňovém území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 12, 

d) petroleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21, 
e) složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až d),  
f) minerální oleje, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití. 

 

Seznam minerálních olejů podle § 134 odst. 2 písm. f), u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití, 
stanoví prováděcí právní předpis 

Vyhl. č. 61/2007 Sb.  

E8 dovoz 
K propuštění čistokrevných plemenných zvířat je nutno předložit při celním řízení tento doklad: 
”Potvrzení o původu (plemene rasy)”, které vydává v zemi původu zvířat kompetentní orgán vedoucí plemennou 
knihu“. 

Zákon č. 154/2000 Sb. 

 

E9 dovoz 

 

 

 

vývoz 

 

Chmel a chmelové produkty lze dovážet pouze, je-li celní prohlášení doloženo  
- osvědčením o rovnocennosti nebo výpisem z osvědčení o rovnocennosti, 
- ověřovací listinou původu pro chmel nebo chmelové výrobky dovážené ze třetí země, vydanou příslušným 
orgánem  
- dokladem o izomerizaci vydaným orgánem, který izomerizaci provedl, 
- písemným prohlášením dovozu chmele a chmelových produktů pro vědecké a technické pokusy a pro veletrhy 
 
VÝVOZ: 

- chmel a chmelové produkty lze vyvážet pouze, je-li celní prohlášení doloženo ověřovací listinou původu. 

Nařízení Komise (ES)  
č. 1295/2008 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 

Nařízení Komise (ES)  
č. 1850/2006 

E13 dovoz 
Na zboží patřící do této podpoložky se vztahuje ustanovení Části páté § 134m zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato část upravuje značkování některých dalších minerálních 
olejů.  
Značkovány nesmějí být: 
 

a) jiné minerální oleje než uvedené v § 134m odst. 1, 
b) petrolej (kerosen) uvedený pod kódem nomenklatury 2710 19 21, 
c) minerální oleje pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 

2710 19 51 a 2710 19 71, 

Zákon č. 575/2006 Sb. 
Vyhláška č. 34/2007 Sb. 
Vyhláška č. 61/2007 Sb.  
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d) minerální oleje pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 

2710 19 65 a 2710 19 75; za takové chemické zpracování se však nepovažuje využití těchto 
minerálních olejů jako složky pro výrobu minerálních olejů mísením, 

e) bílé a medicinální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 85, 
f) elektroizolační oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 93, 
g) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 používané jako složky pro výrobu minerálních olejů určených 

k použití pro pohon motorů, 
h) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, u nichž je značkování na závadu jejich použití,  
i) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 v jednotkovém balení do 50 kg. 

 
Seznam minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 2 písm. h), u nichž je značkování na závadu jejich použití, 
stanoví prováděcí právní předpis. 

F3 dovoz 
Zboží podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole ve vstupních místech do EU nebo mimo vstupní místa za 
podmínek stanovených zákonem a prováděcí vyhláškou k zákonu. Vstupními místy v ČR jsou letiště  
Praha - Ruzyně, letiště Brno - Tuřany, letiště Ostrava - Mošnov a vyclívací pošta Praha 1. 

Zákon č.326/2004 Sb. 
Vyhláška č. 215/2008 Sb. 

F4 dovoz Dovoz některých druhů patřících do této podpoložky je v případě původu z určitých států nebo oblastí zakázán. 
Konkrétní případy dovozu je nutno konzultovat s místně příslušným pracovištěm Státní rostlinolékařské správy. 
Zákaz dovozu se nevztahuje na zásilky, k jejichž dovozu bylo vydáno pravomocné rozhodnutí Státní 
rostlinolékařské správy. 

Zákon č.326/2004 Sb. 
Vyhláška č. 215/2008 Sb. 

F5 dovoz 
V podpoložce se může, vyskytnou zboží, které podléhá rostlinolékařské dovozní kontrole na vstupních místech do 
EU nebo mimo vstupní místa za podmínek stanovených prováděcí vyhláškou. Vstupními místy v ČR jsou pouze 
veřejné mezinárodní letiště Ruzyně, letiště Brno – Tuřany, letiště Ostrava - Mošnov a vyclívací pošta Praha. 

Zákon č.326/2004 Sb. 
Vyhláška č. 215/2008 Sb. 

F6 dovoz Produkty určené ke krmení zvířat může dovážet jen osoba, která je registrovaná jako dovozce u ÚKZÚZ v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005 a zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
pozdějších předpisů. Oprávnění celních úřadů ke kontrole registrace dovozců krmiv vycházejí z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném 
znění.  

Zákon č. 91/1996 Sb.  
Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 183/2005 
Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004 
 

F7 dovoz 
V podpoložce se může vyskytnout rostlinný rozmnožovací materiál, na jehož dovoz se vztahují opatření podle 
zákona č. 219/2003 Sb. Proto je třeba porovnat zboží se seznamem v příloze č. 1 tohoto zákona.  

(1) Dovážet lze rozmnožovací materiál 

a) odrůd registrovaných v České republice, jde-li o druhy uvedené v druhovém seznamu, 
 
b) okrasných druhů a ostatních druhů neuvedených v druhovém seznamu, 
 

Zákon č. 219/2003 Sb. 
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c) odrůd zapsaných ve společném katalogu odrůd nebo v jednom ze seznamů odrůd členských států. 

(2) Rozmnožovací materiál podle odstavce 1 písm. a) smí být dovážen, je-li v zemi původu úředně uznán 
jako rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál 
a je opatřen platnými doklady mezinárodních organizací nebo obdobnými platnými doklady jiného oprávněného 
orgánu.                                                                     

(3) Standardní rozmnožovací materiál může být dovážen, jen je-li odrůda v České republice 
registrována.                                                                 

(4) Konformní rozmnožovací materiál ovocných druhů se nesmí dovážet, mimo konformního 
rozmnožovacího materiálu z členských států. 

