
PŘÍLOHA II Protokolu II

Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, 
aby vyrobený produkt mohl získat status původu

Na některé produkty uvedené v  seznamu se tato dohoda nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí této 
dohody.

Kód HS Popis produktu Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, 
které uděluje status původu

(1) (2) (3) nebo (4)

Živá zvířata Veškerá použitá zvířata kapi
toly 1 musí být zcela získána

Maso a jedlé droby Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitol 1 a 2 
musí být zcela získány

ex Kapitola 03 Ryby a korýši, měkkýši a jiní 
vodní bezobratlí; kromě:

Všechny použité materiály 
kapitoly 3 musí být zcela zís
kány

0304 Rybí filé a jiné rybí maso (též 
mleté), čerstvé, chlazené nebo 
zmrazené

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 3 nepřesáhne 15 % 
ceny produktu ze závodu

0305 Ryby sušené, solené nebo ve 
slaném nálevu; uzené ryby, též 
vařené před nebo během 
uzení; rybí moučky, prášky 
a pelety, způsobilé k lidskému 
požívání

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 3 nepřesáhne 15 % 
ceny produktu ze závodu

ex 0306 Korýši, též bez krunýřů, suše
ní, solení nebo ve slaném nále
vu; korýši v krunýřích, vaření 
ve vodě nebo v páře, též chla
zení, zmrazení, sušení, solení 
nebo ve slaném nálevu; mouč
ky, prášky a pelety z korýšů, 
způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 3 nepřesáhne 15 % 
ceny produktu ze závodu

ex 0307 Měkkýši, též v lasturách nebo 
ulitách, sušení, solení nebo ve 
slaném nálevu; vodní bezob
ratlí, jiní než korýši a měkkýši, 
sušení, solení nebo ve slaném 
nálevu; moučky, prášky a pele
ty z korýšů, způsobilé k lid
skému požívání

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 3 nepřesáhne 15 % 
ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 04 Mléko a mléčné výrobky; ptačí 
vejce; přírodní med; jedlé pro
dukty živočišného původu, 
jinde neuvedené ani nezahrnu
té; kromě:

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 4 musí 
být zcela získány
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0403 Podmáslí, kyselé mléko a sme
tana, jogurt, kefír a jiné fer
mentované (kysané) nebo 
acidofilní mléko a smetana, 
též zahuštěné nebo obsahující 
přidaný cukr nebo jiná sladidla 
nebo ochucené nebo obsahují
cí přidané ovoce, ořechy nebo 
kakao

Výroba, ve které:

– všechny použité materiály 
kapitoly 4 musí být zcela 
získány;

– všechny použité ovocné 
šťávy (kromě ananasové, 
limetové nebo grapefrui
tové) čísla 2009 již musí 
být původní;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 05 Výrobky živočišného původu, 
jinde neuvedené ani nezahrnu
té; kromě

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 5 musí 
být zcela získány

ex 0502 Štětiny a chlupy z domácích 
nebo divokých prasat

Čištění, desinfekce, třídění 
a rovnání štětin a chlupů

Živé dřeviny a jiné rostliny; 
cibule, kořeny a podobné; 
řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, ve které:

– všechny použité materiály 
kapitoly 6 musí být zcela 
získány;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

Jedlá zelenina a některé ko
řeny a hlízy

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 7 musí 
být zcela získány

Jedlé ovoce a ořechy; kůra 
citrusových plodů nebo me
lounů

Výroba, ve které:

– veškeré použité ovoce 
a ořechy musí být zcela 
získány;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu
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ex Kapitola 09 Káva, čaj, maté a koření; 
kromě:

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 9 musí 
být zcela získány

0901 Káva, též pražená či dekofei
novaná; kávové slupky a pul
py; kávové náhražky 
s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla

0902 Čaj, též aromatizovaný Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla

ex 0910 Kořenicí směsi Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla

Obiloviny Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 10 
musí být zcela získány

ex Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; 
inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, ve které všechny pou
žité obiloviny, jedlá zelenina, 
kořeny a hlízy čísla 0714 
nebo ovoce musí být zcela 
získány

ex 1106 Mouka, krupice a prášek ze 
sušených loupaných luštěnin 
čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čís
la 0708

Olejnatá semena a olejnaté 
plody; různá zrna, semena 
a plody; průmyslové nebo 
léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 12 
musí být zcela získány

1301 Šelak; přírodní gumy, prysky
řice, klejopryskyřice a přírodní 
olejové pryskyřice (například 
balzámy)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
čísla 1301 nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pek
tinové látky, pektináty a pekta
ny; agar-agar a ostatní slizy 
a zahušťovadla získané z rost
lin, též upravené:

– Slizy a zahušťovadla získa
né z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů 
a zahušťovadel

– Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu
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Rostlinné pletací materiály; 
rostlinné produkty, jinde neu
vedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 14 
musí být zcela získány

ex Kapitola 15 Živočišné nebo rostlinné tuky 
a oleje a výrobky vzniklé jejich 
štěpením; upravené jedlé tuky; 
živočišné nebo rostlinné vos
ky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

1501 Vepřový tuk (včetně sádla) 
a drůbeží tuk, jiné než čísla
0209 nebo 1503:

– Tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě materiálů čísla
0203, 0206 nebo 0207 nebo 
kostí čísla 0506

– Ostatní Výroba z masa či jedlých dro
bů z prasat čísla 0203 nebo
0206 nebo z masa a jedlých 
drobů z drůbeže čísla 0207

1502 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, 
jiný než čísla 1503

– Tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě materiálů čísla
0201, 0202, 0204 nebo 0206 
nebo kostí čísla 0506

– Ostatní Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 2 musí 
být zcela získány

1504 Tuky a oleje a jejich frakce 
z ryb nebo mořských savců, 
též rafinované, avšak chemic
ky neupravené:

– Pevné frakce Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 1504

– Ostatní Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitol 2 a 3 
musí být zcela získány
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ex 1505 Rafinovaný lanolin Výroba ze surového tuku 
z ovčí vlny čísla 1505

