
 

PŘÍLOHA 22-01 

Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ 

ÚVODNÍ POZNÁMKY 

1. Definice 

1.1. Výrazy „výroba“, „produkce“ nebo „zpracování“ zboží se rozumí každé opracování, sestavování nebo zušlechťovací 
operace. 

Mezi metody získávání zboží patří výroba, produkce, zpracování, chov, pěstování, šlechtění, těžba, dobývání, 
sklízení, rybolov, chytání do pastí, shromažďování, sběr, lov a odchyt. 

1.2. „Materiálem“ se rozumějí příměsi, části, komponenty, subsestavy a zboží, které bylo fyzicky zapracováno do jiného 
zboží nebo bylo předmětem výrobního procesu jiného zboží. 

„Původním materiálem“ se rozumí materiál, jehož země původu určená podle těchto pravidel, je totožná se zemí, 
v níž je uvedený materiál používán při výrobě. 

„Nepůvodním materiálem“ se rozumí materiál, jehož země původu určená podle těchto pravidel, není totožná se 
zemí, v níž je uvedený materiál používán při výrobě. 

„Výrobkem“ se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci. 

1.3. Pravidlo přidané hodnoty 

a) „Pravidlem X % přidané hodnoty“ se rozumí výroba, při níž navýšení hodnoty získané v důsledku zpracování 
a opracování a případně zabudování součástek pocházejících ze země výroby představuje alespoň X % ceny 
výrobku ze závodu. „X“ představuje procento uvedené pro každé číslo. 

b) „Hodnotou získanou v důsledku zpracování a opracování a zabudování součástek pocházejících ze země výroby“ 
se rozumí zvýšení hodnoty vyplývající z vlastní montáže a jakýchkoli dalších přípravných, dokončovacích prací či 
kontrol a případně z vmontování jakýchkoli součástek pocházejících ze země, kde tyto operace probíhají, včetně 
zisku a celkových nákladů vzniklých v dané zemi v důsledku těchto operací. 

c) „Cenou ze závodu“ se rozumí cena, jež byla nebo má být zaplacena za výrobek, který je připraven k vyzvednutí 
v provozních prostorách výrobce, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování; tato cena 
musí odrážet veškeré náklady související s výrobou výrobku (včetně nákladů veškerého použitého materiálu) po 
odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu či zpětném vývozu 
získaného výrobku. 

V případě, že skutečná zaplacená cena neodráží veškeré náklady související s výrobou výrobku, které byly skutečně 
vynaloženy, rozumí se cenou ze závodu součet všech těchto nákladů po odečtení případných vnitřních daní, které se 
vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu či zpětném vývozu získaného výrobku. 

1.4. Úplná výroba 

Výraz „úplná výroba“ používaný v seznamu znamená, že musí být provedeny všechny dokončovací pracovní operace 
po nastříhání tkaniny či upletení nebo uháčkování tkaniny do požadovaného tvaru. Není-li jedna nebo více dokon 
čovacích pracovních operací provedena, neznamená to, že je výroba považována za neúplnou. 

1.5. Výrazem „země“ používaným v této příloze se rozumí „země nebo území“.

CS 29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279



 

2. Uplatňování pravidel v této příloze 

2.1. Pravidla uvedená v této příloze se použijí na zboží na základě jeho zařazení v harmonizovaném systému, jakož i na 
základě dalších kritérií, která mohou být stanovena dodatečně k číslům nebo položkám harmonizovaného systému 
a která byla vytvořena výhradně pro účely této přílohy. Čísla nebo položky harmonizovaného systému, které se dále 
dělí podle těchto kritérií, se v této příloze označují jako „rozdělená čísla“ nebo „rozdělené položky“. „Harmonizo
vaným systémem“ se rozumí harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (též označovaný jako 
„HS“), ve znění podle doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 26. června 2009 a 26. června 2010. 

Zařazení zboží do čísel a položek harmonizovaného systému se řídí všeobecnými pravidly pro výklad harmonizo
vaného systému a příslušnými poznámkami k třídám, kapitolám a položkám uvedeného systému. Uvedená pravidla 
a poznámky jsou součástí kombinované nomenklatury, která je stanovena v příloze I nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87. Pro účely identifikace správného rozděleného čísla nebo správné rozdělené položky pro některé 
zboží v této příloze se všeobecná pravidla pro výklad harmonizovaného systému a příslušné poznámky k třídám, 
kapitolám a položkám uvedeného systému použijí mutatis mutandis, pokud v této příloze není požadováno jinak. 

2.2. Odkaz na změnu v sazebním zařazení v základních pravidlech stanovených níže se vztahuje pouze na nepůvodní 
materiály. 

2.3. Materiály, které získaly status původu v některé zemi, se považují za původní materiály uvedené země pro účel 
určování původu zboží obsahujícího takové materiály nebo zboží vyrobeného z těchto materiálů dalším opraco
váním nebo zpracováním v uvedené zemi. 

2.4. Pokud není z obchodního hlediska praktické uchovávat samostatné zásoby vzájemně zaměnitelných materiálů nebo 
vzájemně zaměnitelného zboží pocházejících z různých zemí, může být země původu směsných materiálů nebo 
zboží, které jsou vzájemně zaměnitelné, určena na základě metody řízení zásob uznané v zemi, ve které byly 
materiály nebo zboží smíšeny. 

2.5. Pro účely použití základních pravidel na základě změny sazebního zařazení, pokud není v určité kapitole stanoveno 
jinak, se nepůvodní materiály, které nesplňují základní pravidlo, nezohlední za předpokladu, že celková hodnota 
těchto materiálů nepřesahuje 10 % ceny zboží ze závodu. 

2.6. Základní pravidla stanovená na úrovni kapitoly (základní pravidla kapitoly) mají stejnou platnost jako základní 
pravidla stanovená na úrovni dalšího členění a mohou být použita alternativně. 

3. Glosář 

Základní pravidla na úrovni dalšího členění, pokud jsou založena na změně v sazebním zařazení, mohou být 
vyjádřena pomocí těchto zkratek. 

CC: změna dané kapitoly přesunutím z jakékoli jiné kapitoly 

CTH: změna daného čísla přesunutím z jakéhokoli jiného čísla 

CTSH: změna dané položky přesunutím z jakékoli jiné položky nebo z jakéhokoli jiného čísla 

CTHS: změna daného rozděleného čísla přesunutím z jakéhokoli jiného rozdělení tohoto čísla nebo z jakékoli 
jiného čísla 

CTSHS: změna dané rozdělené položky přesunutím z jakéhokoli jiného rozdělení této položky nebo z jakékoli jiné 
položky či jakéhokoli jiného čísla
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TŘÍDA I 

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY 

KAPITOLA 2 

Maso a jedlé droby 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi: 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup sestávající ze 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů. 

2) Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi. 
Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno. 

Poznámka ke kapitole: 

Pokud základní pravidlo pro čísla 0201 až 0206 není splněno, považuje se za zemi původu masa (drobů) země, ve které 
byla zvířata, z nichž bylo maso (droby) získány, vykrmována nebo chována nejdelší dobu. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží 
země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

0201 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené. Zemí původu zboží tohoto čísla je země, ve které bylo 
zvíře alespoň po dobu tří měsíců před porážkou vykrmo
váno. 

0202 Hovězí maso, zmrazené Zemí původu zboží tohoto čísla je země, ve které bylo 
zvíře alespoň po dobu tří měsíců před porážkou vykrmo
váno. 

0203 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmraze
né. 

Zemí původu zboží tohoto čísla je země, ve které bylo 
zvíře alespoň po dobu dvou měsíců před porážkou 
vykrmováno. 

0204 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené 
nebo zmrazené. 

Zemí původu zboží tohoto čísla je země, ve které bylo 
zvíře alespoň po dobu dvou měsíců před porážkou 
vykrmováno. 

0205 Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo 
mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené. 

Zemí původu zboží tohoto čísla je země, ve které bylo 
zvíře alespoň po dobu tří měsíců před porážkou vykrmo
váno. 

KAPITOLA 4 

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi: 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup sestávající ze 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů.
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2) zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi; 
avšak zemí původu směsi výrobků čísel 0401 až 0404 je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % 
hmotnosti sušiny směsi. Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží 
země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 0408 - Ptačí vejce, bez skořápky, sušené a žloutky, 
sušené 

Zemí původu zboží je země, v niž probíhalo sušení (pří
padně po rozbití a oddělení): 

— ptačích vajec, ve skořápkách, čerstvých nebo konzer
vovaných, čísla HS ex 0407 

— ptačích vajec, bez skořápek, jiných než sušených, čísla 
HS ex 0408 

— žloutků, jiných než sušených, čísla HS ex 0408 

TŘÍDA II 

ROSTLINNÉ PRODUKTY 

KAPITOLA 9 

Káva, čaj, maté a koření 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi: 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup spočívající ve 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů. 

2) Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi. 
Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží 
země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

- Nepražená káva: 

0901 11 - - S kofeinem Zemí původu zboží této položky je země, ve které bylo 
získáno v surovém nebo nezpracovaném stavu.
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

0901 12 - - Bez kofeinu Zemí původu zboží této položky je země, ve které bylo 
získáno v surovém nebo nezpracovaném stavu. 

- Pražená káva 

0901 21 - - S kofeinem CTSH 

0901 22 - - Bez kofeinu CTSH 

KAPITOLA 14 

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi: 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup spočívající ve 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů. 

2) Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi. 
Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží 
země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 1404 Krátká bavlna (z druhého vyzrňování), bělená Zemí původu zboží je země, ve které je produkt vyráběn 
ze surové bavlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny 
výrobku ze závodu. 

TŘÍDA IV 

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ 
NÁHRAŽKY 

KAPITOLA 17 

Cukr a cukrovinky 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi: 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup spočívající ve 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů. 

2) Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi. 
Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno.
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Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží 
země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

1701 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá 
sacharóza, v pevném stavu 

CC 

1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, 
maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; 
cukerné sirupy bez přísady aromatických 
přípravků nebo barviv; umělý med, též 
smíšený s přírodním medem; karamel 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 1702 (a) - Chemicky čistá laktóza, maltóza, glukóza 
a fruktóza 

CTHS 

ex 1702 (b) - Ostatní CC 

1703 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru CC 

1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahu
jící kakao 

CTH 

KAPITOLA 20 

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup spočívající ve 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů. 

2) Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi; 
avšak zemí původu směsi výrobků čísla 2009 (ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, 
též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla) je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnosti sušiny 
směsi. Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží 
země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 2009 Hroznová šťáva Ostatní CTH, kromě vinného moštu čísla 2204
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KAPITOLA 22 

Nápoje, lihoviny a ocet 

Okrajové pravidlo kapitoly vztahující se na směsi 

1) Pro účely tohoto okrajového pravidla se „mísením“ rozumí úmyslný a přiměřeně kontrolovaný postup spočívající ve 
sloučení dvou či více zastupitelných materiálů. 

2) Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi; 
zemí původu směsi vína (číslo 2204), vermutu (číslo 2205), destilátů, likérů a lihovin (číslo 2208) je země původu 
materiálů, které tvoří více než 85 % objemu směsi. Hmotnost nebo objem materiálů stejného původu se započítává 
společně. 

3) Pokud žádný z používaných materiálů nesplňuje požadované procento, je zemí původu směsi země, ve které bylo 
mísení provedeno. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

V případě zboží této kapitoly, s výjimkou čísla 2208, pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel 
a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část materiálů, jak je 
stanoveno na základě hmotnosti materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 2204 Víno z čerstvých hroznů pro přípravu vermutu 
obsahující přídavek moštu z čerstvých hroznů, 
též zahuštěného, nebo alkohol 

Zemí původu zboží je země, ve které byly hrozny 
získány v surovém nebo nezpracovaném stavu. 

ex 2205 Vermut Výroba z vína z čerstvých hroznů s přídavkem moštu 
z čerstvých hroznů, též koncentrovaným, nebo alkoholu, 
spadajícím do čísla 2204 

TŘÍDA VI 

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ 

KAPITOLA 34 

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené 
vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální 

přípravky na bázi sádry 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti váhy materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 3401 Plsť a netkané textilie, impregnované, natírané 
nebo potažené mýdlem nebo detergenty 

Výroba z plsti nebo netkaných textilií 

ex 3405 Plsť a netkané textilie, impregnované, natírané 
nebo pokryté leštidly a krémy na obuv, náby
tek, podlahy, karosérie, sklo nebo kov, čistí
cími pastami a prášky a podobnými přípravky 

Výroba z plsti nebo netkaných textilií
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KAPITOLA 35 

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti váhy materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 3502 Vaječný albumin, sušený Sušení (případně po rozbití a oddělení): 

— ptačích vajec, ve skořápkách, čerstvých nebo konzer
vovaných, čísla HS ex 0407 

— ptačích vajec, bez skořápek, jiných než sušených, čísla 
HS ex 0408 

— vaječných bílků, jiných než sušených, čísla HS 
ex 3502 

TŘÍDA VIII 

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ 
POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÉ NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO) 

KAPITOLA 42 

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze 
střev (jiné než z housenek bource morušového) 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 4203 - Oděvy z přírodní nebo kompozitní usně Úplná výroba 

TŘÍDA X 

BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA 
(ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH 

KAPITOLA 49 

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 4910 Keramické kalendáře všech druhů, tištěné, 
včetně kalendářů ve formě trhacích bloků, 
zdobené. 

CTH
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TŘÍDA XI 

TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY 

KAPITOLA 50 

Hedvábí 

Poznámka ke kapitole: 

Aby byl termotisk považován za udělující původ, musí být doprovázen tiskem přetiskového papíru. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5001 Zámotky (kokony) bource morušového 
vhodné ke smotávání. 

CTH 

5002 Surové hedvábí (neskané). CTH 

5003 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných 
ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákně
ného materiálu). 

CTH 

5004 Hedvábné nitě (jiné než příze spředené 
z hedvábného odpadu), neupravené pro 
drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5005 Příze spředené z hedvábného odpadu, neupra
vené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5006 Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného 
odpadu, upravené pro drobný prodej; 
messinský vlas. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5006 (a) Messinský vlas CTH 

ex 5006 (b) Ostatní Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5007 Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

KAPITOLA 51 

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny 

Poznámka ke kapitole: 

Aby byl termotisk považován za udělující původ, musí být doprovázen tiskem přetiskového papíru. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5101 (a) - Potní, včetně poloprané vlny: CTH 

ex 5101 (b) - praná, nekarbonizovaná Výroba z potní vlny, včetně odpadu z vlny, jejíž hodnota 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu 

ex 5101 (c) - karbonizovaná Výroba z prané nekarbonizované vlny, jejíž hodnota 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu 

5102 Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané 
ani nečesané. 

CTH
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5103 Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých 
zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, 
avšak kromě rozvlákněného materiálu 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5103 (a) karbonizovaný Výroba z nekarbonizovaného odpadu z vlny, jehož 
hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu 

ex 5103 (b) ostatní CTH 

5104 Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných 
nebo hrubých zvířecích chlupů. 

CTH 

5105 Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, 
mykané nebo česané (včetně česané vlny 
v útržcích). 

CTH 

5106 Vlněná příze mykaná, neupravená pro drobný 
prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5107 Vlněná příze česaná, neupravená pro drobný 
prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5108 Příze z jemných zvířecích chlupů (mykaná 
nebo česaná), neupravená pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5109 Příze z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, 
upravená pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5110 Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíně 
(včetně ovinuté žíněné nitě), též upravená pro 
drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5111 Tkaniny z mykané vlny nebo z mykaných 
jemných zvířecích chlupů. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5112 Tkaniny z česané vlny nebo z česaných 
jemných zvířecích chlupů. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5113 Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze 
žíní. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

KAPITOLA 52 

Bavlna 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5201 Bavlna, nemykaná ani nečesaná. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5201 (a) bělená Výroba ze surové bavlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku ze závodu 

ex 5201 (b) ostatní CTH 

5202 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu 
a rozvlákněného materiálu). 

CTH 

5203 Bavlna, mykaná nebo česaná. CTH 

5204 Bavlněné šicí nitě, též upravené pro drobný 
prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5205 Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), obsahující 
85 % hmotnostních nebo více bavlny, neupra
vené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5206 Bavlněné příze (jiné než šicí nitě), obsahující 
méně než 85 % hmotnostních bavlny, neupra
vené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5207 Bavlněné nitě (jiné než šicí nitě), upravené pro 
drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání
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nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5208 Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnost
ních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti 
nepřesahující 200 g/m2. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5209 Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnost
ních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti 
vyšší než 200 g/m2. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5210 Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % 
hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo 
výhradně s chemickými vlákny, o plošné 
hmotnosti nejvýše 200 g/m2. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5211 Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % 
hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo 
výhradně s chemickými vlákny, o plošné 
hmotnosti vyšší než 200 g/m2. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5212 Ostatní bavlněné tkaniny. Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

KAPITOLA 53 

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5301 Len surový nebo zpracovaný, avšak nespře
dený; lněná koudel a lněný odpad (včetně niťo
vého odpadu a rozvlákněného materiálu). 