           (5)   Jen s povolením Ústavu lze dovážet:  

                    a) rozmnožovací materiál v České republice neregistrovaných odrůd druhů uvedených v druhovém 
seznamu, který bude na základě smlouvy mezi dodavatelem v České republice a osobou jiné země 
rozmnožován nebo upravován výhradně pro vývoz jako rozmnožovací materiál, 

                  b) rozmnožovací materiál odrůd, o jejichž registraci byl Ústav požádán a registrační řízení nebylo dosud 
ukončeno; tento rozmnožovací materiál smí být dovážen jen v kategoriích rozmnožovací materiál 
předstupňů a základní rozmnožovací materiál v množství, které stanoví vyhláška; rozmnožovací 
materiál z něho vyrobený nesmí být uveden do oběhu dříve, než je odrůda registrována. 

F8 dovoz Prostředky na ochranu rostlin lze za účelem dalšího prodeje dovážet pouze, jsou-li registrovány příslušným 
orgánem rostlinolékařské péče, kterým je Státní rostlinolékařská správa, Sekce přípravků na ochranu rostlin, 
Zemědělská 1a, 613 00 Brno. 

Zákon č. 326/2004 Sb. 

Vyhláška č.32/2012 Sb. 

F9 dovoz 
Dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin (seznam je uveden v příloze č. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin) je možný pouze na základě povolení k dovozu reprodukčního materiálu 
vydaným Ministerstvem zemědělství. 
 
Povolení k dovozu reprodukčního materiálu podle tohoto zákona se nevyžaduje, jestliže 
 
     a) jde o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a tato skutečnost je 
doložena potvrzením o původu, 
 
     b) reprodukční materiál je vybaven průvodním listem nebo jiným dokumentem obsahujícím údaje požadované 
zákonem pro uvádění identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu do 
oběhu, 

      c) reprodukční materiál splňuje požadavky na druhovou čistotu a morfologickou a fyziologickou kvalitu  
a zdravotní stav stanovené vyhláškou. 

Zákon č. 149/2003 Sb. 

K1 vývoz Zboží podléhá zákazům a omezením podle předpisů o ochraně kulturních hodnot.  Zákony č. 122/2000 Sb.,  
č. 71/1994 Sb.,  
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č. 20/1987 Sb. 

Nařízení Rady č. 3911/92 

MEL dovoz Zákaz dovozu výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky, sóju a sójové výrobky určené pro zvláštní výživu 
kojenců a malých dětí, pocházející nebo zasílané z Číny. Kontrola dovozu zásilek hydrogenuhličitanu amonného 
určeného do potravin a krmiv a potravin a krmiv obsahujících mléko, mléčné výrobky, sóju nebo sójové výrobky, 
pocházejících nebo odesílaných z Číny (limit přípustného obsahu melaminu je 2,5 mg/kg). 

Nařízení Komise (ES) č. 
1135/2009 

N2 dovoz, 
vývoz 

V podpoložce se může vyskytnout odpad, na který se uplatňují zákazy a omezení podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, v platném znění, a podle zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
  

Při dovozu odpadů k využití je nutné porovnat, zda země odeslání splňuje čl. 43 a uvedené zboží porovnat 
s přílohami III, IIIa, IIIb, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů,  
v platném znění. 

Vývoz odpadů je nutný porovnat s hlavou IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 a 
nařízením Komise (ES) č.1418/2007. Je nutné posoudit, zda není uplatněn zákaz vývozu. V případě, že je možné 
odpad vyvézt, zda je odpad vybaven veškerými potřebnými doklady. 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/2006 

Nařízení Komise  
č. 1418/2007 

Zákon č. 185/2001 Sb. 

 

N4 
dovoz 
vývoz 
tranzit 

V podpoložce se můžou vyskytnout geneticky modifikované organismy definované v zákoně 78/2004 Sb. o 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty v platném znění. Dovozce nebo vývozce 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu je povinen uvědomit ihned příslušný celní úřad a 
předložit průvodní dokumentaci. V režimu tranzit musí být dopravní prostředek přepravující GMO zabezpečen proti 
nežádoucímu úniku geneticky modifikovaných organismů nebo genetických produktů do životního prostředí nebo 
jejich ztrátě či odcizení s ohledem na možná rizika pro zdraví a životní prostředí. 

Zákon č. 78/2004 Sb.,  
 

N5 dovoz 
vývoz 

Propuštění kontrolovaných substancí do volného oběhu ve Společenství je podmíněno předložením dovozní 
licence, bez ohledu na to zda jsou substance nově vyrobené, znovuzískané, recyklované nebo regenerované. 
Vývoz kontrolovaných substancí ze Společenství bude předmětem schválení. Obchod s regulovanými látkami je 
řešen kapitolou IV nařízení (EC) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu.  

Obchod (dovoz/vývoz) se zeměmi, které nejsou členy Montrealského protokolu, mohou být povoleny pouze Komisí 
v takovém rozsahu, jak bylo stanoveno na zasedání zúčastněných stran a uvedené země plně vyhovují podmínkám 
popsaným v protokolu. 

Zákon č. 86/2002 Sb.,  
Nařízení (EC) č. 1005/2009 

N6 dovoz 

vývoz 

Pozor – zboží může obsahovat regulované látky nebo zboží může být na těchto látkách závislé, uvedené v nařízení 
(EC) č.1005/2009 a mohla by se na ně vztahovat licenční povinnost uvedená v kapitole IV nařízení (EC) č. 
1005/2009 . 

Zákon č. 86/2002 Sb.,  
Nařízení (EC) č. 1005/09  

N7 dovoz 
Dovoz baterií a akumulátorů, které obsahují více než 0,0005 hmot. % rtuti, včetně baterií a akumulátorů 
zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků je zakázán s výjimkou knoflíkových článků a baterií 
sestavených z knoflíkových článků, jejichž obsah rtuti nepřevyšuje 2 %hmot. 

Dovoz přenosných baterií a akumulátorů, které obsahují více jak 0,002 % hmotnostního kadmia, včetně baterií a 

Zákon č. 185/2001 Sb.,  
 § 30 - §31c 
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akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků je zakázáno s výjimkami uvedených v §31a 
odst. 2 (nouzové nebo poplašné systémy, zdravotnické přístroje a bezšňůrové elektrické nástroje. 

N8 dovoz Na obaly výrobků se při propouštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku vztahují 
požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. 