1506 Ostatní živočišné tuky a oleje 
a jejich frakce, též rafinované, 
ale chemicky neupravené:

– Pevné frakce Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 1506

– Ostatní Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 2 musí 
být zcela získány

1507 až 1515 Rostlinné oleje a jejich frakce:

– Sójový, podzemnicový, 
palmový, kokosový (kop
ra), z palmových jader, 
babassuový, tungový (čín
ský dřevný) a ojticikový 
olej, myrtový vosk a japon
ský vosk, frakce jojobového 
oleje a olejů pro technické 
nebo průmyslové účely, 
jiné než pro výrobu potra
vin určených pro lidskou 
výživu

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

– Pevné frakce, kromě frakce 
jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů 
čísel 1507 až 1515

– Ostatní Výroba, ve které všechny pou
žité rostlinné materiály musí 
být zcela získány

1516 Živočišné nebo rostlinné tuky 
a oleje a jejich frakce, částečně 
nebo zcela hydrogenované, 
interesterifikované, reesterifi
kované nebo elaidinizované, 
též rafinované, ale jinak neup
ravené

Výroba, ve které:

– všechny použité materiály 
kapitoly 2 musí být zcela 
získány;

– všechny použité rostlinné 
materiály musí být zcela 
získány. Lze však použít 
materiály čísel 1507, 1508,
1511 a 1513
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1517 Margarín; jedlé směsi nebo 
přípravky ze živočišných nebo 
rostlinných tuků nebo z olejů 
nebo frakcí různých tuků 
nebo olejů této kapitoly, jiné 
než jedlé tuky nebo oleje nebo 
jejich frakce čísla 1516

Výroba, ve které:

– všechny použité materiály 
kapitol 2 a 4 musí být zce
la získány;

– všechny použité rostlinné 
materiály musí být zcela 
získány. Lze však použít 
materiály čísel 1507, 1508,
1511 a 1513

ex Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb nebo 
korýšů, měkkýšů nebo jiných 
vodních bezobratlých; kromě

Výroba ze zvířat kapitoly 1

1604 a 1605 Přípravky nebo konzervy 
z ryb; kaviár a kaviárové ná
hražky připravené z rybích 
jiker;

Korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, upravení nebo 
v konzervách

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 3 nepřesáhne 15 % 
ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 17 Cukr a cukrovinky; kromě Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 1701 Třtinový nebo řepný cukr 
a chemicky čistá sacharóza, 
v pevném stavu, s přísadou 
aromatických přípravků nebo 
barviva

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 17 nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu

1702 Ostatní cukry, včetně chemic
ky čisté laktózy, maltózy, glu
kózy a fruktózy, v pevném 
stavu; cukerné sirupy bez pří
sad aromatických přípravků 
nebo barviva; umělý med, též 
smíšený s přírodním medem; 
karamel:

– Chemicky čistá maltóza 
a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 1702

– Ostatní cukry v pevném 
stavu, s přísadou aromatic
kých přípravků nebo 
barviva

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 17 nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu
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– Ostatní Výroba, ve které všechny pou
žité materiály již musí být 
původní

ex 1703 Melasy získané extrakcí nebo 
rafinací cukru, s přísadou aro
matických přípravků nebo 
barviva

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 17 nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu

1704 Cukrovinky (včetně bílé čo
kolády), neobsahující kakao

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

Ka kao a kakaové přípravky Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

1901 Sladový výtažek; potravinové 
přípravky z mouky, krupice, 
škrobu nebo sladových výtaž
ků, neobsahující kakao nebo 
obsahující méně než 40 % 
hmotnostních kakaa, měřeno 
na zcela odtučněném základě, 
jinde neuvedené ani nezahrnu
té; potravinové přípravky ze 
zboží čísel 0401 až 0404, 
neobsahující kakao nebo obsa
hující méně než 5 % hmot
nostních kakaa, měřeno na 
zcela odtučněném základě, 
jinde neuvedené ani 
nezahrnuté:
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– Sladový výtažek Výroba z obilovin kapitoly 10

– Ostatní Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

1902 Těstoviny, též vařené nebo 
nadívané (masem nebo jinými 
nádivkami) nebo jinak připra
vené, jako špagety, makarony, 
nudle, lasagne, noky, ravioli, 
cannelloni; kuskus, též připra
vený:

– Neobsahující více než 20 % 
hmotnostních masa, drobů, 
ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které všechny pou
žité obiloviny a deriváty 
(kromě tvrdé pšenice a jejích 
derivátů) musí být zcela 
získány

– Obsahující více než 20 % 
hmotnostních masa, drobů, 
ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které:

– všechny použité obiloviny 
a deriváty (kromě tvrdé 
pšenice a jejích derivátů) 
musí být zcela získány;

– všechny použité materiály 
kapitol 2 a 3 musí být zce
la získány

1903 Tapioka a její náhražky připra
vené ze škrobu, ve formě vlo
ček, zrn, perel, prachu nebo 
v podobných formách

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, kromě bramborového 
škrobu čísla 1108
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1904 Výrobky z obilovin získané 
bobtnáním nebo pražením 
(například pražené kukuřičné 
vločky – corn flakes); obilovi
ny (jiné než kukuřice) 
v zrnech, ve formě vloček 
nebo jinak zpracovaných zrn 
(kromě mouky a krupice), 
předvařené nebo jinak připra
vené, jinde neuvedené ani ne
zahrnuté

Výroba:

– z materiálů nezařazených 
do čísla 1806;

– ve které všechny použité 
obiloviny a mouka (kromě 
tvrdé pšenice a jejích deri
vátů a kukuřice Zea indura
ta) musí být zcela získány;

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů kapito
ly 17 nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu

1905 Pekařské zboží, jemné nebo 
trvanlivé pečivo, též obsahující 
kakao; hostie, prázdné oplatky 
používané pro farmaceutické 
účely, oplatky na zalepování, 
rýžový papír a podobné vý
robky

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě materiálů kapi
toly 11

ex Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, 
ořechů nebo jiných částí rost
lin; kromě:

Výroba, ve které veškeré pou
žité ovoce, ořechy nebo zele
nina musí být zcela získány

ex 2001 Jamy, batáty (sladké brambo
ry) a podobné jedlé části rost
lin s obsahem škrobu 5 % 
hmotnostních nebo více, při
pravené nebo konzervované 
v octě nebo kyselině octové

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 2004 a
ex 2005

Brambory ve formě mouky, 
krupice nebo vloček, připra
vené nebo konzervované jinak 
než v octě nebo kyselině oc
tové

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

2006 Zelenina, ovoce, ořechy, ovoc
né kůry a slupky a jiné části 
rostlin, konzervované cukrem 
(máčením, glazováním nebo 
kandováním)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 17 nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu
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2007 Džemy, ovocná želé, mar
melády, ovocné pomazánky, 
ovocné a ořechové protlaky 
(pyré) a pasty připravené vaře
ním, též s přídavkem cukru 
nebo jiných sladidel

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 2008 – Ořechy, bez přídavku cu
kru nebo alkoholu

Výroba, ve které hodnota po
užitých původních ořechů 
a olejnatých semen čísel 0801,
0802 a 1202 až 1207 přes
ahuje 60 % ceny produktu ze 
závodu

– Arašídové máslo; směsi na 
bázi obilovin; palmová 
jádra; kukuřice

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

– Ostatní kromě ovoce a oře
chů vařených jinak než 
v páře nebo ve vodě, bez 
přídavku cukru, zmrazené

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

2009 Ovocné šťávy (včetně vinného 
moštu) a zeleninové šťávy, 
nezkvašené, bez přídavku al
koholu, též s přídavkem cukru 
nebo jiných sladidel

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 21 Různé jedlé přípravky; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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2101 Výtažky, esence (tresti) a kon
centráty z kávy, čaje nebo 
maté a přípravky na bázi 
těchto výrobků nebo na bázi 
kávy, čaje nebo maté; pražená 
čekanka a jiné pražené kávové 
náhražky a výtažky, esence 
(tresti) a koncentráty z nich

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– veškerá použitá čekanka 
musí být zcela získána

2103 Omáčky a přípravky pro 
omáčky; směsi koření a směsi 
přísad pro ochucení; hořčičná 
mouka a připravená hořčice:

– Omáčky a přípravky pro 
omáčky; směsi koření 
a směsi přísad pro ochu
cení

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít hořčičnou 
mouku nebo připravenou 
hořčici

– Hořčičná mouka a připra
vená hořčice

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla

ex 2104 Polévky a bujóny a přípravky 
pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, kromě připravené nebo 
konzervované zeleniny čísel
2002 až 2005

2106 Potravinové přípravky, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 22 Nápoje, lihoviny a ocet; 
kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– všechny použité hrozny 
nebo jakékoli materiály 
vyrobené z hroznů musí 
být zcela získány
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2202 Voda, včetně minerálních vod 
a sodovek, s přídavkem cukru 
nebo jiných sladidel nebo aro
matizovaná a jiné nealkoholic
ké nápoje, vyjma ovocné nebo 
zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 17 ne
přesáhne 30 % ceny pro
duktu ze závodu

– všechny použité ovocné 
šťávy (kromě ananasové, 
citrónové nebo grapefrui
tové) již musí být původní

2207 Ethylalkohol nedenaturovaný 
s objemovým obsahem alko
holu 80 % obj. nebo více; 
ethylalkohol a ostatní destilá
ty, denaturované, s jakýmkoliv 
obsahem alkoholu

Výroba:

– z materiálů nezařazených 
do čísel 2207 nebo 2208,

– ve které všechny použité 
hrozny nebo materiály vy
robené z hroznů musí být 
zcela získány nebo, pokud 
jsou všechny ostatní použi
té materiály již původní, lze 
použít arak do 5 % objemu

2208 Ethylalkohol nedenaturovaný 
s objemovým obsahem alko
holu nižším než 80 % obj.; 
destiláty, likéry a jiné lihové 
nápoje

Výroba:

– z materiálů nezařazených 
do čísel 2207 nebo 2208;

– ve které všechny použité 
hrozny nebo materiály vy
robené z hroznů musí být 
zcela získány nebo, pokud 
jsou všechny ostatní použi
té materiály již původní, lze 
použít arak do 5 % objemu

ex Kapitola 23 Zbytky a odpady z potravinář
ského průmyslu; připravené 
krmivo; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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ex 2301 Velrybí moučka; moučky, šro
ty a pelety z ryb nebo korýšů, 
měkkýšů nebo jiných vodních 
bezobratlých, nezpůsobilé 
k lidskému požívání

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitol 2 a 3 
musí být zcela získány

ex 2303 Zbytky z výroby kukuřičného 
škrobu (vyjma koncentrova
nou vodu z máčení) s obsa
hem proteinu, počítáno 
v sušině, převyšujícím 40 % 
hmotnostních

Výroba, ve které musí být veš
kerá použitá kukuřice zcela 
získána

ex 2306 Pokrutiny z oliv a jiné pevné 
zbytky po extrakci olivového 
oleje, s obsahem převyšujícím 
3 % hmotnostní olivového 
oleje

Výroba, ve které musí být vše
chny použité olivy zcela získá
ny

2309 Přípravky používané k výživě 
zvířat

Výroba, ve které:

– všechny použité obiloviny, 
cukr nebo melasa, maso 
nebo mléko již musí být 
původní;

– všechny použité materiály 
kapitoly 3 musí být zcela 
získány

ex Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové 
náhražky; kromě:

Výroba, ve které všechny pou
žité materiály kapitoly 24 
musí být zcela získány

ex 2402 Doutníky (též s odříznutými 
konci), doutníčky a cigarety 
z tabáku

Výroba, ve které nejméně 
70 % hmotnostních nezpraco
vaného tabáku nebo 
tabákového odpadu čísla 2401 
již musí být původní

ex 2403 Tabák ke kouření Výroba, ve které nejméně 
70 % hmotnostních nezpraco
vaného tabáku nebo 
tabákového odpadu čísla 2401 
již musí být původní

ex Kapitola 25 Sůl; síra; zeminy a kameny; 
sádrovcové materiály; vápno 
a cement; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 2504 Přírodní krystalický grafit 
s obohaceným obsahem uhlí
ku, čištěný a mletý