CTH
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5302 Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo 
zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad 
z pravého konopí (včetně niťového odpadu 
a rozvlákněného materiálu). 

CTH 

5303 Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, 
pravého konopí a ramie), surová nebo zpraco
vaná, avšak nespředená; koudel a odpad 
z těchto vláken (včetně niťového odpadu 
a rozvlákněného materiálu). 

CTH 

[5304] 

5305 Kokosová, abaková (manilské konopí nebo 
Musa textilis Nee), ramiová a ostatní rostlinná 
textilní vlákna, jinde neuvedená ani nezahr
nutá, surová nebo zpracovaná, avšak nespře
dená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken 
(včetně niťového odpadu a rozvlákněného 
materiálu). 

CTH 

5306 Lněné nitě. Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5307 Nitě z juty nebo jiných textilních lýkových 
vláken čísla 5303. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu
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5308 Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; 
papírové nitě. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5308 (a) - Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

ex 5308 (b) - papírové nitě CTH 

5309 Lněné tkaniny. Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5310 Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových 
vláken čísla 5303 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5311 Tkaniny z ostatních rostlinných textilních 
vláken; tkaniny z papírových nití. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5311 (a) Tkaniny z ostatních rostlinných textilních 
vláken 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

ex 5311 (b) Tkaniny z papírových nití CTH
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KAPITOLA 54 

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5401 Šicí nitě z chemických nekonečných vláken, 
též upravené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5402 Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné 
než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, 
včetně nití z jednoho syntetického nekoneč
ného vlákna (monofilamentu) o délkové hmot
nosti nižší než 67 decitex. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5403 Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než 
šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, 
včetně nití z jednoho umělého nekonečného 
vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 
nižší než 67 decitex. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
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— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5404 Nitě z jednoho syntetického nekonečného 
vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 
67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr 
příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky 
a podobné tvary (např. umělá sláma), ze synte
tických textilních materiálů, o zjevné šířce 
nepřesahující 5 mm. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5405 Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna 
(monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 
decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr 
příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky 
a podobné tvary (například umělá sláma) 
z umělých textilních materiálů, o zjevné šířce 
nepřesahující 5 mm. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5406 Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné 
než šicí nitě), upravené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí,
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— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5407 Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných 
vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů 
čísla 5404. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5408 Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, 
včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 
5405. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

KAPITOLA 55 

Chemická střižová vlákna 

Poznámka ke kapitole: 

Aby byl termotisk považován za udělující původ, musí být doprovázen tiskem přetiskového papíru. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5501 Kabely ze syntetických nekonečných vláken. Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 

5502 Kabely z umělých nekonečných vláken. Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 

5503 Syntetická střižová vlákna, nemykaná, neče
saná ani jinak nezpracovaná pro spřádání. 

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 

5504 Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná 
ani jinak nezpracovaná pro spřádání. 

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 

5505 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, 
niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
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5506 Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná 
nebo jinak zpracovaná pro spřádání. 

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 
nebo z odpadu čísla KN 5505 

5507 Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo 
jinak zpracovaná pro spřádání. 

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny 
nebo z odpadu čísla KN 5505 

5508 Šicí nitě z chemických střižových vláken, též 
upravené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5509 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižo
vých vláken, neupravené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5510 Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových 
vláken, neupravené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
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— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5511 Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižo
vých vláken, upravené pro drobný prodej. 

Výroba z: 

— přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak 
nezpracovaných pro spřádání, 

— surového hedvábí nebo odpadu z hedvábí, 

— chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo 

— syntetických nebo umělých střižových vláken, spřáda
ného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, 
nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené příze nebo 
monofilamentů s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za 
takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních mate
riálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku 
ze závodu 

5512 Tkaniny ze syntetických střižových vláken, 
obsahujících 85 % hmotnostních nebo více 
syntetických střižových vláken. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5513 Tkaniny ze syntetických střižových vláken, 
obsahující méně než 85 % hmotnostních 
těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně 
s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 
170 g/m2. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5514 Tkaniny ze syntetických střižových vláken, 
obsahující méně než 85 % hmotnostních 
těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně 
s bavlnou, o plošné hmotnosti převyšující 
170 g/m2. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi
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5515 Ostatní tkaniny ze syntetických střižových 
vláken. 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

5516 Tkaniny z umělých střižových vláken. Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené tkaniny 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

KAPITOLA 56 

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich 

Poznámka ke kapitole: 

Aby byl termotisk považován za udělující původ, musí být doprovázen tiskem přetiskového papíru. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5601 Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; 
textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm 
(postřižek), textilní prach a nopky. 

Výroba z vláken 

5602 Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená 
nebo laminovaná. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5602 (a) - potištěná, barvená (včetně obarvené na bílo) Výroba z vláken 

nebo 

potisk nebo barvení nebělené nebo předbělené plsti 
s přípravnými nebo dokončovacími pracovními opera
cemi 

ex 5602 (b) Impregnovaná, povrstvená, potažená nebo 
laminovaná 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování 
plsti, nebělené 

ex 5602 (c) - Ostatní Výroba z vláken 

5603 Netkané textilie, též impregnované, 
povrstvené, potažené nebo laminované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5603 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z vláken 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
netkaných textilií s přípravnými nebo dokončovacími 
pracovními operacemi
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ex 5603 (b) Impregnovaná, povrstvená, potažená nebo 
laminovaná 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování 
netkaných textilií, nebělených 

ex 5603 (c) - Ostatní Výroba z vláken 

5604 Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; 
textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 
5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, 
potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plas
ty. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5604 (a) Kaučukové nitě a šňůry, potažené textilem Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených 
textilem 

ex 5604 (b) - Ostatní Impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné 
textilními nitěmi, pásky a podobnými tvary, nebělenými 

5605 Metalizované nitě, též ovinuté, představující 
textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 
5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve 
formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené 
kovem. 

CTH 

5606 Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 
5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 
5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinyl
kové nitě (včetně povločkované žinylkové 
nitě); řetízkové nitě. 

CTH 

5607 Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané 
nebo oplétané, též impregnované, povrstvené, 
potažené nebo opláštěné kaučukem nebo 
plasty 

Výroba z vláken, kokosových nití, nití ze syntetických 
nebo umělých nekonečných vláken nebo monofilamentu 

5608 Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo 
provazů; zhotovené rybářské sítě a jiné zhoto
vené sítě, z textilních materiálů. 

CTH 

5609 Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů 
čísel 5404 nebo 5405, motouzů, šňůr, 
provazů nebo lan, jinde neuvedené ani neza
hrnuté. 

Výroba z vláken, kokosových nití, nití ze syntetických 
nebo umělých nekonečných vláken nebo monofilamentu 

KAPITOLA 57 

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů.
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5701 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, 
vázané, též zcela zhotovené. 

CTH 

5702 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, 
tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, 
též zcela zhotovené, včetně druhů „Kelim“ 
neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, 
„Karamanie“ a podobných ručně tkaných 
koberců. 

CTH 

5703 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, 
všívané, též zcela zhotovené. 

CTH 

5704 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny 
z plsti, nevšívané ani nepovločkované, též 
zcela zhotovené. 

Výroba z vláken 

5705 Ostatní koberce a ostatní textilní podlahové 
krytiny, též zcela zhotovené. 

CTH 

KAPITOLA 58 

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5801 Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny, jiné než 
textilie čísel 5802 nebo 5806. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5801 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5801 (b) - impregnovaná, povrstvená, potažená Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5801 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5802 Froté a podobné smyčkové tkaniny, jiné než 
stuhy čísla 5806; všívané textilie, jiné než 
výrobky čísla 5703. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5802 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi
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ex 5802 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5802 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5803 Perlinkové tkaniny, jiné než stuhy čísla 5806 Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5803 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5803 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5803 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5804 Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, kromě 
tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; 
krajky v metráži, pásech nebo motivech, jiné 
než výrobky čísel 6002. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5804 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5804 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5804 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5805 Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský 
goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou 
vypracované tapiserie (například stehem 
zvaným petit point nebo křížovým stehem), 
též zcela zhotovené. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5805 (a) - potištěné nebo barvené Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5805 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5805 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5806 Tkané stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; 
stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené 
lepidlem (bolduky) 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla
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ex 5806 (a) - potištěné nebo barvené (včetně obarvených 
na bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5806 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5806 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5807 Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních 
materiálů, v metráži, v pásech nebo vystřižené 
na tvar nebo velikost, nevyšívané. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5807 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5807 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5807 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5808 Prýmky v metráži; ozdobné lemovky v metráži, 
bez výšivek, jiné než pletené nebo háčkované; 
střapce, bambule a podobné výrobky. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5808 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5808 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5808 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5809 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizo
vaných nití čísla 5605 používané v oděvnictví, 
jako dekorační textilie nebo pro podobné 
účely, jinde neuvedené ani nezahrnuté. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla
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ex 5809 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5809 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5809 (c) - Ostatní Výroba z příze 

5810 Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech. Výroba, v níž hodnota použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku ze závodu 

5811 Prošívané textilní výrobky v metráži, složené 
z jedné nebo několika vrstev textilních mate
riálů, spojených s výplňkovým materiálem 
šitím, prošitím nebo jinak, jiné než výšivky 
čísla 5810 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5811 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
tkanin, plsti nebo netkaných textilií s přípravnými nebo 
dokončovacími pracovními operacemi 

ex 5811 (b) - impregnované, povrstvené, potažené Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

ex 5811 (c) - Ostatní Výroba z příze 

KAPITOLA 59 

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

5901 Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými 
látkami, používané pro vnější obaly knih nebo 
podobné účely; kopírovací nebo průsvitná 
plátna na výkresy; připravené malířské plátno; 
ztužené plátno a podobné ztužené textilie 
používané jako kloboučnické podložky. 