Zákon č. 477/2001 Sb.  
Vyhláška č. 116/2002 Sb. 

OBV dovoz Podle § 11 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů je nutné předložit 
doklady, které prokazují, zda jsou výrobky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné 
(technická dokumentace, prohlášení o shodě, doklady potvrzující správnost označení „CE“ atd.). Technické 
požadavky a náležitosti dokladů, které jsou podmínkou pro propuštění zboží (hraček, zapalovačů) do volného 
oběhu z hlediska obecné bezpečnosti výrobků, jsou uvedeny v nařízeních vlády: 

NV č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, 

NV č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh, 

NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, 

NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 

NV č.  21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 

NV č.  176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, 

NV č. 174/2005, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační 
plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, 

NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiové a telekomunikační zařízení, 

NV č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, 

NV č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv, 

NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, 

NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, 

Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 102/2001 Sb. 

OVA dovoz Zdravotní osvědčení o tom, že slunečnicový olej neobsahuje nepřijatelné množství minerálního oleje a zpráva o analýze 
vydaná příslušnou akreditovanou laboratoří, obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy přítomnosti minerálního oleje 
certifikát. 

Nařízení Komise (ES)  
č. 1151/2009 

V1 dovoz Zboží podléhá veterinární kontrole na vstupních místech do EU. Vstupními místy v ČR jsou pouze mezinárodní 
letiště.  

Zákon č. 166/1999 Sb. 

Vyhláška 376/2003 Sb., příloha 1  



Kód Platí pro V ý z n a m  k ó d u  Právní norma (v platném znění) 

V2 dovoz Do této podpoložky může být zařazeno zboží, které podléhá veterinární kontrole na vstupních místech do EU. 
Vstupními místy v ČR jsou pouze mezinárodní letiště 

Zákon č. 166/1999 Sb. 

Vyhláška 376/2003 Sb., příloha 1 

W3 dovoz 

vývoz 

V podpoložce se mohou vyskytnout i chemické zbraně, na něž se vztahují zákazy a omezení podle zákona o 
opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Seznamy stanovených látek jsou v přílohách 2, 3, a 4 
k vyhlášce č. 208/2009 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických 
zbraní. V těchto seznamech je zároveň uvedeno, které položky patří zároveň do Seznamu  zboží a technologií 
dvojího užití a vztahuje se na ně předložení licence MPO. 

 

Zákon č.19/1997Sb. 
Vyhláška č. 208/2009 Sb.  

W4 dovoz 

vývoz 

průvoz 

V podpoložce se mohou vyskytnout jaderné položky, na které se vztahují zákazy a omezení podle zákona č. 
18/1997 Sb., atomový zákon. Srovnej s přílohami „Seznam vybraných položek“ a „Seznam položek dvojího použití“ 
vyhlášek č. 165 a 166/2009 Sb.  

Zákon č. 18/1997 Sb, 
Vyhláška č. 165/2009 Sb. 
Vyhláška č. 166/2009 Sb.  

W5 dovoz 
vývoz 

V podpoložce se mohou vyskytnout i vysoce rizikové nebo rizikové biologické agens a toxiny, na něž se vztahují 
zákazy a omezení (podmíněno předložením dokumentů vydaných SÚJB) podle zákona č. 281/2002 Sb. Seznamy 
vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů jsou uvedeny ve vyhlášce  
č. 474/2002 Sb., přílohách č. 1 a 2.  
 

Zákon č. 281/2002 Sb. 
Vyhláška. č. 474/2002 Sb., 
přílohy č. 1 a 2 

Z6 
dovoz 
vývoz 
tranzit 

Zboží je jmenováno v některé z příloh č. 1 - 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a podléhá proto 
omezením podle tohoto zákona.  

Zákon č. 167/1998 Sb. 

 

Z7 vývoz 
Vývoz tohoto zboží může podléhat vývoznímu povolení do třetích zemí, taxativně vyjmenovaných v příloze IV 
nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanový prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog, v platném znění a k nařízení rady (ES) č. 111/2005, kterým se 
stanovují pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 273/2004 a 
111/2005 



Kód Platí pro V ý z n a m  k ó d u  Právní norma (v platném znění) 

Z12 dovoz 
Do této položky patří mj. i biocidní přípravky, jejichž dovoz podléhá zákazům a omezením podle zákona č. 
120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 
 
Podle § 30 tohoto zákona celní orgány: 
 

a) nepropustí dovážený biocidní přípravek do navrženého celního režimu bez povolení ministerstva nebo 
písemného prohlášení dovozce, že biocidní přípravek je určen výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu 
vývoje nebo pro zkušební účely. V případě pochybnosti mohou požádat ministerstvo o odbornou pomoc, 

 
b) vedou evidenci dovezených biocidních přípravků a umožní zaměstnancům ministerstva, Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí, obci v přenesené působnosti nebo krajské hygienické 
stanici do této evidence nahlížet, pořizovat si z ní opisy, výpisy, případně kopie, včetně digitálního přenosu 
dat. 

Zákon č. 120/2002 Sb.,  
příloha č. 1 

Z15 dovoz 

vývoz 

Podle §62 zákona o léčivech je nutné při dovozu nebo vývozu léků, léčiv předložit povolení k výrobě, případně 
povolení k distribuci (vývozu, dovozu). Distribuovat lidskou krev a její složky mimo území ČR (v rámci EU) nebo 
dovážet či vyvážet do třetích zemí lze pouze na základě dovozního nebo vývozního povolení Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

Zákon č.378/2007 Sb. 

Z18 dovoz 

vývoz 

Podle § 26a odst. 1 zákona č. 285/2002 Sb., o darování odběrech a transplantací tkání a orgánů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn dovážet nebo vyvážet orgány nebo tkáně lidského 
původu v rámci mezinárodní výměny tkání nebo orgánů pouze držitel dovozního nebo vývozního povolení 

Zákon 285/2002 Sb. 