Obohacení obsahu uhlíku, 
čištění a mletí surového krys
talického grafitu
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ex 2515 Mramor, rozřezaný pilou nebo 
jinak do bloků nebo desek 
pravoúhlého (včetně čtver
cového) tvaru o tloušťce ne
přesahující 25 cm

Řezání mramoru (též rozřeza
ného) o tloušťce převyšující 
25 cm, pilou nebo jinak

ex 2516 Žula, porfyr, čedič, pískovec 
a jiné kameny pro výtvarné 
nebo stavební účely, rozřezané 
pilou nebo jinak do bloků 
nebo desek pravoúhlého 
(včetně čtvercového) tvaru, 
o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání kamene (též rozřeza
ného) o tloušťce převyšující 
25 cm, pilou nebo jinak

ex 2518 Dolomit kalcinovaný Kalcinace nekalcinovaného 
dolomitu

ex 2519 Drcený přírodní uhličitan ho
řečnatý (magnezit), v herme
ticky uzavřených 
kontejnerech, a oxid hořčíku, 
též čistý, jiný než tavená nebo 
přepálená (slinutá) magnézie 
(oxid hořečnatý)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít přírodní uhli
čitan hořečnatý (magnezit)

ex 2520 Sádry speciálně připravené pro 
zubní lékařství

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 2524 Přírodní osinková (azbestová) 
vlákna

Výroba z azbestového koncen
trátu

ex 2525 Slídový prach Mletí slídy nebo slídového 
odpadu

ex 2530 Barevné hlinky, kalcinované 
nebo ve formě prášku

Kalcinace nebo mletí barev
ných hlinek

Rudy kovů, strusky a popely Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 27 Nerostná paliva, minerální 
oleje a produkty jejich destila
ce; živičné látky; minerální 
vosky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 2707 Oleje, ve kterých hmotnost 
aromatických složek převažuje 
nad hmotností nearomatic
kých složek, přičemž se tyto 
oleje podobají minerálním 
olejům získaným destilací 
vysokoteplotního uhelného 
dehtu, z nichž více než 65 % 
objemu předestiluje při teplotě 
do 250 °C (včetně směsí la
kového benzinu a surového 
benzenu), k použití jako ener
getická nebo topná paliva

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu
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ex 2709 Surové oleje ze živičných ne
rostů

Destruktivní destilace živič
ných materiálů

2710 Minerální oleje a oleje ze živič
ných nerostů, jiné než surové; 
přípravky jinde neuvedené ani 
nezahrnuté, obsahující 70 % 
hmotnostních nebo více mi
nerálních olejů nebo olejů ze 
živičných nerostů, jsou-li tyto 
oleje základní složkou těchto 
přípravků

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (b)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

2711 Ropné plyny a jiné plynné 
uhlovodíky

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (b)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

2712 Vazelína; parafín, mikrokrysta
lický parafín, parafínový gáč, 
ozokerit, montánní vosk, raše
linový vosk, ostatní minerální 
vosky a podobné výrobky, 
získané synteticky nebo jiným 
způsobem, též barvené

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (b)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

2713 Ropný koks, ropné živice 
a ostatní zbytky minerálních 
olejů nebo olejů ze živičných 
nerostů

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

2714 Přírodní živice (bitumen) a pří
rodní asfalt; živičné nebo rop
né břidlice a dehtové písky; 
asfaltity a asfaltické horniny

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

2715 Živičné směsi na bázi přírod
ního asfaltu, přírodní živice, 
ropné živice, minerálního 
dehtu nebo minerální dehtové 
smoly (například živičné tme
ly, ředěné produkty)

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu
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Úřední věstník Evropské unie 16.10.2009

ex Kapitola 28 Anorganické chemikálie; anor
ganické nebo organické slou
čeniny drahých kovů, kovů 
vzácných zemin, radioaktiv
ních prvků nebo izotopů; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze závo
du

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 2805 Smíšené kovy „Mischmetall“ Výroba elektrolytickou nebo 
termální cestou, při které hod
nota všech použitých materiá
lů nepřesáhne 50 % ceny 
produktu ze závodu

ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siřičitého Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 2833 Síran hlinitý Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 2840 Perboritan sodný Výroba z tetraboritanu disod
ného pentahydrátu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 29 Organické chemikálie; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 2901 Acyklické uhlovodíky k pou
žití jako energetická nebo top
ná paliva

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

ex 2902 Cykloalkany a cykloalkeny 
(jiné než azuleny), benzen, 
toluen, xyleny, k použití jako 
energetická nebo topná paliva

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu
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ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholů 
tohoto čísla a ethanolu

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 2905. Lze však 
použít alkoholáty kovů tohoto 
čísla za předpokladu, že jejich 
hodnota nepřesáhne 20 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

2915 Nasycené acyklické monokar
boxylové kyseliny a jejich an
hydridy, halogenidy, peroxidy 
a peroxykyseliny; jejich 
halogen-, sulfo-, nitro- nebo 
nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla. Hodnota všech použi
tých materiálů čísel 2915 
a 2916 však nesmí přesáhnout 
20 % ceny produktu ze závo
du

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 2932 – Vnitřní ethery a jejich 
halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla. Hodnota všech použi
tých materiálů čísla 2909 však 
nesmí přesáhnout 20 % ceny 
produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

– Cyklické acetaly a vnitřní 
poloacetaly a jejich 
halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

2933 Heterocyklické sloučeniny 
pouze s dusíkatým(i) heteroa
tomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla. Hodnota všech použi
tých materiálů čísel 2932 
a 2933 však nesmí přesáhnout 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