Výroba z nebělených textilií 

5902 Pneumatikové kordové textilie z vysokopev
nostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, 
polyesterů nebo viskózového vlákna. 

Výroba z příze
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5903 Textilie impregnované, povrstvené, potažené 
nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902. 

Výroba z nebělených textilií 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

5904 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové 
krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku 
na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru. 

Výroba z nebělených tkanin, plsti nebo netkaných textilií 

5905 Textilní tapety. Výroba z nebělených textilií 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

5906 Pogumované textilie, jiné než čísla 5902. Výroba z bělených pletených nebo háčkovaných textilií 
nebo z jiných nebělených textilií 

5907 Textilie jiným způsobem impregnované, 
povrstvené nebo potažené; malované plátno 
pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve 
studiích nebo podobné textilie. 

Výroba z nebělených textilií 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

5908 Textilní knoty, tkané, spletené nebo pletené, 
pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo 
podobné výrobky; žárové punčošky a duté 
úplety sloužící k jejich výrobě, též impregno
vané. 

Výroba z příze 

5909 Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, 
též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných 
materiálů. 

Výroba z příze nebo vláken 

5910 Převodové nebo dopravníkové pásy nebo 
řemeny z textilního materiálu, též impregno
vané, povrstvené, potažené nebo laminované 
plasty nebo zesílené kovem nebo jiným mate
riálem. 

Výroba z příze nebo vláken 

5911 Textilní výrobky a zboží pro technické účely 
specifikované v poznámce 7 k této kapitole. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 5911 (a) - leštící kotouče nebo kroužky jiné než z plsti Výroba z příze, z textilních odpadů nebo z hadrů čísla 
6310 

ex 5911 (b) - Ostatní Výroba z příze nebo vláken
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KAPITOLA 60 

Pletené nebo háčkované textilie 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

6001 Vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým 
vlasem“ a smyčkových textilií, pletené nebo 
háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6001 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

ex 6001 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6002 Pletené nebo háčkované textilie o šířce nepře
sahující 30 cm, obsahující 5 % hmotnostních 
nebo více elastomerových nití nebo kaučuko
vých nití, jiné než čísla 6001. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6002 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

ex 6002 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6003 Pletené nebo háčkované textilie o šířce nepře
sahující 30 cm, jiné než čísel 6001 nebo 
6002. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6003 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

ex 6003 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6004 Pletené nebo háčkované textilie o šířce 
převyšující 30 cm, obsahující 5 % hmotnost
ních nebo více elastomerových nití nebo 
kaučukových nití, jiné než čísla 6001. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6004 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi
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ex 6004 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6005 Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených 
na galonových pletacích strojích), jiné než čísel 
6001 až 6004. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6005 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

ex 6005 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6006 Ostatní pletené nebo háčkované textilie. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6006 (a) - potištěné, barvené (včetně obarvených na 
bílo) 

Výroba z příze 

nebo 

potisk nebo barvení nebělených nebo předbělených 
textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními 
operacemi 

ex 6006 (b) - Ostatní Výroba z příze 

KAPITOLA 61 

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

6101 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláš
těnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) 
a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, 
jiné než výrobky čísla 6103. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6101 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6101 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6102 Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, 
větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné 
výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než 
výrobky čísla 6104 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6102 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba
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ex 6102 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6103 Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, 
blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové 
kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné 
než plavky), pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6103 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6103 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6104 Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, 
blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové 
sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, 
krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), 
pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6104 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6104 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6105 Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo 
háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6105 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6105 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6106 Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové 
halenky, pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6106 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6106 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6107 Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční 
košile, pyžama, koupací pláště, župany 
a podobné výrobky, pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla
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ex 6107 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6107 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6108 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, 
kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (neg
ližé), koupací pláště, župany a podobné 
výrobky, pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6108 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6108 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6109 Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátěl
níky, pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6109 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6109 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6110 Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné 
výrobky, pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6110 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6110 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6111 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené 
nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6111 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6111 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6112 Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy 
a komplety, plavky, pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla
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ex 6112 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6112 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6113 Oděvy zcela zhotovené z pletených nebo 
háčkovaných textilií čísel 5903, 5906 nebo 
5907 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6113 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6113 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6114 Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6114 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6114 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6115 Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, 
ponožky a jiné punčochové zboží, včetně 
punčochového zboží s odstupňovaným stla 
čením (například punčochy na křečové žíly) 
a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkova
né. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6115 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6115 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6116 Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, 
pletené nebo háčkované. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6116 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6116 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6117 Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, 
pletené nebo háčkované; pletené nebo háčko
vané části oděvů nebo oděvních doplňků. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla
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ex 6117 (a) - získané sešitím nebo jiným spojením dvou či 
více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo 
jejichž tvar byl získán přímo 

Úplná výroba 

ex 6117 (b) - Ostatní Výroba z příze 

KAPITOLA 62 

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

6201 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláš
těnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) 
a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 
6203. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6201 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6201 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6202 Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, 
větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné 
výrobky, jiné než výrobky čísla 6204. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6202 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6202 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6203 Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, 
blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové 
kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné 
než plavky). 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6203 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6203 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6204 Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, 
blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové 
sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, 
krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky). 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6204 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba
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ex 6204 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6205 Pánské nebo chlapecké košile. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6205 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6205 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6206 Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové 
halenky. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6206 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6206 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6207 Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů 
a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, 
pyžama, koupací pláště, župany a podobné 
výrobky. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6207 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6207 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6208 Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní 
nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, 
noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), 
koupací pláště, župany a podobné výrobky. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6208 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6208 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6209 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6209 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6209 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6210 Oděvy zcela zhotovené z textilií čísel 5602, 
5603, 5903, 5906 nebo 5907 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6210 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6210 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6211 Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy 
a komplety, plavky; ostatní oděvy. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6211 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba
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ex 6211 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6212 Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, 
podvazky, kulaté podvazky a podobné 
výrobky a jejich části, též pletené nebo háčko
vané. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6212 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6212 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6213 Kapesníky. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6213 (a) - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

ex 6213 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6214 Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné 
výrobky. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6214 (a) - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

ex 6214 (b) - Ostatní Výroba z příze 

6215 Vázanky, motýlky a kravaty. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6215 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6215 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

6216 Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6216 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6216 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze
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6217 Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části 
oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 
6212. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 6217 (a) - dokončené nebo úplné Úplná výroba 

ex 6217 (b) - nedokončené nebo neúplné Výroba z příze 

KAPITOLA 63 

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

6301 Přikrývky a plédy. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

- z plsti, z netkaných textilií: 

ex 6301 (a) - - neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené 
ani nelaminované 

Výroba z vláken 

ex 6301 (b) - - impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování plsti 
nebo netkaných textilií, nebělených 

- ostatní: 

- - pletené nebo háčkované 

ex 6301 (c) - - - nevyšívané Úplná výroba 

ex 6301 (d) - - - vyšívané Úplná výroba 

nebo 

výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez 
výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku 
ze závodu 

- - jiné než pletené nebo háčkované: 

ex 6301 (e) - - - nevyšívané Výroba z příze 

ex 6301 (f) - - - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

6302 Ložní prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo 
a kuchyňské prádlo. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla
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- z plsti, z netkaných textilií: 

ex 6302 (a) - - neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené 
ani nelaminované 

Výroba z vláken 

ex 6302 (b) - - impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování plsti 
nebo netkaných textilií, nebělených 