B. Význam odkazových kódů“opatření ČR“ začínajících malým písmenem 

 
Kód  

odkazu 
Význam (obsah) kódu 

b501 Šibenice 

b502 Gilotiny 

b503 Elektrická křesla určená k popravě lidí. 

b504 Vzduchotěsné komory vyrobené např. z oceli a skla určené k popravě lidí pomocí aplikace 
smrtícího plynu nebo látky. 

b505 Automatické injekční systémy určené k popravě lidí podáním smrtící chemické látky. 

b506 Zařízení vydávající elektrické šoky určená k nošení na těle zadrženého, jako např. pásy, 
rukávy a želízka, určená k zadržování lidí za pomoci aplikace elektrických šoků, které mají 
napětí naprázdno přesahující 10 000 V. 

b507 Křesla omezující pohyb a desky pro připoutání (Poznámka:Tato položka nezahrnuje křesla 
omezující pohyb pro postižené. 

b508 Okovy, spojené řetězy, pouta a želízka nebo jednotlivá pouta. 

Poznámka: Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta,která 
mají v uzamčeném stavu celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho 
pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, mezi 150 a 280 mm a která nebyla upravena tak, 
aby způsobovala fyzickou bolest nebo utrpení.   

b509 Palečnice včetně palečnic ozubených. 

b510 Přenosná zařízení pro aplikování elektrických šoků včetně obušků a štítů vydávajících 
elektrické šoky, zbraní určených k omráčení a zbraní vydávajících elektrické šoky, které 
mají napětí naprázdno přesahující 10 000 V. 

Poznámky: 

1. Tato položka nezahrnuje ovládací pásy aplikující elektrické šoky popsané u kódu 
b506; 

2. Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která 
má uživatel pro vlastní osobní ochranu. 

b511 Přenosná zařízení vytvořená nebo upravená pro účely zvládání nepokojů nebo sebeobrany, 
která aplikují nebo šíří paralyzující chemickou látku.  

Poznámka: Tato položka nezahrnuje individuální přenosná zařízení ani zařízení obsahující 
chemickou látku, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu. 

b512 Vanilylamid kyseliny pelargonové (PAVA (CAS RN 2444-46-4)) 

b513 Olleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6). 

e133 Značkování podléhají pouze těžké topné oleje mající alespoň dvě z těchto vlastností: 

1. kinematická viskozita při 40°C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně, 

2.      hustota při 15°C je vyšší než 784 kg.m-3 včetně a nižší než 913 kg.m-3 včetně, 

3.      při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje 
nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C s výjimkou těžkých topných 
olejů určených k použití pro pohon motorů.   

e134 Značkování podléhají pouze mazací oleje (KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 
19 83, 2710 19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99) mající tyto vlastnosti: 

1. kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně, 



Kód  

odkazu 
Význam (obsah) kódu 

 

2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném 
kelímku je nižší než 150 °C včetně, 

3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje 
nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C, přičemž postačí, aby takový 
olej měl vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v 
bodech 2 a 3. 

f401 Zákaz dovozu rostlin stolonotvorných a hlízotvorných druhů lilku (Solanum L.) nebo jejich 
kříženců, určených k pěstování, jiných než hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.), 
původem ze třetích zemí. 

 f402 Zákaz dovozu rostlin révy (Vitis L.), původem ze třetích zemí, jiných než Švýcarsko. 

 f403 Zákaz dovozu rostlin kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), kdouloně (Cydonia Mill.),  hlohu 
(Crataegus L.), jabloně (Malus Mill.), slivoně (Prunus L.), hrušně (Pyrus L.) a růže (Rosa 
L.), určených k pěstování, jiných než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů  
a plodů, původem z neevropských zemí. Zákaz dovozu rostlin blýskalky (Photinia Lindl)., 
určených k pěstování, jiných než rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů, 
původem z USA, Číny, Japonska, Korejské republiky a Korejské lidově demokratická 
republiky. Zákaz dovozu rostlin kdouloně (Cydonia Mill.), jabloně (Malus Mill.), slivoně 
(Prunus L.) a hrušně (Pyrus L.) a jejich kříženců, a jahodníku (Fragaria L.), určených 
k pěstování, jiných než osivo, původem z neevropských zemí jiných než neevropských 
zemí středozemní oblasti, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních států USA. 
Zákaz dovozu rostlin datlovníku (Phoenix L.), s výjimkou plodů a osiva, původem z Alžírska 
a Maroka. Zákaz dovozu rostlin citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a 
citronečníku (Poncirus Raf.) a jejich kříženců, jiné než plody a osivo původem ze třetích 
zemí.  

 f404 Zákaz dovozu rostlin jedle (Abies Mill.), cedru (Cedrus Trew), cypřišku (Chamaecyparis 
Spach), jalovce (Juniperus L.), modřínu (Larix Mill.), smrku (Picea A. Dietr.), borovice 
(Pinus L.), douglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedlovce (Tsuga Carr.), jiných než plody  
a osivo, z neevropských zemí. Zákaz dovozu rostlin kaštanovníku (Castanea Mill.) a dubu 
(Quercus L.) s listy, jiných než plody a osivo, z neevropských zemí. Zákaz dovozu rostlin 
topolu (Populus L.) s listy, jiných než plody a osivo, ze severoamerických zemí. 

f405 Zákaz dovozu rostlin trav (Graminae), jiných než okrasných vytrvalých trav podčeledí 
Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., třtina 
(Calamagrostis Adans.), pampas (Cortaderia Stapf.), zblochan (Glyceria R. Brown), 
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, bezkolenec (Molinia Shrank), lesknice 
(Phalaris L.), Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., kavyl (Stipa L.) a Uniola L., 
určených k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze třetích zemí, jiných než evropských  
a středozemních zemí. 

f406 Zákaz dovozu hlíz Solanum tuberosum L., sadbové brambory, původem ze třetích zemí 
jiných než Švýcarsko. 

f407 Zákaz dovozu hlíz druhu Solanum tuberosum L. a jeho kříženců, jiných než sadbových, 
původem ze třetích zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, 
Švýcarsko, Tunisko a Turecko a jiných než evropských třetích zemí, které jsou uznány za 
prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 
podle zvláštního předpisu Společenství nebo jejichž opatření jsou shledána ekvivalentními 
opatřením EU v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al podle zvláštního předpisu Společenství (směrnice Rady 2000/29/ES ze 
dne 8. května 2000). 