2934 Nukleové kyseliny a jejich soli; 
ostatní heterocyklické slouče
niny

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla. Hodnota všech použi
tých materiálů čísel 2932,
2933 a 2934 však nesmí přes
áhnout 20 % ceny produktu 
ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 30 Farmaceutické výrobky; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu
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3002 Lidská krev; zvířecí krev při
pravená k terapeutickým, 
profylaktickým nebo diagnos
tickým účelům; antiséra 
a ostatní krevní složky a mo
difikované imunologické vý
robky, též získané 
biotechnologickými procesy; 
očkovací látky, toxiny, kultury 
mikroorganismů (kromě kvasi
nek) a podobné výrobky:

– Výrobky sestávající ze dvou 
nebo více složek 
smíchaných k terapeutic
kým nebo profylaktickým 
účelům nebo nesmíchané 
výrobky k těmto účelům, 
odměřené nebo ve formách 
či v baleních pro maloob
chodní prodej

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3002. Materiály 
z tohoto popisu lze rovněž 
použít, pokud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

– Ostatní:

– – Lidská krev Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3002. Materiály 
z tohoto popisu lze rovněž 
použít, pokud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

– – Zvířecí krev připravená 
k terapeutickým nebo 
profylaktickým účelům

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3002. Materiály 
z tohoto popisu lze rovněž 
použít, pokud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

– – Krevní frakce, jiné než 
antiséra, hemoglobin, 
krevní globuliny a sérové 
globuliny

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3002. Materiály 
z tohoto popisu lze rovněž 
použít, pokud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu
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– – Hemoglobin, krevní glo
buliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3002. Materiály 
z tohoto popisu lze rovněž 
použít, pokud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

– – Ostatní Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3002. Materiály 
z tohoto popisu lze rovněž 
použít, pokud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

3003 a 3004 Léky (kromě zboží čísel 3002,
3005 nebo 3006):

– Získané z amikacinu čís
la 2941

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály čísel
3003 nebo 3004, pokud jejich 
celková hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

– Ostatní Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt. Lze 
však použít materiály čísel
3003 nebo 3004, pokud 
jejich celková hodnota ne
přesáhne 20 % ceny 
produktu ze závodu,

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 31 Hnojiva; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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ex 3105 Minerální nebo chemická hno
jiva obsahující dva nebo tři 
z hnojivých prvků: dusík, fos
for a draslík; ostatní hnojiva; 
výrobky této kapitoly v tab
letách nebo v podobné úpravě 
nebo v balení nepřesahujícím 
celkovou hmotnost 10 kg, 
kromě:

– dusičnanu sodného

– kyanamidu vápenného

– síranu draselného

– síranu hořečnato-
draselného

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt. Lze 
však použít materiály zařa
zené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 32 Tříselné nebo barvířské výtaž
ky; taniny a jejich deriváty; 
barviva, pigmenty a jiné bar
vicí látky; nátěrové barvy a la
ky; tmely a jiné nátěrové 
hmoty; inkousty; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3201 Taniny a jejich soli, ethery, 
estery a jiné deriváty

Výroba z tříselných výtažků 
rostlinného původu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

3205 Barevné laky; přípravky na 
bázi barevných laků specifiko
vané v poznámce 3 k této 
kapitole (c)

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě čísel 3203,
3204 a 3205. Materiály čísla
3205 však lze použít, pokud 
jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 33 Vonné silice a pryskyřice; vo
ňavkářské, kosmetické nebo 
toaletní přípravky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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3301 Vonné silice (též deterpeno
vané), včetně pevných a abso
lutních; pryskyřice; 
extrahované olejové prysky
řice; koncentráty vonných silic 
v tucích, nevysychavých ole
jích, voscích nebo podobných 
látkách, získané enfleuráží 
nebo macerací; vedlejší terpe
nické produkty vznikající při 
deterpenaci vonných silic; 
vodné destiláty a vodné rozto
ky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně materiálů jiné
„skupiny“ (d) tohoto čísla. Ma
teriály ze stejné skupiny však 
lze použít, pokud jejich hod
nota nepřesáhne 20 % ceny 
produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 34 Mýdlo, organické povrchově 
aktivní prostředky, prací pro
středky, mazací prostředky, 
umělé vosky, připravené vos
ky, lešticí nebo cídicí pří
pravky, svíčky a podobné 
výrobky, modelovací pasty,
„dentální vosky“ a dentální 
přípravky na bázi sádry; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze závo
du

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3403 Mazací prostředky obsahující 
minerální oleje nebo oleje ze 
živičných nerostů, pokud tvoří 
méně než 70 % hmotnostních

Rafinační operace a/nebo je
den nebo více specifických 
procesů (a)

Jiné operace než operace uve
dené ve sloupci (3), ve kterých 
jsou všechny použité materiály 
zařazeny do jiného čísla než 
daný produkt. Lze však použít 
materiály zařazené do stejného 
čísla, pokud jejich hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

3404 Umělé vosky a připravené 
vosky:

– Na bázi parafínu, minerál
ních vosků, vosků ze živič
ných nerostů, parafínového 
gáče nebo volného vosku

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
50 % ceny produktu ze závo
du

– Ostatní Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě:

– hydrogenovaných olejů 
charakteru vosků čís
la 1516;

– mastných kyselin chemicky 
nedefinovaných nebo tech
nických mastných alkoholů 
charakteru vosků čís
la 3823;

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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– materiálů čísla 3404.

