
 

HLAVA II 

FAKTORY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ SE UPLATNÍ DOVOZNÍ NEBO VÝVOZNÍ CLO A JINÁ OPATŘENÍ PŘI OBCHODU SE 
ZBOŽÍM 

KAPITOLA 1 

Původ zboží 

O d d í l 1 

N e p r e f e r e n č n í p ů v o d 

Článek 31 

Zboží zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území 

(čl. 60 odst. 1 kodexu) 

Za zboží zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území se považují: 

a) nerostné produkty vytěžené v této zemi nebo na tomto území; 

b) rostlinné produkty tam sklizené; 

c) živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a odchovaná; 

d) produkty získané z živých zvířat tam odchovaných; 

e) produkty tam provedeného lovu nebo rybolovu; 

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty, které z moře mimo teritoriální vody libovolné země získala plavidla 
registrovaná v této zemi nebo na tomto území a plující pod vlajkou této země nebo území; 

g) zboží získané nebo vyrobené na palubě zpracovatelských plavidel z produktů, které jsou uvedeny v písmeni f) a mají 
svůj původ v této zemi nebo na tomto území, za předpokladu, že jsou tato zpracovatelská plavidla v této zemi či na 
tomto území registrována a že plují pod její či jeho vlajkou; 

h) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo teritoriální vody, má-li tato země či 
území výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí; 

i) odpady a zbytky z výrobních operací a použité předměty sebrané v této zemi nebo na tomto území, jsou-li použitelné 
pouze k opětovnému získání surovin; 

j) zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až i). 

Článek 32 

Zboží, na jehož výrobě se podílí více než jedna země nebo jedno území 

(čl. 60 odst. 2 kodexu) 

Má se za to, že u zboží uvedeného na seznamu v příloze 22-01 došlo k poslednímu podstatnému zpracování nebo 
opracování, které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby, v zemi či na území, kde jsou splněna 
pravidla stanovená v uvedené příloze nebo která/které je těmito pravidly určena/určeno.
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Článek 33 

Hospodářsky neodůvodněné zpracování nebo opracování 

(čl. 60 odst. 2 kodexu) 

Má se za to, že operace zpracování nebo opracování provedená v jiné zemi či na jiném území není hospodářsky 
odůvodněná, jestliže je na základě dostupných skutečností určeno, že účelem této operace bylo zamezit použití opatření 
uvedených v článku 59 kodexu. 

V případě zboží, na něž se vztahuje příloha 22-01, se použijí zbývající pravidla této kapitoly platná pro toto zboží. 

Má-li se v případě zboží, na něž se nevztahuje příloha 22-01, za to, že poslední opracování nebo zpracování není 
hospodářsky odůvodněné, pak se má za to, že k poslednímu podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování nebo 
opracování zboží, které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby, došlo v zemi či na území, kde 
má svůj původ větší část materiálů určená na základě hodnoty těchto materiálů. 

Článek 34 

Minimální operace 

(čl. 60 odst. 2 kodexu) 

Pro účely udělení statusu původu nejsou za podstatné hospodářsky odůvodněné zpracování nebo opracování považovány: 

a) operace, jejichž účelem je uchování produktů v dobrém stavu během přepravy a skladování (větrání, rozprostírání, 
sušení, odstranění poškozených částí a obdobné operace) nebo operace zjednodušující dodávku nebo přepravu; 

b) prosté operace spočívající ve zbavování prachu, prosévání nebo prohazování, třídění, zařazování, sdružování, umývání, 
krájení; 

c) výměna obalů, rozdělení nebo spojování zásilek, prosté plnění do lahví, konzerv, lahviček, pytlů, beden, krabic, 
upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní prosté operace obalové úpravy; 

d) skládání zboží do souprav (sad) či kompletů nebo skládání zboží do balení pro drobný prodej; 

e) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly; 

f) prosté sestavování součástí produktů na úplný produkt; 

g) rozkládání nebo změna použití; 

h) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až g). 

Článek 35 

Příslušenství, náhradní díly nebo nástroje 

(Článek 60 kodexu) 

1. Má se za to, že příslušenství, náhradní díly nebo nástroje, které jsou dodány spolu se zbožím ze seznamů v oddílech 
XVI, XVII a XVIII kombinované nomenklatury a které tvoří součást jeho obvyklého vybavení, mají stejný původ jako dané 
zboží. 

2. Má se za to, že podstatné náhradní díly určené pro zboží ze seznamů v oddílech XVI, XVII a XVIII kombinované 
nomenklatury, které již bylo propuštěno do volného oběhu v Unii, mají stejný původ jako toto zboží, pokud by použití 
těchto podstatných náhradních dílů při výrobě nebylo změnilo jeho původ.
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3. Pro účely tohoto článku se podstatnými náhradními díly rozumí díly, které jsou 

a) komponenty, bez nichž nemůže být řádně zajištěna funkce stroje, přístroje, nástroje, zařízení nebo vozidla propuš
těného do volného oběhu nebo vyvezeného již dříve, a 

b) charakteristické pro toto zboží a 

c) určeny k běžné údržbě zboží nebo výměně poškozených nebo opotřebovaných dílů téhož druhu. 

Článek 36 

Neutrální prvky a obaly 

(Článek 60 kodexu) 

1. Při určování, zda má zboží svůj původ v určité zemi nebo na určitém území, se nezohledňuje původ těchto prvků: 

a) energie a paliva; 

b) zařízení a vybavení; 

c) strojů a nástrojů; 

d) materiálů, které se nestávají a nemají se stát součástí konečného složení zboží. 

2. Jsou-li obalové materiály a kontejnery podle všeobecného pravidla 5 pro výklad kombinované nomenklatury 
uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ( 1 ) pokládány pro účely zařazení za součást produktu, nepřihlíží 
se k nim pro účely určení původu, s výjimkou případů, kdy pravidlo v příloze 22-01 vychází u příslušného zboží 
z procentuálního pravidla ad valorem.
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( 1 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. 
věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