 

f408 Zákaz dovozu samostatné kůry kaštanovníku (Castanea Mill.) původem ze třetích zemí; 
samostatné kůry dubu (Quercus L.), s výjimkou kůry korkového dubu (Quercus suber L.) 
původem ze severoamerických zemí; samostatné kůry javoru cukrového (Acer saccharum 
Marsh.) původem ze severoamerických zemí; samostatné kůry topolu (Populus L.) 
původem z kontinentálních amerických zemí. 



Kód  

odkazu 
Význam (obsah) kódu 

f409 Zákaz dovozu zeminy a pěstebních substrátů tvořených zcela nebo částečně zeminou nebo 
pevnými organickými částicemi jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry,  
s výjimkou těch, které jsou složeny výhradně z rašeliny, původem z Turecka, Běloruska, 
Moldavska, Ruska, Ukrajiny a třetích zemí nepřináležejících ke kontinentální Evropě, jiné 
než Egypt, Izrael, Libye, Maroko a Tunisko. 

f410 Zákaz dovozu rostlin lilkovitých (Solanaceae) určených k pěstování, jiných než hlíz 
bramboru (Solanum tuberosum L.) původem ze třetích zemí s výjimkou evropských  
a středozemních. 

f501 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Zemina a jiné pěstební substráty: a) tvořené zcela nebo 
částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou části rostlin, humus včetně 
rašeliny nebo kůry, jiné než ty, které jsou složeny výhradně z rašeliny nebo b) ulpělé na 
rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti materiálem uvedeným v podbodu 
a) nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality 
rostlin původem z: Turecka, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny, neevropských 
zemí s výjimkou Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska.  

 

f502 Rostlinolékařské kontrole podléhají: Rostliny určené k pěstování (sadbové, k setí či sázení) 
původem ze třetích zemí. 

f503 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Listová zelenina bazalka (Ocimum L.) a miřík celer 
(Apium graveolens L.), původem ze třetích zemí. 

f504 Rostlinolékařské kontrole podléhají: Řezané květiny  hvězdnice (Aster L.), máčky (Eryngium 
L.), třezalky (Hypericum L.), plchokvětu (Lisianthus L.), růže (Rosa L.) a zvonku (Trachelium 
L.), původem z neevropských zemí; řezané květiny listopadky (Dendranthema (DC) Des 
Moul.), hvozdíku (Dianthus L.), šateru (Gypsophila L.), zlatobýlu (Solidago L.), muškátu 
(Pelargonium L´Hérit ex Ait) a čeledi vstavačovitých (Orchideaceae), původem ze třetích 
zemí. 

f505 Rostlinolékařské kontrole podléhají: Části rostlin, jiné než plody a osivo, rodů kaštanovníku 
(Castanea Mill.), datlovníku (Phoenix L.), topolu (Populus L.), dubu (Quercus L.) a 
jehličnanů (Coniferales), původem ze třetích zemí; části rostlin, jiné než plody a osivo 
javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.), původem z USA a Kanady; části rostlin, jiné 
než plody a osivo slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí. 

 

f506 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo fazolu (Phaseolus L.) původem ze třetích zemí. 

f507 Rostlinolékařské kontrole podléhají: Plody láhevníku (Annona L.), kdouloně (Cydonia Mill.), 
tomelu (Diospyros L.), jabloně (Malus Mill.), mangovníku (Mangifera L.), mučenky 
(Passiflora L.), slivoně (Prunus L.), rodu Psidium L. (např. kvajava), hrušně (Pyrus L.), 
rybízu (Ribes L.), hřebíčkovce (Syzygium Gaertn.) a brusnice (Vaccinium L.), původem z 
neevropských zemí. 

f508 Rostlinolékařské kontrole podléhají: Plody citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella 
Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženců; rodu Momordica L. a Solanum melongena L., 
původem ze třetích zemí. 

f509 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Zrno pšenice (Triticum L.), tritikale (Triticosecale 
Wittmack) a žita (Secale L.), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, 
Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA. 

f510 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo pšenice (Triticum L.), tritikale (Triticosecale 
Wittmack) a žita (Secale L.), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, 
Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA. 

f511 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo brukvovitých (Cruciferae), trav (Graminae) a jetele 
(Trifolium L.), původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye. 

f512 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo papriky (Capsicum L.), rajčete (Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.), šalotky (Allium ascalonicum L.), cibule (Allium cepa 



Kód  

odkazu 
Význam (obsah) kódu 

L.), póru (Allium porrum L.) a pažitky (Allium schoenoprasum L.), původem ze třetích zemí.  

f513 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo slivoně (Prunus L.) a ostružiníku (Rubus L.), 
původem ze třetích zemí.  

f514 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Dřevo javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.) 
původem z USA a Kanady, platanu (Platanus L.) původem z USA a Arménie, topolu 
(Populus L.) původem z amerického kontinentu, dubu (Quercus L.) původem z USA; 
jehličnany původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka; jasanu 
(Fraxinus L.), ořešáku mandžuského (Juglans mandshurica Maxim.), jilmu rodu Ulmus 
davidiana Planch., jilmu čínského (Ulmus parvifolia Jacq.) a lapiny škumpolisté/paořechu 
škumpolistého (Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. původem z Kanady, Číny, Japonska, 
Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA.  

f515 Rostlinolékařské kontrole podléhá: Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z 
neevropských zemí. Samostatná kůra javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.), topolu 
(PopulusL.) a dubu (Quercus L.), s výjimkou kůry korkového dubu (Quercus suber L.) 
původem ze třetích zemí. Samostatná kůra jasanu (Fraxinus L.), ořešáku mandžuského 
(Juglans mandshurica Maxim.), jilmu rodu Ulmus davidiana Planch., jilmu čínského (Ulmus 
parvifolia Jacq.) a lapiny škumpolisté/paořechu škumpolistého (Pterocarya rhoifolia Siebold 
et Zucc.) původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, 
Tchaj-wanu a USA. 