Tyto materiály však lze použít, 
pokud jejich hodnota nepře
sáhne 20 % ceny produktu ze 
závodu

ex Kapitola 35 Albuminoidní látky; modifiko
vané škroby; klihy; enzymy; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

3505 Dextriny a jiné modifikované 
škroby (například předželati
nované nebo esterifikované 
škroby); klihy na bázi škrobů 
nebo dextrinů nebo jiných 
modifikovaných škrobů:

– Esterifikované a etherifiko
vané škroby

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3505

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

– Ostatní Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě materiálů 
čísla 1108

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3507 Připravené enzymy, jinde neu
vedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

Výbušniny; pyrotechnické 
výrobky; zápalky; pyroforické 
slitiny; některé hořlavé pří
pravky

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 37 Fotografické nebo kinemato
grafické zboží; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze 
závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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3701 Fotografické desky a ploché 
filmy, citlivé, neexponované, 
z jakéhokoliv materiálu jiného 
než z papíru, kartónu, lepenky 
nebo textilií; ploché filmy pro 
okamžitou fotografii, citlivé, 
neexponované, též v kazetách:

– Film pro okamžitou barev
nou fotografii, v kazetách

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než 3701 nebo
3702. Materiály čísla 3702 
však lze použít, pokud jejich 
hodnota nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

– Ostatní Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než 3701 nebo
3702. Lze však použít mate
riály čísel 3701 nebo 3702, 
pokud jejich celková hodnota 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

3702 Fotografické filmy ve svitcích, 
citlivé, neexponované, 
z jakéhokoliv materiálu jiného 
než z papíru, kartónu, lepenky 
nebo textilií; filmy pro oka
mžitou fotografii ve svitcích, 
citlivé, neexponované

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než 3701 nebo
3702

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

3704 Fotografické desky, filmy, 
papír, kartón, lepenka a texti
lie, exponované, avšak nevy
volané

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než 3701 až 3704

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 38 Různé chemické výrobky; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze závo
du

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3801 – Koloidní grafit v olejové 
suspenzi a polokoloidní 
grafit; uhlíkaté pasty pro 
elektrody

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu
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– Grafit ve formě pasty ve 
směsi s minerálním olejem, 
která obsahuje více než 
30 % hmotnostních grafitu

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
čísla 3403 nepřesáhne 20 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3803 Tallový olej, rafinovaný Rafinace surového tallového 
oleje

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3805 Sulfátové terpentýnové silice, 
čištěné

Čištění surových sulfátových 
terpentýnových silic destilací 
nebo rafinací

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3806 Estery pryskyřic Výroba z pryskyřičných kyse
lin

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 3807 Dřevná smola (smola z dřev
ného dehtu)

Destilace dřevného dehtu Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

3808 Insekticidy, rodenticidy, fungi
cidy, herbicidy, přípravky proti 
klíčení a regulátory růstu rost
lin, dezinfekční prostředky 
a podobné výrobky, v úpravě 
nebo balení pro drobný prodej 
nebo jako přípravky nebo vý
robky (např. sirné pásy, knoty 
a svíčky a mucholapky)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3809 Přípravky k úpravě povrchu, 
k apretování, přípravky 
k urychlení barvení nebo 
ustálení barviv a jiné výrobky 
a přípravky (například apretu
ry a mořidla) používané v tex
tilním, papírenském, 
kožedělném a podobném prů
myslu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3810 Přípravky na čištění kovových 
povrchů; tavidla a jiné pomoc
né přípravky pro pájení na 
měkko, pájení natvrdo nebo 
svařování; prášky a pasty 
k pájení nebo svařování sestá
vající z kovu a jiných materiá
lů; přípravky používané pro 
výplň svářecích elektrod nebo 
tyčí a k jejich oplášťování

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu
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3811 Antidetonační přípravky (proti 
klepání motoru), oxidační 
inhibitory, pryskyřičné inhibi
tory, zlepšovače viskozity, 
antikorozní přípravky a jiná 
připravená aditiva, pro mine
rální oleje (včetně benzinu) 
nebo pro jiné kapaliny použí
vané pro stejné účely jako 
minerální oleje:

– Připravená aditiva pro ma
zací oleje, obsahující mine
rální oleje nebo oleje 
získané ze živičných neros
tů

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
čísla 3811 nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

– Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3812 Připravené urychlovače vulka
nizace; směsné plastifikátory 
pro kaučuk nebo plasty, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté; 
antioxidační přípravky a jiné 
směsné stabilizátory pro kau
čuk nebo plasty

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3813 Přípravky a náplně do hasicích 
přístrojů; naplněné hasicí 
granáty a bomby

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3814 Složená organická rozpouště
dla a ředidla, jinde neuvedená 
ani nezahrnutá; připravené 
odstraňovače nátěrů nebo laků

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3818 Chemické prvky dopované pro 
použití v elektronice, ve tvaru 
disků, destiček nebo v podob
ných tvarech; chemické slou
čeniny dopované pro použití 
v elektronice

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3819 Kapaliny pro hydraulické brz
dy a jiné připravené kapaliny 
pro hydraulické převody, též 
obsahující méně než 70 % 
hmotnostních minerálních 
olejů nebo olejů ze živičných 
nerostů

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu
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3820 Přípravky proti zamrzání 
a připravené kapaliny k od
mrazování

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3822 Diagnostické nebo laboratorní 
reagencie na podložce, připra
vené diagnostické nebo labo
ratorní reagencie, též na 
podložce, jiné než čísla 3002 
nebo 3006

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3823 Technické monokarboxylové 
mastné kyseliny; kyselé oleje 
z rafinace; technické mastné 
alkoholy

– Technické monokarboxy
lové mastné kyseliny, kyse
lé oleje z rafinace

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

– Technické mastné alkoholy Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 3823

3824 Připravená pojidla pro licí for
my nebo jádra; chemické vý
robky a přípravky chemického 
průmyslu nebo příbuzných 
průmyslových odvětví (včetně 
sestávajících ze směsí přírod
ních výrobků), jinde neuvede
né ani nezahrnuté; odpadní 
produkty chemického průmys
lu nebo příbuzných průmys
lových odvětví, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté:

– Následující materiály to
hoto čísla:

Připravená pojidla pro licí for
my nebo jádra na bázi přírod
ních pryskyřičných produktů

Naftenové kyseliny, jejich ve 
vodě nerozpustné soli a jejich 
estery

Sorbitol, jiný než čísla 2905

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze závo
du

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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Ropné sulfonáty, kromě rop
ných sulfonátů alkalických 
kovů, amonia nebo ethanola
minů; thiofenické sulfonované 
kyseliny z olejů ze živičných 
nerostů a jejich soli

