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PŘÍLOHA 11

SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍNEBO NEUDĚLUJÍ
VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH

MATERIÁLECH

Zboží jiné než textilie a textilní výrobky třídy XI

Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

0201 Hovězí maso, čerstvé nebo
chlazené

Porážka předcházená výkrmem po dobu
nejméně tři měsíce (1)

0202 Hovězí maso, zmrazené Porážka předcházená výkrmem po dobu
nejméně dva měsíce (1)

0203 Vepřové maso, čerstvé,
chlazené nebo zmrazené

Porážka předcházená výkrmem po dobu
nejméně dva měsíce (1)

0204 Skopové nebo kozí maso,
čerstvé, chlazené nebo
zmrazené

Porážka předcházená výkrmem po dobu
nejméně tři měsíce (1)

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

Porážka předcházená výkrmem po dobu
nejméně tři měsíce (1)

0206 Poživatelné droby hovězí,
vepřové, skopové, kozí,
koňské, oslí, z mul nebo
mezků, čerstvé, chlazené nebo
zmrazené

Porážka předcházená výkrmem po dobu
nejméně tři měsíce nebo dva měsíce
v případě vepřů, ovcí a koz (1)

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

Sušení (případně po rozbití a oddělení):

— ptačích vajec, ve skořápkách,
čerstvých nebo konzervovaných,
čísla KN ex 0407

— ptačích vajec, ve skořápkách, jiných
než sušených, čísla KN ex 0408

— vaječných bílků, jiných než
sušených, čísla KN ex 0408

ex 1404 Krátká bavlna (z druhého vyzr-
ňování), bělená

Výroba ze surové bavlny, jejíž hodnota
nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze
závodu

Zpracování nebo opracování prováděné
na nepůvodních materiálech, které
neuděluje status původu

ex 2009 Hroznová šťáva, nezkvašená,
bez přídavku alkoholu, též
s přídavkem cukru nebo
jiných sladidel

Výroba z vinného moštu

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

Výroba z vína z čerstvých hroznů

Proces nebo operace prováděné na nepů-
vodních materiálech, které udělují status
původu výrobků
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

ex 2205 Vermut Výroba z vína z čerstvých hroznů obsa-
hujícího mošt z čerstvých hroznů, též
zahuštěný, nebo alkohol, čísla KN 2204

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

Výroba z plsti nebo netkaných textilií

ex 3405 Plsť a netkané textilie, impreg-
nované, natírané nebo pokryté
leštidly a krémy na obuv,
nábytek, podlahy, karosérie,
sklo nebo kov, čistícími
pastami a prášky
a podobnými přípravky

Výroba z plsti nebo netkaných textilií

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

— ptačích vajec, ve skořápkách,
čerstvých nebo konzervovaných,
čísla KN ex 0407

— ptačích vajec, ve skořápkách, jiných
než sušených, čísla KN ex 0408

— vaječných bílků, jiných než
sušených, čísla KN ex 0408

ex 4203 Oděvy a oděvní doplňky
z přírodní nebo kompozitní
usně

Šití nebo skládání dvou nebo více dílů
přírodní nebo kompozitní usně

ex 4910 Keramické kalendáře všech
druhů, tištěné, včetně
kalendářů ve formě hodin,
zdobené

Zdobení daných keramických výrobků,
pokud vede k sazebnímu zařazení
výrobků do jiného čísla než je číslo
použitých výrobků

6401 až 6405 Obuv Výroba z materiálů každého čísla, kromě
sestavování ze svršků, které jsou spojeny
s napínací stélkou nebo s jinými částmi
podešve čísla KN 6406

ex 6911 až ex 6913 Keramické kuchyňské a stolní
nádobí, ostatní předměty pro
domácnost a toaletní
předměty; sošky a jiné
ozdobné předměty
z keramiky; zdobené

Zdobení daných keramických výrobků,
pokud vede k sazebnímu zařazení
výrobků d jiného čísla než je číslo
použitých výrobků

ex 7117 Keramická bižuterie, zdobená Zdobení daných keramických výrobků,
pokud vede k sazebnímu zařazení
výrobků do jiného čísla než je číslo
použitých výrobků

▼M28

ex 8473 30 10
a ex 8473 50 10

Elektronické integrované
obvody nazývané dynamické
paměti s libovolným
přístupem (DRAM)

Výroba, při níž navýšení hodnoty získané
v důsledku zpracování a opracování
a případně zabudování součástek pochá-
zejících ze země výroby představuje
alespoň 45 % ceny výrobku ze závodu

Není-li pravidlo 45 % splněno, pocházejí
paměti DRAM ze země původu
použitých materiálů, které svou
hodnotou představují největší část
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

ex 8482 Kuličková, válečková nebo
jehlová ložiska, montovaná (2)

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

ex 8520 Magnetofony, též
s reprodukčním zařízením

Výroba, v níž navýšení hodnoty získané
v důsledku montáže a případně začlenění
dílů pocházejících ze země, kde byla
provedena montáž, představuje nejméně
45 % ceny výrobku ze závodu

Není-li pravidlo 45 % splněno, má se za
to, že přístroj pochází ze země původu
dílů, jejichž cena ze závodu představuje
více než 35 % ceny výrobku ze závodu

Je-li pravidlo 35 % splněno ve dvou
zemích, má se za to, že přístroj pochází
ze země původu dílů, které představují
větší procentní hodnotu

▼M10

ex 8523 20 90 Magnetické mikrodiskety 3,5’
bez zápisu, též formátované,
též s analogovým signálem
pro účely kontroly jakosti
nanesenémagnetické vrstvy

Sestavení diskety (včetně vložení magne-
tického disku a sestaveníplášťů)
a výroba:

buď magnetického disku (včetně leštění),
nebo svrchního a spodníhopláště.