f516 Povinné dovozní rostlinolékařské kontrole nepodléhá dřevěný obalový materiál, ve formě 
obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, 
ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý k přepravě 
předmětů všeho druhu, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva 
zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích 
zemí, s výjimkou Švýcarska a dřevo použité k zaklínění nebo podepření nákladů 
neobsahujících dřevo, včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 
mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, 
původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska. 

f517 

 

Rostlinolékařské kontrole podléhá: Plody momordiky (Momordica L.) a lilku vejcoplodého 
(Solanum melongena L.) původem ze třetích zemí 

f518 

 

Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo durmanu (Brugmansia Pers.) a lilku jasmínovitého 
(Solanum jasminoides Paxton), původem ze třetích zemí 

f519 

 

Rostlinolékařské kontrole podléhá: Osivo a šišky pro účely množení borovice (Pinus L.) a 
douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) původem ze třetích zemí. 

f520 

 

Rostlinolékařské kontrole podléhá: Části rostlin javoru velkolistého (Acer macrophyllum 
Pursh.), javoru klen (Acer pseudoplatanus L.), netíku druhů Adiantum aleuticum (Rupr.) 
Paris a Adiantum jordanii C. Muell., jírovce kalifornského (Aesculus californica (Spach) 
Nutt.), jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.), Arbutus menziesii Pursh., planiky 
(Arbutus unedo L.), medvědice (Arctostaphylos Adans), vřesu obecného (Calluna vulgaris 
(L.) Hull), kamélie (Camellia L.), buku obecného (Fagus sylvatica L.), krušiny (Frangula 
californica (Eschsch.) Gray), krušiny Purshovy (Frangula purshiana (DC.) Cooper), jasanu 
ztepilého (Fraxinus excelsior L.), Griselinia littoralis Raoul, vilínu virginského (Hamamelis 
virginiana L.), Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, mamoty širokolisté (Kalmia 
latifolia L.), vavřínu vznešeného (Laurus nobilis L.), Leucothoe D. Don, Lithocarpus 
densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., zimolezu srstnatého (Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex 
Torr. & Gray), magnólie (Magnolia L.), kysopy (Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC), 
pabuku šikmého (Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume), vonokvětky cesmínolistý 
(Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green), parocie perské (Parrotia persica (DC) C. 
A. Meyer), blýskavky Fraserovy (Photinia x fraseri Dress), pierisu (Pieris D. Don), douglasky 
tisolistý (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco), rododendronu (Rhododendron L. (s 
výjimkou Rhododendron simsii Planch.)), růže nahoplodé (Rosa gymnocarpa Nutt.), vrby 
jívy (Salix caprea L.), sekvoje stálezelené (Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.), šeříku 
obecného (Syringa vulgaris L.), tisu (Taxus L.), sedmikvítku (Trientalis latifolia Hook.), 
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. a kaliny (Viburnum 
L.), původem z USA.  



Kód  

odkazu 
Význam (obsah) kódu 

 

f521 

 

Rostlinolékařské kontrole podléhá: Dřevo kaštanovníku (Castanea Mill.) původem ze třetích 
zemí. 

f522 

 

Rostlinolékařské kontrole podléhá: Dřevo druhů javoru velkolistého (Acer macrophyllum 
Pursh.), jírovce kalifornského (Aesculus californica (Spach) Nutt.), Lithocarpus  densiflorus 
(Hook. & Arn.) Rehd. a Taxus brevifolia Nutt., původem z USA.  

f601 V podpoložce se může vyskytnout krmivo (krmná surovina). Produkty určené ke krmení 
zvířat může dovážet jen osoba, která je registrovaná jako dovozce u ÚKZÚZ v souladu  
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.  183/2005 a zákonem č. 91/1996 Sb.,  
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.   

     V případě pochybností v oblasti dovozu krmiv je možno se obrátit na Ústřední kontrolní  
a  zkušební ústav zemědělský.  

f 602 V podpoložce se může vyskytnout doplňková látka ke krmivům. Produkty určené  
ke krmení zvířat může dovážet jen osoba, která je registrovaná jako dovozce u Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č.  183/2005 a zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve  
znění pozdějších předpisů.V případě pochybností v oblasti dovozu krmiv je možno se 
obrátit na ÚKZUZ. 

f801 Oxid rtuťnatý 

f802 Chlorid rtuťnatý (kalomel) 

f803 Camphechlor 

f804 Dicofol obsahující méně než 78% p.p'. - dicofolu nebo více než lg. kg-1 DDT a sloučenin 
příbuzných DDT 

f805 Nitrofen 

f806 Endrin 

f807 Binapacryl 

f813 malein hydrazid a jeho soli, jiné než jeho cholin, draselná a sodná sůl; cholin,draselná a 
sodná sůl malein hydrazinu (vyjádřeno na základě ekvivalentu kyseliny) 

w301 Saxitoxin (CAS 35523-89-8),  Ricin (CAS 9009-86-3) 

z601 Dovoz a vývoz léků obsahujících návykové látky uvedené v zákoně č. 167/1998 Sb.,           
o návykových látkách, podléhá omezením podle tohoto zákona - viz §§ 21 - 23  

 

 

 

  



C. Vysvětlivky a odkazy ke spotřebním daním 

 

SPD 270) Vysvětlivka ke spotřební dani pro kódy zboží 2203 a 2206 

Zboží je předmětem spotřební daně z piva: 

§ 81 odst. 1 písm. a) a b) zní:  
Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí:  
a)    výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových 
alkoholu, nebo 
b)    směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem 
nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu. 
 