Iontoměniče

Getry (pohlcovače plynů) pro 
vakuové trubice

Alkalický oxid železa k čištění 
plynu

Zředěná čpavková voda a upo
třebený oxid, získané při čiště
ní uhelného plynu

Sulfonaftenové kyseliny, jejich 
soli nerozpustné ve vodě a je
jich estery

Přiboudlina a Dippelův olej

Směsi solí s různými anionty

Kopírovací pasty na bázi žela
tiny, též na papírové nebo 
textilní podložce

– Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

3901 až 3915 Plasty v primárních formách, 
odpady, úlomky a odřezky 
z plastů; kromě čísel ex 3907 
a 3912, pro která jsou pravi
dla stanovena níže:

– Produkty adiční polymera
ce, ve kterých jediný mono
mer představuje více než 
99 % hmotnostních celko
vého obsahu polymerů

Výroba, ve které:

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 39 ne
přesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu (e)

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu
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– Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 39 nepřesáhne 20 % 
ceny produktu ze závodu (e)

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

ex 3907 – Kopolymer vyrobený z po
lykarbonátu a akrylonitril-
butadien-styrenového 
kopolymeru (ABS)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít materiály za
řazené do stejného čísla, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
50 % ceny produktu ze závo
du (e).

– Polyester Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 39 nepřesáhne 20 % 
ceny produktu ze závodu, 
a/nebo výroba z polykar
bonátu tetrabromo-(bisfeno
lu A)

3912 Celulóza a její chemické deri
váty, jinde neuvedené ani ne
zahrnuté, v primárních 
formách

Výroba, ve které hodnota 
všech materiálů zařazených do 
stejného čísla jako produkt 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

3916 až 3921 Polotovary a výrobky z plastů; 
kromě čísel ex 3916, ex 3917,
ex 3920 a ex 3921, pro která 
jsou pravidla stanovena níže:

– Ploché výrobky dále opra
cované jinak než pouze 
povrchovou úpravou nebo 
řezané do tvarů jiných než 
pravoúhlých (včetně čtver
ce); ostatní výrobky opra
cované jinak než pouze 
povrchovou úpravou

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 39 nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

– Ostatní:

– – Produkty adiční polyme
race, ve kterých jediný 
monomer představuje 
více než 99 % hmotnost
ních celkového obsahu 
polymerů

Výroba, ve které:

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech použitých 
materiálů kapitoly 39 ne
přesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu (e)

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu
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– – Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
kapitoly 39 nepřesáhne 20 % 
ceny produktu ze závodu (e)

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

ex 3916 a
ex 3917

Profily a trubky Výroba, ve které:

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech materiálů 
zařazených do stejného 
čísla jako produkt nepře
sáhne 20 % ceny produktu 
ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

ex 3920 – Ionomerní listy nebo fólie Výroba z termoplastické par
ciální soli, která je kopolyme
rem ethylenu a kyseliny 
metakrylové částečně neutrali
zované kovovými ionty, ze
jména zinku a sodíku

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

– Listy z regenerované ce
lulózy, polyamidů nebo 
polyethylenu

Výroba, ve které hodnota 
všech materiálů zařazených do 
stejného čísla jako produkt 
nepřesáhne 20 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 3921 Plastové fólie, pokovené Výroba z vysoce transparent
ních polyesterových fólií 
o tloušťce méně než 23 mi
kronů (f)

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

3922 až 3926 Výrobky z plastů Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 40 Kaučuk a výrobky z něj; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 4001 Laminované desky krepy pro 
obuv

Vrstvení listů přírodního kau
čuku
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4005 Směsný kaučuk, nevulkanizo
vaný, v primárních formách 
nebo v deskách, listech nebo 
pásech

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů, 
kromě přírodního kaučuku, 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

4012 Protektorované nebo použité 
pneumatiky z kaučuku; komo
rové (plné) obruče nebo níz
kotlaké pláště, vyměnitelné 
běhouny pláště pneumatiky 
a ochranné vložky do ráfku 
pneumatiky, z kaučuku:

– Protektorované pneumati
ky, komorové (plné) obruče 
nebo nízkotlaké pláště, 
z kaučuku

Protektorování použitých 
pneumatik

– Ostatní Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě materiálů čísla
4011 nebo 4012

ex 4017 Výrobky z tvrdého kaučuku Výroba z tvrdého kaučuku

ex Kapitola 41 Surové kůže a kožky (jiné než 
kožešiny) a usně; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 4102 Surové kůže ovčí nebo jeh
něčí, odchlupené

Odstranění vlny z neodchlupe
ných ovčích nebo jehněčích 
kůží

4104 až 4107 Kůže, bez chlupů či vlny, 
kromě kůže čísla 4108 nebo
4109

Přečinění předčiněné kůže Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

4109 Lakové nebo lakové-
laminované usně; metalizo
vané usně

Výroba z kůže čísel 4104 až
4107, pokud její hodnota ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

K o žené zboží; sedlářské a ře
menářské výrobky; cestovní 
potřeby, kabelky a podobné 
schránky; výrobky ze střev 
(jiných než z housenek bource 
morušového)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 43 Kožešiny a umělé kožešiny; 
výrobky z nich; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 4302 Vyčiněné nebo upravené kože
šiny, sešité:

– Pláty, kříže a podobné for
my

Bělení nebo barvení a stříhání 
a sešití jednotlivých nesešitých 
vyčiněných nebo upravených 
kožešin

– Ostatní Výroba z nesešitých, vyči
něných nebo upravených ko
žešin
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4303 Oděvy, oděvní doplňky a jiné 
výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých, vyči
něných nebo upravených ko
žešin čísla 4302

ex Kapitola 44 Dřevo a dřevěné výrobky; dře
věné uhlí; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 4403 Nahrubo opracované dřevo Výroba ze surového dřeva, též 
odkorněného nebo pouze čás
tečně nahrubo opracovaného

ex 4407 Dřevo rozřezané nebo štípané 
podélně, krájené nebo loupa
né, o tloušťce převyšující 
6 mm, hoblované, broušené 
pískem nebo spojované 
klínovým ozubem