- ostatní: 

- - pletené nebo háčkované 

ex 6302 (c) - - - nevyšívané Úplná výroba 

ex 6302 (d) - - - vyšívané Úplná výroba 

nebo 

výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez 
výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku 
ze závodu 

- - jiné než pletené nebo háčkované: 

ex 6302 (e) - - - nevyšívané Výroba z příze 

ex 6302 (f) - - - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

6303 Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; 
záclonky nebo postelové drapérie. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

- z plsti, z netkaných textilií: 

ex 6303 (a) - - neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené 
ani nelaminované 

Výroba z vláken 

ex 6303 (b) - - impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování plsti 
nebo netkaných textilií, nebělených 

- ostatní: 

- - pletené nebo háčkované 

ex 6303 (c) - - - nevyšívané Úplná výroba 

ex 6303 (d) - - - vyšívané Úplná výroba 

nebo 

výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez 
výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku 
ze závodu
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- - jiné než pletené nebo háčkované: 

ex 6303 (e) - - - nevyšívané Výroba z příze 

ex 6303 (f) - - - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

6304 Ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 
9404 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

- z plsti, z netkaných textilií: 

ex 6304 (a) - - neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené 
ani nelaminované 

Výroba z vláken 

ex 6304 (b) - - impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování plsti 
nebo netkaných textilií, nebělených 

- ostatní: 

- - pletené nebo háčkované 

ex 6304 (c) - - - nevyšívané Úplná výroba 

ex 6304 (d) - - - vyšívané Úplná výroba 

nebo 

výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez 
výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku 
ze závodu 

- - jiné než pletené nebo háčkované: 

ex 6304 (e) - - - nevyšívané Výroba z příze 

ex 6304 (f) - - - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

6305 Pytle a pytlíky k balení zboží. Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

- z plsti, z netkaných textilií: 

ex 6305 (a) - - neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené 
ani nelaminované 

Výroba z vláken 

ex 6305 (b) - - impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování plsti 
nebo netkaných textilií, nebělených
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- ostatní: 

- - pletené nebo háčkované 

ex 6305 (c) - - - nevyšívané Úplná výroba 

ex 6305 (d) - - - vyšívané Úplná výroba 

nebo 

výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez 
výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku 
ze závodu 

- - jiné než pletené nebo háčkované: 

ex 6305 (e) - - - nevyšívané Výroba z příze 

ex 6305 (f) - - - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu 

6306 Nepromokavé plachty, ochranné a stínící 
plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna 
k plachtění na vodě nebo na souši; kempin
kové výrobky. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

- nepromokavé plachty, ochranné plachty 
a kempinkové výrobky, z plsti nebo netka
ných textilií: 

ex 6306 (a) - - neimpregnované, nepovrstvené, nepotažené 
ani nelaminované 

Výroba z vláken 

ex 6306 (b) - - impregnované, povrstvené, potažené nebo 
laminované 

Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování plsti 
nebo netkaných textilií, nebělených 

- ostatní nepromokavé plachty, ochranné 
plachty a kempinkové výrobky: 

- - pletené nebo háčkované 

ex 6306 (c) - - - nevyšívané Úplná výroba 

ex 6306 (d) - - - vyšívané Úplná výroba 

nebo 

výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez 
výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku 
ze závodu 

- - jiné než pletené nebo háčkované: 

ex 6306 (e) - - - nevyšívané Výroba z příze 

ex 6306 (f) - - - vyšívané Výroba z příze 

nebo 

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 
40 % ceny výrobku ze závodu

CS 29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/319



 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 6306 (g) stínící plachty; stany; plachty pro lodě, pro 
prkna k plachtění na vodě nebo na souši; 

CTH 

6307 Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně stři
hových šablon. 

Jak je uvedeno pro položky 

6307 10 - Hadry na podlahu, hadry na nádobí, 
prachovky a podobné výrobky 

Výroba z příze 

6307 20 - Záchranné vesty a záchranné pásy Výroba, v níž hodnota všech materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku ze závodu 

6307 90 - Ostatní Výroba, v níž hodnota všech materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku ze závodu 

6308 Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též 
s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, 
vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků 
nebo podobných textilních výrobků, v balení 
pro drobný prodej. 

Zařazení do soupravy, u nichž celková hodnota zařaze
ného nepůvodního zboží nepřesahuje 25 % ceny 
soupravy ze závodu 

6309 Obnošené oděvy a jiné použité výrobky. Sběr a balení za účelem dopravy 

6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, 
provazy a lana z textilních materiálů ve 
formě zbytků nebo výrobků vyřazených 
z používání. 

CTH 

TŘÍDA XII 

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY 
A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ 

KAPITOLA 64 

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

6401 Nepromokavá obuv se zevní podešví a se 
svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek 
není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, 
přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubová
ním, přibitím kolíky nebo podobným způso
bem. 

CTH, kromě svršků spojených s vnitřní podešví nebo 
s jinou částí podešve obuvi čísla 6406
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6402 Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem 
z kaučuku nebo plastů. 

CTH, kromě svršků spojených s vnitřní podešví nebo 
s jinou částí podešve obuvi čísla 6406 

6403 Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně 
nebo kompozitní usně a se svrškem z usně. 

CTH, kromě svršků spojených s vnitřní podešví nebo 
s jinou částí podešve obuvi čísla 6406 

6404 Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně 
nebo kompozitní usně a se svrškem z textilních 
materiálů. 

CTH, kromě svršků spojených s vnitřní podešví nebo 
s jinou částí podešve obuvi čísla 6406 

6405 Ostatní obuv. CTH, kromě svršků spojených s vnitřní podešví nebo 
s jinou částí podešve obuvi čísla 6406 

TŘÍDA XIII 

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ 
VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 

KAPITOLA 69 

Keramické výrobky 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 6911 až 
ex 6913 

Keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, 
ostatní předměty pro domácnost a toaletní 
předměty; sošky a jiné ozdobné keramické 
předměty, předměty pro domácnost a toaletní 
předměty, zdobené. 

CTH 

TŘÍDA XIV 

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY 
PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE 

KAPITOLA 71 

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými 
kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 7117 Keramická bižuterie, zdobená. CTH
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TŘÍDA XV 

OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 

KAPITOLA 72 

Železo a ocel 

Definice 

Pro účel této kapitoly se výrazy „válcované za studena (úběrem za studena)“ a „tvářené za studena“ rozumí válcování za 
studena, jehož výsledkem jsou změny krystalické struktury obrobku. Výraz nezahrnuje velmi jemné procesy válcování za 
studena a tváření za studena (skinn pass nebo pinch pass), které zasahují pouze povrch materiálu a nevedou ke změně 
jejich krystalické struktury. 

Poznámka ke kapitole 

Pro účely této kapitoly se změna zařazení, která je pouze výsledkem řezání, nepovažuje za udělující původ. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

7201 Surové železo a vysokopecní zrcadlovina 
v houskách, ingotech nebo jiných primárních 
formách. 

CTH 

7202 Feroslitiny. CTH 

7203 Produkty ze železa získané přímou redukcí 
železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, 
peletách nebo podobných formách; železo, 
jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnost
ních, v kusech, peletách nebo podobných 
formách. 

CTH 

7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený 
odpad ze železa nebo oceli v ingotech. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7204 (a) - Odpad a šrot ze železa nebo oceli Zemí původu zboží tohoto rozděleného čísla je země, 
ve které bylo získáno opracováním nebo zpracováním 
nebo spotřebou. 

ex 7204 (b) - Přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingo
tech 

Zemí původu zboží tohoto rozděleného čísla je země, 
ve které byl získán odpad a šrot použitý k jejich 
získání opracováním nebo zpracováním nebo spotře
bou. 

7205 Granule a prášky ze surového železa, vysoko
pecní zrcadloviny, železa nebo oceli. 

Jak je uvedeno pro položky 

7205 10 - Granule CTH 

- Prášky: 

7205 21 - - Z legované oceli Jak je uvedeno pro rozdělené položky 

ex 7205 21 (a) - - - Mísené prášky z legované oceli CTSH nebo CTSHS za předpokladu opětovného rozta
vení nebo atomizace litin
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ex 7205 21 (b) - - - Nesmísené prášky z legované oceli CTSH 

7205 29 - - Ostatní Jak je uvedeno pro rozdělené položky 

ex 7205 29 (a) - - - Ostatní mísené prášky CTSH nebo CTSHS za předpokladu opětovného rozta
vení nebo atomizace litin 

ex 7205 29 (b) - - - Ostatní nemísené prášky CTSH 

7206 Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo 
v jiných primárních formách (kromě železa 
čísla 7203) 

CTH 

7207 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli. CTH, kromě čísla 7206 

7208 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nele
gované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, 
válcované za tepla, neplátované, nepokovené 
ani nepotažené. 