SPD 271) Vysvětlivka ke spotřební dani pro kódy zboží: 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 a 2205,             
2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 

Zboží je předmětem spotřební daně z vína:   

šumivým vínem  podle § 93 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních  (sazba 
2340 Kč/hl). Šumivým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které 
jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním 
úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20ºC mají přetlak 3 bary  a více, 
který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého, a které jsou uvedené pod 
následujícími kódy nomenklatury 

§ 93 odst.2 písm. a) až c) zní: 

a) „2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 
1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v 
hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu 

b) 2206 00 31, 2206 00 39 a pod kódy nomenklatury 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 
2205, pokud nejsou zahrnuty pod písmenem a), jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 
1,2 % objemových, ale nepřesahuje 13 % objemových, nebo 

c) 2206 00 31, 2206 00 39, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 13 % 
objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém 
výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.“ 

SPD 272) Vysvětlivka ke spotřební dani pro kódy zboží 2204, 2205 a 2206 

Zboží je předmětem spotřební daně z vína  

–  tichým vínem podle § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (sazba 0,-
Kč/hl). Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým  
vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury 
 
§ 93 odst.3 písm. a) až d) zní: 

a) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale 
nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně 
kvasného původu bez přídavku lihu, 

b) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale 
nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li 
alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu, 

c) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v písmenu a) nebo b), a 2206, nepodléhají-li dani z 
piva, jestliže skutečný obsah alkoholu u takových výrobků přesahuje 1,2 % objemových, ale 
nepřesahuje 10 % objemových, nebo 

d) 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % 
objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém 
výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.“ 

SPD 273) Vysvětlivka ke spotřební dani pro pro kódy zboží 2204,2205 a 2206 

Meziprodukty se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které jsou uvedené pod 
kódy nomenklatury 2204, 2205 a 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % 
objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem 
nebo nepodléhají dani z piva.“ (sazba 2340 Kč/hl) 



SPD 274) Vysvětlivka ke spotřební dani pro kódy zboží 2204,2205 a 2206                                        
 

Zboží je nebo může být předmětem spotřební daně z lihu podle § 67 odst.2  zákona  
č. 353/2003 Sb.,  o spotřebních daních (sazba 28500 Kč/hl etanolu ) 

„Předmětem daně je i líh podle odstavce 1 včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, 
obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, pokud 
celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22 % objemových etanolu“ 

SPD 276) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložku 2206 00 31, 2206 00 39 

Zboží může být předmětem spotřební daně 

• z lihu podle § 67 odst.2  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pokud 

celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22% objemových alkoholu  (sazba 
28500 Kč/hl etanolu); 

• • šumivým vínem  podle § 93 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních  
(sazba 2340 Kč/hl). Šumivým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, 
které jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním 
úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu při 20°C mají přetlak 3 bary a více, 
který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličité ho 

• - z vína - tichým vínem podle § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních (sazba 0,-Kč/hl), pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu 
přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je 
obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu 

• z vína – meziproduktem  podle § 93 odst.4  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních (sazba 2340 Kč//hl.)„pokud jejich skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % 
objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem 

nebo nepodléhají dani z piva 

SPD 277) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložku 2206 00 51, 2206 00 59, 2206 00 81 a 
2206 00 89 

 Zboží může být předmětem spotřební daně 

• z lihu podle § 67 odst.2  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pokud 
celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22% objemových alkoholu  (sazba  
28500 Kč/hl etanolu); 

• z vína – meziproduktem  podle § 93 odst.4  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních (sazba 2340 Kč//hl.)„pokud jejich skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % 
objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem 
nebo nepodléhají dani z piva 

• z vína - tichým vínem podle § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních (sazba 0,-Kč/hl), pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu 
přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je 
obsažený  v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu 

SPD 278) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložku 2206 00 10 

Zboží může být předmětem spotřební daně  

z lihu podle § 67 odst. 2  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pokud celkový 
obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 22% objemových alkoholu  (sazba 28500 Kč/hl 
etanolu); předmětem spotřební daně z vína - tichým vínem podle § 93 odst. 3 zákona č. 
353/2003 Sab., o spotřebních daních (sazba 0,-Kč/hl), pokud nepodléhají dani z piva, 
jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % 
objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez 
přídavku lihu 

předmětem spotřební daně z vína – meziproduktem  podle § 93 odst.4  zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních (sazba 2340 Kč//hl),pokud jejichž skutečný obsah alkoholu 
přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani 
tichým vínem nebo nepodléhají dani z piva 

SPD 279) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložky 2401 30 00, 2403 10 10, 2403 10 90,  



2403 91 00 a 2403 99 90 

Předmětem spotřební daně z tabákových výrobků je tabák ke kouření a ostatní tabák 
definovaný v § 101 odst. 3 písm. c) a d) a odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních takto: 

c)  
1. tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek a způsobilý ke 
kouření bez dalšího průmyslového zpracování, 

2. tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod 
písmeno a) nebo b) a který je možné kouřit, nebo 

3. tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších než  
1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret. 

d) 

Ostatním tabákem se rozumějí tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno c), jsou 
určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu, než ke kouření, s výjimkou šňupavých 
a žvýkacích tabáků. 

(6) Tabákem ke kouření se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobek, který obsahuje 
zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje ostatní podmínky uvedené v 
odstavci 3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 7, nebo výrobek neuvedený v 
odstavci 3 písm. c), pokud je možné tento výrobek kouřit a je upravený pro prodej 
konečnému spotřebiteli.                                                                                                            
     Sazba daně je stanovena v § 104 zákona takto: 

U tabáku ke kouření a ostatního tabáku je sazba 1340,- Kč / kg. 

SPD 280) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložky 2402 20 10 a 2402 20 90 

      Předmětem spotřební daně z tabákových výrobků jsou cigarety definované v § 101 
odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních takto: 

(3)a): 
1. tabákové provazce, které se kouří jako takové a nejsou doutníky ani cigarillos podle 
písmene b), 

2. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z 
cigaretového papíru, nebo 

3. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do 
cigaretového papíru, 

(4)     Cigaretami se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobek, který obsahuje zcela 
nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje ostatní výše uvedené podmínky s 
výjimkou výrobků uvedených  § 101 odst. 7 zákona. 