Pokud se ani disk, ani svrchní a spodní
plášť nevyrábějí v zemi,kde se disketa
sestavuje, pocházejí diskety ze země,
kde sevyrábějí složky představující
největší podíl ceny ze závodupůvodního
výrobku. Sestavování disket (zahrnující
vložení magnetickéhodisku a montáž
plášťů) a balení jsou operace, kterésamy
o sobě nestačí k udělení status původu.

▼B

ex 8527 Přijímací přístroje pro radiote-
lefonii, radiotelegrafii nebo
rozhlasové vysílání, též kombi-
nované v jednom pouzdře
s přístrojem pro záznam nebo
reprodukci zvuku nebo
s hodinami

Výroba, v níž navýšení hodnoty získané
v důsledku montáže a případně začlenění
dílů pocházejících ze země, kde byla
provedena montáž, představuje nejméně
45 % ceny výrobku ze závodu

Není-li pravidlo 45 % splněno, má se za
to, že přístroj pochází ze země původu
dílů, jejichž cena ze závodu představuje
více než 35 % ceny výrobku ze závodu

Je-li pravidlo 35 % splněno ve dvou
zemích, má se za to, že přístroj pochází
ze země původu dílů, které představují
větší procentní hodnotu

ex 8528 Televizní přijímací přístroje
(kromě videomonitorů, tele-
vizních projekčních zařízení
a videotunerů), též
s vestavěnými rozhlasovými
přijímači nebo přístroji pro
záznam nebo reprodukci
zvuku nebo obrazu, avšak bez
videofonního záznamového
nebo reprodukčního zařízení

Výroba, v níž navýšení hodnoty získané
v důsledku montáže a případně začlenění
dílů pocházejících ze země, kde byla
provedena montáž, představuje nejméně
45 % ceny výrobku ze závodu

Není-li pravidlo 45 % splněno, má se za
to, že přístroj pochází ze země původu
dílů, jejichž cenaze závodu představuje
více než 35 % ceny výrobku ze závodu

Je-li pravidlo 35 % splněno ve dvou
zemích, má se za to, že přístroj pochází
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

ze země původu dílů, které představují
větší procentní hodnotu

ex 8542 Integrované obvody Difuzní operace, při nichž jsou inte-
grované obvody formovány na polovo-
dičovém substrátu selektivním
zavedením příslušného dopantu

▼M28

ex 8548 90 10 Elektronické integrované
obvody nazývané dynamické
paměti s libovolným
přístupem (DRAM)

Výroba, při níž navýšení hodnoty získané
v důsledku zpracování a opracování
a případně zabudování součástek pochá-
zejících ze země výroby představuje
alespoň 45 % ceny výrobku ze závodu

Není-li pravidlo 45 % splněno, pocházejí
paměti DRAM ze země původu
použitých materiálů, které svou
hodnotou představují největší část

▼B

Zpracování nebo opracování prováděné
na nepůvodních materiálech, které
neuděluje status původu

ex 9009 Fotokopírovací přístroje
s optickým nebo kontaktním
systémem

Montáž fotokopírovacích přístrojů spolu
s výrobou listů, bubnů, válečků,
bočních desek, valivých ložisek, šroubů
a matic

Proces nebo operace prováděné na nepů-
vodních materiálech, které udělují status
původu výrobků

ex 9113 Hodinkové řemínky, pásky,
náramky a jejich části
a součásti, z textilu

Výroba, v níž hodnota všech materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze
závodu

ex 9401 a ex 9403 Keramická sedadla (kromě
sedadel kódu KN 9402), též
proměnitelná v lůžka, jejich
části a součásti, zdobené

Zdobení daných keramických výrobků,
pokud vede k sazebnímu zařazení
výrobků do jiného čísla než je číslo
použitých výrobků

ex 9405 Svítidla (včetně světlometů)
a jejich části a součásti, jinde
neuvedené ani nezahrnuté;
světelné reklamy, světelné
znaky, světelné ukazatele
a podobné výrobky
s nesnímatelným pevným
osvětlovacím zdrojem a jejich
části a součásti, jinde
neuvedené ani nezahrnuté,
z keramických materiálů,
zdobené

Zdobení daných keramických výrobků,
pokud vede k sazebnímu zařazení
výrobků do jiného čísla než je číslo
použitých výrobků

(1) Pokud tyto podmínky nejsou splněny, má se za to, že maso (droby) pochází ze země, kde byla zvířata, ze
kterých bylo získáno, vykrmována nebo chována po nejdelší dobu.

(2) Výraz „montovaný“ zahrnuje částečnou montáž, ale vylučuje díly v nesmontovaném stavu.
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