CTH 

7209 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nele
gované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, 
válcované za studena (úběrem za studena), 
neplátované, nepokovené ani nepotažené. 

CTH 

7210 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nele
gované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, 
plátované, pokovené nebo potažené. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7210 (a) - Plátované CTHS 

ex 7210 (b) - Pokovené nebo potažené cínem, a potištěné 
nebo lakované 

CTH 

ex 7210 (c) - Pokovené nebo potažené zinkem, a zvlněné CTH 

ex 7210 (d) - Ostatní CTH 

7211 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nele
gované oceli, o šířce menší než 600 mm, 
neplátované, nepokovené ani nepotažené. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7211 (a) - Válcované za tepla CTH, kromě čísla 7208 

ex 7211 (b) - Válcované za studena (úběrem za studena) CTHS, kromě čísla 7209 

7212 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nele
gované oceli, o šířce menší než 600 mm, 
plátované, pokovené nebo potažené. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7212 (a) - Plátované CTHS, kromě čísla 7210
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ex 7212 (b) - Ostatní CTH, kromě čísla 7210 

7213 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně 
navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované 
oceli. 

CTH, kromě čísla 7214 

7214 Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované 
oceli, po kování, válcování, tažení nebo protla 
čování za tepla již dále neopracované, avšak 
včetně těch, které byly po válcování krouceny. 

CTH, kromě čísla 7213 

7215 Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované 
oceli. 

CTH 

7216 Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo 
nelegované oceli. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7216 (a) - Po válcování za tepla již dále neopracované CTH, kromě čísel 7208, 7209, 7210, 7211 nebo 
7212, a kromě čísel 7213, 7214 nebo 7215, pokud 
je tato změna výsledkem řezání nebo ohýbání. 

ex 7216 (b) - Po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTH, kromě čísla 7209 nebo rozděleného čísla 
ex 7211(b), a kromě čísla 7215, pokud je tato 
změna výsledkem řezání nebo ohýbání. 

ex 7216 (c) - Plátované CTHS 

ex 7216 (d) - Ostatní CTH, kromě čísel 7208 až 7215 

7217 Dráty ze železa nebo nelegované oceli. CTH, kromě čísel 7213 až 7215; nebo změny čísel 
7213 až 7215, za předpokladu, že materiál byl tvářen 
za studena. 

7218 Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných 
primárních formách; polotovary z nerezavějící 
oceli. 

CTH 

7219 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, 
o šířce 600 mm nebo větší. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7219 (a) - Po válcování za tepla již dále neopracované CTH 

ex 7219 (b) - Po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTHS 

ex 7219 (c) - Plátované CTHS 

ex 7219 (d) - Ostatní CTHS 

7220 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, 
o šířce menší než 600 mm. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7220 (a) - Po válcování za tepla již dále neopracované CTH, kromě čísla 7219 

ex 7220 (b) - Po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTHS
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ex 7220 (c) - Plátované CTHS 

ex 7220 (d) - Ostatní CTHS 

7221 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně 
navinutých svitcích, z nerezavějící oceli. 

CTH, kromě čísla 7222 

7222 Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhel
níky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7222 (a) - Tyče a pruty, po válcování za tepla již dále 
neopracované 

CTH, kromě čísla 7221 

ex 7222 (b) - Úhelníky, tvarovky a profily, po válcování za 
tepla již dále neopracované 

CTH, kromě čísel 7219 až 7220, a kromě čísla 7221 
nebo rozděleného čísla ex 7222(a), pokud je tato 
změna výsledkem řezání nebo ohýbání. 

ex 7222 (c) - Tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily, 
po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTHS, kromě rozdělených čísel ex 7219(b) nebo 
ex 7220(b); nebo CTHS kromě rozděleného čísla 
ex 7222(a) 

ex 7222 (d) - Tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily, 
plátované 

CTHS 

ex 7222 (e) - Ostatní tyče a pruty CTH, kromě čísla 7221 

ex 7222 (f) - Ostatní úhelníky, tvarovky a profily CTHS 

7223 Dráty z nerezavějící oceli. CTH, kromě čísel 7221 až 7222; nebo změny čísel 
7221 až 7222, za předpokladu, že materiál byl tvářen 
za studena. 

7224 Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných 
primárních formách; polotovary z ostatní lego
vané oceli. 

CTH 

7225 Ploché válcované výrobky z ostatní legované 
oceli, o šířce 600 mm nebo větší. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7225 (a) - Po válcování za tepla již dále neopracované CTH 

ex 7225 (b) - Po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTHS 

ex 7225 (c) - Plátované CTHS 

ex 7225 (d) - Ostatní CTH 

7226 Ploché válcované výrobky z ostatní legované 
oceli, o šířce menší než 600 mm. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7226 (a) - Po válcování za tepla již dále neopracované CTH, kromě čísla 7225 

ex 7226 (b) - Po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTH, kromě produktů válcovaných za studena čísla 
7225 

ex 7226 (c) - Plátované CTHS 

ex 7226 (d) - Ostatní CTHS, kromě téže položky
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7227 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně 
navinutých svitcích, z ostatní legované oceli. 

CTH, kromě čísla 7228 

7228 Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; 
úhelníky, tvarovky a profily, z ostatní legované 
oceli; duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo 
nelegované oceli. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7228 (a) - Tyče a pruty, po válcovaní za tepla již dále 
neopracované 

CTH, kromě čísla 7227 

ex 7228 (b) - Úhelníky, tvarovky a profily, po válcování za 
tepla již dále neopracované 

CTH, kromě čísel 7225 až 7226, a kromě čísla 7227 
nebo rozděleného čísla ex 7228(a), pokud je tato 
změna výsledkem řezání nebo ohýbání. 

ex 7228 (c) - Tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily, 
po válcování za studena již dále neopraco
vané 

CTH, kromě rozděleného čísla ex 7225 (b) nebo 
ex 7226 (b) nebo CTHS kromě rozděleného čísla 
ex 7228 (a) 

ex 7228 (d) - Tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily, 
plátované 

CTHS 

ex 7228 (e) - Ostatní tyče a pruty CTHS 

ex 7228 (f) - Ostatní úhelníky, tvarovky a profily CTHS 

7229 Dráty z ostatní legované oceli. CTH, kromě čísel 7227 až 7228; nebo změny čísel 
7227 až 7228, za předpokladu, že materiál byl tvářen 
za studena. 

KAPITOLA 73 

Výrobky ze železa nebo oceli 

Poznámka ke kapitole 

Pro číslo 7318 se pouhé připojení částí a součástí bez broušení do tvaru, tepelné úpravy a ošetření povrchu nepovažuje 
za udělující původ. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

7301 Štětovnice, ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené 
nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhel
níky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli 

CTH 

7302 Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo 
tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, 
přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, 
přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, 
pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové 
stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice 
(kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky 
výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně 
přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic. 

CTH
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7303 Trouby, trubky a duté profily z litiny CTH 

7304 Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa 
(jiného než litiny) nebo z oceli. 

Jak je uvedeno pro položky 

- Trouby a trubky používané pro ropovody nebo 
plynovody: 

7304 11 – Z nerezavějící oceli CTH 

7304 19 - - Ostatní CTH 

- Pažnice, čerpací a vrtné trubky, používané při vrtné 
těžbě ropy nebo plynu 

7304 22 - - Vrtné trubky z nerezavějící oceli CTH 

7304 23 - - Ostatní vrtné trubky CTH 

7304 24 - - Ostatní, z nerezavějící oceli CTH 

7304 29 - - Ostatní CTH 

- Ostatní, s kruhovým příčným průřezem, ze železa 
nebo nelegované oceli: 

7304 31 - - Tažené za studena nebo válcované za studena 
(úběrem za studena) 

CTH nebo změna dutých profilů položky 
7304 39 

7304 39 - - Ostatní CTH 

- Ostatní, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavě
jící oceli. 

7304 41 - - Tažené za studena nebo válcované za studena 
(úběrem za studena) 

CTH nebo změna dutých profilů položky 
7304 49 

7304 49 - - Ostatní CTH 

- Ostatní, s kruhovým příčným průřezem, z ostatní 
legované oceli: 

7304 51 - - Tažené za studena nebo válcované za studena 
(úběrem za studena) 

CTH nebo změna dutých profilů položky 
7304 59 

7304 59 - - Ostatní CTH 

7304 90 - Ostatní CTH 

7305 Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýtované 
nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným 
průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 
406,4 mm, ze železa nebo oceli. 