Sazba daně je stanovena v § 104 zákona takto: 

Pevná sazba 1,07 Kč/kus, procentní sazba 28%, minimální sazba 2,01 Kč/kus 

SPD 281) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložku 2402 10 00 

 Předmětem spotřební daně z tabákových výrobků jsou doutníky a cigarillos 
definované v § 101 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 
takto: 

(3) b): doutníky a cigarillos jsou tabákové smotky, které se kouří jako takové a které: 

1. obsahují výlučně přírodní tabák, 

2. mají krycí list z přírodního tabáku, 

3. obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek 
včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a 
vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru 
nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30 
k podélné ose tabákového smotku, nebo 

4. obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného 
tabáku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v 
případě náustkových doutníků, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku 



nejméně 2,3 g a venkovní obvod minimálně jedné třetiny délky tabákového smotku je 
nejméně 34 mm. 

(5) Doutníky a cigarillos se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky s krycím listem z 
přírodního tabáku nebo s krycím listem a vázacím listem z rekonstituovaného tabáku nebo 
s krycím listem z rekonstituovaného tabáku, které obsahují částečně i jiné látky než tabák a 
které splňují ostatní výše uvedené podmínky. 

Sazba daně je stanovena v § 104 zákona takto: 

Pro doutníky a cigarillos je stanovena sazba daně ve výši 1,15 Kč/ks“. 

SPD 282) Vysvětlivka ke spotřebním daním pro podpoložky) 1507 až 1518, pokud jsou určeny 
pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2 
§ 45 zákona, 2707, 2709, 2710 19 71 až 2710 19 99, 2714 a 2715, 2901 a 2902, 2905 11 
00, které nejsou syntetického původu a pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo 
pro výrobu tepla, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, 
pro výrobu tepla, nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2 § 45 zákona  

U minerálních  olejů podle § 45 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
vznikne při uvedení do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze 
tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro 
výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2 § 45 zákona. Tyto minerální 
oleje se zdaňují stejnou sazbou daně jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, zákona č. 
353/2003 Sb. o spotřebních daních kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují. 

SPD 283) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložky uvedené v číslech HS 2701-2715 

Předmětem daně jsou také všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2701 až 
2715 s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých 
dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle § 45 
odstavců 1 a 3 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, určené k použití, nabízené k 
prodeji nebo používané pro výrobu tepla. Tyto výrobky se zdaňují stejnou sazbou jako 
minerální olej uvedený v § 45 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, 
kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují 

SPD 284) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69 

Předmětem daně jsou:těžké topné oleje definované v § 45 odst. 1 písm. c), se sazbou daně 
472 Kč/t 

SPD 285) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložky 2710 91 a 2710 99                                
Odpadní oleje jsou předmětem daně se sazbou 660 Kč/1000 l 

SPD 286) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložky 2711 12 11 až 2711 19 

Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm.e), f) a g) zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, se zdaňují takto: 

e) zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon 
motorů nebo pro jiné účely uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19 s 
výjimkou zkapalněných ropných plynů uvedených v písmenech f) a g) – (sazba 3933 Kč/t), 

f) zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu 
tepla uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19 (sazba: 0 Kč/t), nebo 

g) zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané 

1. pro stacionární motory, 

2. v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích 
a veřejných pracích, nebo 

3. pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 
schválená k používání převážně na veřejných silnicích 

uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19. (sazba daně: 1290Kč/t) 

SPD 288) Vysvětlivka ke spotřební dani pro podpoložku 24029000: 

Doutníky a cigarillos, které obsahují zcela jiné látky než tabák a které jinak splňují podmínky 



uvedené v § 101 odst. 3 písm. b zákona nelze posuzovat jako doutníky nebo cigarillos, ale 
jako tabák ke kouření – viz vysvětlivka SPD 279).     

SPD 289) Pozor – Dané zboží může být předmětem spotřební daně dle § 45 odst. 3 písm.k) zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. V případě, že je předmětem SPD, je nutno doplnit 
příslušný přídavný kód. 

 

  



D. Vysvětlivky a odkazy k ekologickým daním 

 

EKO 101) Vysvětlivka k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů pro kód 
nomenklatury 2705 

Plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 se zdaňuje 

sazbou 264,50 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán pro pohon motorů nebo pro jiné účely, s výjimkou plynu uvedeného  
v písmenech b) a c), 

sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen "výroba tepla"), 
nebo 

sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán: 

pro stacionární motory, 

v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích 
a veřejných pracích, nebo 

pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 
schválená k používání převážně na veřejných silnicích. 

 

EKO 102) 
Vysvětlivka k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů pro kódy 
nomenklatury 2711 11 a 2711 21 

Plyny uvedené pod kódem nomenklatury 2711 11 a 2711 21 se zdaňují, 

jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo používán pro pohon motorů nebo pro 
jiné účely, s výjimkou plynu uvedeného v písmenech b) a c), 

v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011 sazbou  0 Kč/MWh spalného tepla, 

v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 sazbou  32,40 Kč/MWh spalného tepla, 

v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017 sazbou  68,40 Kč/MWh spalného tepla, 

v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 sazbou  136,80 Kč/MWh spalného tepla, 

od 1. ledna 2020 sazbou  264,80 Kč/MWh spalného tepla, 

sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen "výroba tepla"), 
nebo 

sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán: 

pro stacionární motory, 

v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích 
a veřejných pracích, nebo 

pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 
schválená k používání převážně na veřejných silnicích. 

 

EKO 103) 
Vysvětlivka k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů pro kód 
nomenklatury 2711 29 

Plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 se zdaňuje 

sazbou 264,50 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán pro pohon motorů nebo pro jiné účely, s výjimkou plynu uvedeného  
v písmenech b) a c), 

sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen "výroba tepla"), 
nebo 



sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla, jestliže je určen k použití, nabízen k prodeji nebo 
používán: 

pro stacionární motory, 

v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích 
a veřejných pracích, nebo 

pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 

schválená k používání převážně na veřejných silnicích. 

EKO 201) 
Vysvětlivka k dani z pevných paliv 

Pevná paliva uvedená pod kódy 2701, 2702, 2704, 2706, 2708 a 2713 až 2715 se zdaňují sazbou 
8,50 Kč/GJ spalného tepla. 

EKO 301) Vysvětlivka k dani z elektřiny 

Elektřina uvedená pod kódem nomenklatury 2716 se zdaňují sazbou 28,30 Kč/MWh 

 