CTH
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7306 Ostatní trouby, trubky a duté profily (například 
s netěsným rámem nebo svařované, nýtované nebo 
podobně uzavírané), ze železa nebo oceli. 

CTH 

7307 Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (napří
klad spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli. 

CTH 

7308 Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) 
a části a součásti konstrukcí (například mosty a části 
mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, 
příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, 
dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, 
sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo 
oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky 
a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené 
pro použití v konstrukcích. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 7308 (a) - Konstrukce CTHS 

ex 7308 (b) - Díly konstrukcí CTH 

ex 7308 (c) - Ostatní CTH, kromě čísel 7208 až 7216, 7301, 7304 až 
7306 

7309 Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv 
materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze 
železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300 l, též 
vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevy
bavené mechanickým nebo tepelným zařízením. 

CTH 

7310 Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné 
nádoby, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo 
zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu 
nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo 
tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým 
nebo tepelným zařízením. 

CTH 

7311 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa 
nebo oceli. 

CTH 

7312 Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky 
a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, elektricky 
neizolované. 

CTH
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7313 Ostnatý drát ze železa nebo oceli; kroucené kruhové 
dráty nebo jednoduché ploché dráty, ostnaté i bez 
ostnů, a volně kroucené dvojité dráty, používané pro 
oplocení, ze železa nebo oceli. 

CTH 

7314 Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina 
a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová 
mřížovina ze železa nebo oceli. 

CTH 

7315 Řetězy a řetízky a jejich části a součásti, ze železa nebo 
oceli. 

CTH 

7316 Kotvy, kotvice a jejich části a součásti, ze železa nebo 
oceli. 

CTH 

7317 Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby, 
svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné 
výrobky, ze železa nebo oceli, též s hlavičkou z jiného 
materiálu, avšak kromě výrobků s hlavičkou z mědi. 

CTH 

7318 Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, 
vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, 
příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) 
a podobné výrobky, ze železa nebo oceli. 

CTH 

7319 Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro 
háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky, 
pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní 
špendlíky, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté. 

CTH 

7320 Pružiny a pružinové listy, ze železa nebo oceli. CTH 

7321 Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají 
pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, 
koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné 
neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části 
a součásti, ze železa nebo oceli. 

CTH 

7322 Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, 
a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače 
vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozva
děčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upra
vený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným 
motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychad
lem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli. 

CTH
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7323 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost 
a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná 
nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací 
nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, 
ze železa nebo oceli. 

CTH 

7324 Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, 
ze železa nebo oceli. 

CTH 

7325 Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli. CTH 

7326 Ostatní výrobky ze železa nebo oceli CTH 

KAPITOLA 82 

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů 

Základní pravidlo: Zboží nebo části a součásti vyrobené z polotovarů 

a) Zemí původu zboží nebo částí a součástí vyrobených z polotovarů, které se podle všeobecného výkladového pravidla 
2 a) harmonizovaného systému zařazují do stejného čísla, položky nebo podpoložky jako kompletní nebo dokončené 
zboží nebo části a součásti, je země, ve které byly všechny pracovní hrany, pracovní plochy nebo pracovní části 
konfigurovány do konečného tvaru a rozměru za předpokladu, že polotovar, ze kterého byly vyrobeny, v dováženém 
stavu: 

i) nebyl schopen plnit svoji funkci, a 

ii) nebyl v pokročilejší fázi než v úvodním procesu ražení nebo jakéhokoli zpracování potřebného k odstranění 
materiálu z kovací podložky nebo odlévací formy; 

b) Pokud kritéria uvedená v písmenu a) nejsou splněna, je zemí původu země původu polotovaru této kapitoly. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

8201 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, 
lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle 
a hrábě; sekery, sekáčky na větve a podobné 
sekací nástroje; zahradnické nůžky a prořezá
vače stromů všech druhů; kosy, srpy, dlouhé 
nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na 
střihání keřů, dřevorubecké klíny a ostatní 
ruční nástroje a nářadí používané v zeměděl
ství, zahradnictví nebo lesnictví. 

CTH 

8202 Ruční pily; pilové listy všech druhů (včetně 
prořezávacích, drážkovacích nebo neozube
ných pilových listů). 

Jak je uvedeno pro položky 

8202 10 - Ruční pily CTH
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8202 20 - Pásové pilové listy CTSH 

- Kotoučové pilové listy (včetně prořezávacích 
nebo drážkovacích pilových listů): 

8202 31 - - S pracovní částí z oceli CTSH 

8202 39 - - Ostatní, včetně částí a součástí Jak je uvedeno pro rozdělené položky 

ex 8202 39 (a) - - Pilové zuby a segmenty zubů pro kotou 
čové pily 

CTH 

ex 8202 39 (b) - - Ostatní CTSHS 

8202 40 - Řetězové pilové listy Jak je uvedeno pro rozdělené položky 

ex 8202 40 (a) - - Pilové zuby a segmenty zubů pro řetězové 
pily 

CTH 

ex 8202 40 (b) - - Ostatní CTSHS 

- Ostatní pilové listy: 

8202 91 - - Rovné pilové listy pro opracování kovů CTSH 

8202 99 - - Ostatní CTSH 

8203 Pilníky, rašple, kleště (včetně štípacích kleští), 
pinzety, kleštičky, nůžky na plech, řezače 
trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děro
vací kleště a průbojníky a podobné ruční 
nástroje. 

CTSH 

8204 Ruční klíče na matice a šrouby (včetně 
momentových měřicích klíčů, avšak kromě 
vratidel na závitníky); výměnné klíčové 
nástrčné hlavice, též s rukojetí 

CTSH 

8205 Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských 
diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; 
pájecí lampy, svěráky, upínáky a podobné 
nářadí, jiné, než které jsou příslušenstvím, 
částmi a součástmi obráběcích strojů; kovad
liny; přenosné výhně; ručně nebo nohou pohá
něné brusné kotouče s rámovou konstrukcí 

CTH
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8206 Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 
8205, v soupravách (sadách) pro drobný 
prodej 

CTH 

8207 Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje 
a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro 
obráběcí stroje (například na lisování, ražení, 
děrování, řezání vnějších nebo vnitřních 
závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézo
vání, soustružení nebo šroubování), včetně 
průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů 
a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních 
pracích. 

Jak je uvedeno pro položky 

- Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních 
pracích: 

8207 13 - - S pracovní částí z cermetů CTSH 

8207 19 - - Ostatní, včetně částí a součástí Jak je uvedeno pro rozdělené položky 

ex 8207 19 (a) - - Části a součásti CTH 

ex 8207 19 (b) - - Ostatní CTSHS 

8207 20 - Průvlaky pro tažení nebo protlačování kovů CTSH 

8207 30 - Nástroje na lisování, ražení nebo děrování CTSH 

8207 40 - Nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních 
závitů 

CTSH 

8207 50 - Nástroje na vrtání, jiné než na vrtání hornin CTSH 

8207 60 - Nástroje na vyvrtávání nebo protahování CTSH 

8207 70 - Nástroje na frézování CTSH 

8207 80 - Nástroje na soustružení CTSH 

8207 90 - Ostatní vyměnitelné nástroje CTSH
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TŘÍDA XVI 

STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM 
A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, 

SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ 

KAPITOLA 84 

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti 

Základní pravidlo: Části, součásti a příslušenství vyrobené z polotovarů 

1) Zemí původu zboží vyrobeného z polotovarů, které se podle všeobecného výkladového pravidla 2 a) harmonizova
ného systému zařazuje do stejného čísla, položky nebo podpoložky jako kompletní nebo dokončené zboží, je země, 
ve které byl polotovar dokončen za předpokladu, že dokončovací pracovní operace zahrnovaly konfiguraci do 
konečného tvaru odstraněním materiálu (jiným způsobem než pouze honování nebo leštěním či oběma způsoby) 
nebo procesy tváření, jako je například ohýbání, vyklepávání, lisování nebo ražení. 

2) Odstavec 1 výše se vztahuje na zboží zařaditelné do ustanovení pro části a součásti nebo části, součásti a příslušenství, 
včetně zboží, které je v těchto ustanoveních konkrétně jmenováno. 

„Montáž polovodičových výrobků“ pro účel čísla 8473 

„Montáží polovodičových výrobků“ se rozumí změna čipů, plátků nebo jiných polovodičových výrobků na čipy, plátky 
nebo jiné polovodičové výrobky, které jsou přibalené nebo namontované na společné propojovací médium, nebo jsou 
připojené a potom zamontované. Montáž polovodičových výrobků se nepovažuje za minimální operaci. 

Poznámky ke kapitole 

Poznámka 1: Soubor částí a součástí: 

Pokud je změna zařazení způsobena použitím všeobecného výkladového pravidla 2 a) harmonizovaného systému, pokud 
jde o soubor částí a součástí, které jsou předkládány jako nesmontované zboží jiného čísla nebo položky, zachovávají si 
jednotlivé částí a součásti původ, který měly před vznikem souboru. 

Poznámka 2: Montáž souboru částí a součástí: 

V případě zboží smontovaného ze souboru částí a součástí zařazeného jako smontované zboží podle všeobecného 
výkladového pravidla 2 je zemí původu země montáže za předpokladu, že pokud by se každá část a součást předkládala 
samostatně, a ne jako soubor, soubor by splňoval základní pravidlo pro dané zboží. 

Poznámka 3: Rozmontování zboží: 

Změna v zařazení, která je výsledkem rozmontování zboží, se nepovažuje na změnu požadovanou na základě pravidla 
stanoveného v tabulce „seznam pravidel“. Zemí původu částí a součástí získaných ze zboží je země, ve které byly části 
a součásti získány, pokud dovozce nebo kterákoli osoba mající opodstatněný důvod určit původ částí nebo součástí na 
základě ověřitelných důkazů neprokáže jinou zemi původu. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 8443 Fotokopírovací přístroje s optickým nebo 
kontaktním systémem 

CTH 

ex 8473 Paměťové moduly CTH nebo montáž polovodičových výrobků
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 8482 Kuličková, válečková nebo jehlová ložiska, 
smontovaná 

Montáž předcházená tepelnou úpravou, broušení a leštění 
vnitřních a vnějších kroužků 

KAPITOLA 85 

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje 
pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů 

Základní pravidla: Části, součásti a příslušenství vyrobené z polotovarů 

1) Zemí původu zboží vyrobeného z polotovarů, které se podle všeobecného výkladového pravidla 2 a) harmonizova
ného systému zařazuje do stejného čísla, položky nebo podpoložky jako kompletní nebo dokončené zboží, je země, 
ve které byl polotovar dokončen za předpokladu, že dokončovací pracovní operace zahrnovaly konfiguraci do 
konečného tvaru odstraněním materiálu (jiným způsobem než pouze honováním nebo leštěním či oběma způsoby) 
nebo procesy tváření, jako je například ohýbání, vyklepávání, lisování nebo ražení. 

2) Odstavec 1 výše se vztahuje na zboží zařaditelné do ustanovení pro části a součásti nebo části, součásti a příslušenství, 
včetně zboží, které je v těchto ustanoveních konkrétně jmenováno. 

„Montáž polovodičových výrobků“ pro účely čísel 8535, 8536, 8537, 8541 a 8542 

„Montáží polovodičových výrobků“ se rozumí změna čipů, plátků nebo jiných polovodičových výrobků na čipy, plátky 
nebo jiné polovodičové výrobky, které jsou přibalené nebo namontované na společné propojovací médium, nebo jsou 
připojené a potom zamontované. Montáž polovodičových výrobků se nepovažuje za minimální operaci. 

Poznámky ke kapitole 

Poznámka 1: Soubor částí a součástí: 

Pokud je změna zařazení způsobena použitím všeobecného výkladového pravidla 2 a) harmonizovaného systému, pokud 
jde o soubor částí a součástí, které jsou předkládány jako nesmontované zboží jiného čísla nebo položky, zachovávají si 
jednotlivé částí a součásti původ, který měly před vznikem souboru. 

Poznámka 2: Montáž souboru částí a součástí: 

V případě zboží smontovaného ze souboru částí a součástí zařazeného jako smontované zboží podle všeobecného 
výkladového pravidla 2 je zemí původu země montáže za předpokladu, že pokud by se každá část a součást předkládala 
samostatně, a ne jako soubor, soubor by splňoval základní pravidlo pro dané zboží. 

Poznámka 3: Rozmontování zboží: 

Změna v zařazení, která je výsledkem rozmontování zboží, se nepovažuje na změnu požadovanou na základě pravidla 
stanoveného v tabulce „seznam pravidel“. Zemí původu částí a součástí získaných ze zboží je země, ve které byly části 
a součásti získány, pokud dovozce nebo kterákoli osoba mající opodstatněný důvod určit původ částí nebo součástí na 
základě ověřitelných důkazů, jako jsou například označení původu na samotné části a součásti nebo dokumenty, 
neprokáže jinou zemi původu. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 8501 Krystalické křemíkové fotovoltaické moduly 
nebo panely 

CTH, kromě čísla 8541
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Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

8527 Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též 
kombinované v jednom uzavření s přístrojem 
pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo 
s hodinami. 

CTH, kromě čísla 8529 

8528 Monitory a projektory, bez vestavěného televi
zního přijímacího přístroje; televizní přijímací 
přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijí
mači nebo s přístroji pro záznam nebo repro
dukci zvuku nebo obrazu. 

CTH, kromě čísla 8529 

8535 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo 
k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich 
zapojování, spojování a připojování (například 
vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky, 
omezovače napětí, omezovače proudu, 
zástrčky a jiné konektory, rozvodné skříně), 
pro napětí převyšující 1 000 V. 

CTH, kromě čísla 8538; nebo montáž polovodičových 
výrobků 

ex 8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo 
k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich 
zapojování, spojování a připojování (například 
vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače 
proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek 
a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí 
nepřesahující 1 000 V. 

CTH, kromě čísla 8538; nebo montáž polovodičových 
výrobků 

ex 8537 10 Inteligentní polovodičový modul řízení 
pohonu pro kontrolu elektrických motoric
kých pohonů s variabilním nastavením rych
losti napětí < 1 000 V 

CTH, kromě čísla 8538; nebo montáž polovodičových 
výrobků 

8541 Diody, tranzistory a podobná polovodičová 
zařízení; fotosenzitivní polovodičová zařízení, 
včetně fotovoltaických článků, též sestavených 
do modulů nebo zabudovaných do panelů; 
diody vyzařující světlo (LED); zamontované 
piezoelektrické krystaly. 

Jak je uvedeno pro rozdělená čísla 

ex 8541 (a) Krystalické křemíkové fotovoltaické články, 
moduly nebo panely 

CTH 

ex 8541 (b) Ostatní CTH nebo montáž polovodičových výrobků 

8542 Elektronické integrované obvody CTH nebo montáž polovodičových výrobků
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TŘÍDA XVIII 

OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ 
NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI 

KAPITOLA 90 

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; 
jejich části, součásti a příslušenství 

„Montáž polovodičových výrobků“ pro účely čísel 9026 a 9031 „Montáží polovodičových výrobků“ se rozumí 
změna čipů, plátků nebo jiných polovodičových výrobků na čipy, plátky nebo jiné polovodičové výrobky, které jsou 
přibalené nebo namontované na společné propojovací médium, nebo jsou připojené a potom zamontované. Montáž 
polovodičových výrobků se nepovažuje za minimální operaci. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

9026 Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu 
průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměn
ných charakteristik kapalin nebo plynů (napří
klad průtokoměry, hladinoměry, manometry, 
měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů 
a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032. 

CTH, kromě čísla 9033; nebo montáž polovodičových 
výrobků 

9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení 
a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani 
nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů 

CTH, kromě čísla 9033; nebo montáž polovodičových 
výrobků 

KAPITOLA 91 

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 9113 Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich 
části a součásti, z textilních materiálů. 

CTH
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TŘÍDA XX 

RŮZNÉ VÝROBKY 

KAPITOLA 94 

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací 
zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované 

stavby 

Poznámka ke kapitole 

Pro účely těchto pravidel původu, která se vztahují na změnu zařazení (tj. změnu čísla nebo změnu položky), se změny, 
které jsou výsledkem změny užívání, nepovažují za udělující původ. 

Okrajové pravidlo kapitoly: 

Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část 
materiálů, jak je stanoveno na základě hodnoty materiálů. 

Kód HS 2012 Popis zboží Základní pravidla 

ex 9401 
a ex 9403 

Keramická sedadla (jiná než sedadla čísla 
9402), též proměnitelná v lůžka a jiný náby
tek, jejich části a součásti, zdobená. 

CTH 

ex 9405 Keramická svítidla a keramická osvětlovací 
zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich 
části a součásti, jinde neuvedené ani nezahr
nuté; zdobená; světelné keramické reklamy, 
světelné znaky, světelné ukazatele a podobné 
výrobky s nesnímatelným pevným světelným 
zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuve
dené ani nezahrnuté, zdobené 

CTH
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