Hoblování, broušení pískem 
nebo spojování klínovým ozu
bem

ex 4408 Dýhové listy a listy na pře
kližky, o tloušťce nepřesahující 
6 mm, sesazované, a jiné 
dřevo rozřezané podélně, 
krájené nebo loupané, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm, 
hoblované, broušené pískem 
nebo spojované klínovým 
ozubem

Sesazování, hoblování, 
broušení pískem nebo spojo
vání klínovým ozubem

ex 4409 Dřevo souvisle profilované 
podél jakékoliv z jeho hran 
nebo ploch, též hoblované, 
broušené pískem nebo spojo
vané klínovým ozubem:

– Broušené pískem nebo spo
jované klínovým ozubem

Broušení pískem nebo spojo
vání klínovým ozubem

– Lišty a tvarované lišty Lištování nebo tvarování

ex 4410 až
ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetně 
dekorativních lišt a ostatních 
tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

ex 4415 Bedny, krabice, laťové bedny, 
bubny a podobné dřevěné 
obaly

Výroba z prken neřezaných na 
míru

ex 4416 Sudy, džbery, kádě, nádrže, 
vědra a jiné bednářské vý
robky a jejich části a součásti, 
ze dřeva

Výroba ze štípaných dužin, 
které mají nařezané pouze dva 
základní povrchy

ex 4418 – Výrobky stavebního tru
hlářství a tesařství

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít dřevěné vošti
nové desky a šindele („shing
les“ a „shakes“)
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– Lišty a tvarované lišty Lištování nebo tvarování

ex 4421 Polotovary na zápalky; dře
věné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva kteréhokoli 
čísla, kromě protahovaného 
dřeva čísla 4409

ex Kapitola 45 Korek a korkové výrobky; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

4503 Výrobky z přírodního korku Výroba z korku čísla 4501

Výrobky ze slámy, esparta 
nebo jiných pletacích materiá
lů; košíkářské a proutěné vý
robky

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Buničina ze dřeva nebo z ji
ných celulózových vláknovin; 
sběrový papír, kartón nebo 
lepenka (odpad a výmět)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 48 Papír, kartón a lepenka; vý
robky z papíroviny, papíru, 
kartónu nebo lepenky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 4811 Papír, kartón a lepenka, pouze 
linkované nebo čtverečkované

Výroba z papírenských mate
riálů kapitoly 47

4816 Karbonový papír, samokopíro
vací papír a jiné kopírovací 
nebo přetiskové papíry (jiné 
než čísla 4809), rozmnožovací 
blány nebo ofsetové desky, 
z papíru, též v krabicích

Výroba z papírenských mate
riálů kapitoly 47

4817 Obálky, zálepky, neilustrované 
dopisnice a korespondenční 
lístky, z papíru, kartónu nebo 
lepenky; krabice, tašky, náprs
ní tašky a psací soupravy, ob
sahující potřeby pro 
korespondenci, z papíru, kar
tónu nebo lepenky

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu
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ex 4818 Toaletní papír Výroba z papírenských mate
riálů kapitoly 47

ex 4819 Kartóny, bedny, krabice, pytle 
a jiné obaly z papíru, kartónu, 
lepenky, buničité vaty nebo 
pásů zplstěných buničinových 
vláken

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

ex 4820 Složky dopisních papírů Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 4823 Ostatní papír, kartón, lepenka, 
buničitá vata a pásy 
zplstěných buničinových 
vláken, nařezané na určitý 
rozměr nebo tvar

Výroba z papírenských mate
riálů kapitoly 47

ex Kapitola 49 Tištěné knihy, noviny, obrazy 
a jiné výrobky polygrafického 
průmyslu; rukopisy, strojopisy 
a plány; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

4909 Tištěné nebo ilustrované do
pisnice nebo pohlednice; tiště
né karty s osobními pozdravy, 
zprávami nebo oznámeními, 
též ilustrované, případně též 
s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů nezařaze
ných do čísel 4909 nebo 4911

4910 Kalendáře všech druhů, tištěné, 
včetně kalendářů ve formě 
trhacích bloků:

– Kalendáře trvalého typu 
nebo s vyměnitelnými 
bloky připevněnými na 
základě jiném než z papíru 
nebo lepenky

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

– Ostatní Výroba z materiálů nezařaze
ných do čísel 4909 nebo 4911
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ex Kapitola 50 Hedvábí; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 5003 Hedvábný odpad (včetně 
zámotků nevhodných ke 
smotávání, niťového odpadu 
a rozvlákněného materiálu), 
mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedváb
ného odpadu

5004 až
ex 5006

Hedvábné nitě a příze spře
dené z hedvábného odpadu

Výroba z (g):

– surového hedvábí nebo 
hedvábného odpadu, my
kaného nebo česaného či 
jinak zpracovaného pro 
spřádání,

– jiných přírodních vláken, 
nemykaných, nečesaných 
ani jinak nezpracovaných 
pro spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5007 Tkaniny z hedvábí nebo 
z hedvábného odpadu:

Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

ex Kapitola 51 Vlna, jemné nebo hrubé zví
řecí chlupy; žíněné nitě a tka
niny; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

5106 až 5110 Příze z vlny, z jemných nebo 
hrubých zvířecích chlupů 
nebo žíní

Výroba z (g):

– surového hedvábí nebo 
hedvábného odpadu, my
kaného nebo česaného či 
jinak zpracovaného pro 
spřádání,

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů
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5111 až 5113 Tkaniny z vlny, z jemných 
nebo hrubých zvířecích chlu
pů nebo žíní:

Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

ex Kapitola 52 Bavlna; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

5204 až 5207 Bavlněná příze a nitě Výroba z (g):

– surového hedvábí nebo 
hedvábného odpadu, my
kaného nebo česaného či 
jinak zpracovaného pro 
spřádání,

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5208 až 5212 Bavlněné tkaniny: Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

ex Kapitola 53 Jiná rostlinná textilní vlákna; 
papírové nitě a tkaniny z papí
rových nití; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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5306 až 5308 Nitě z jiných rostlinných tex
tilních vláken; papírové nitě

Výroba z (g)

– surového hedvábí nebo 
hedvábného odpadu, my
kaného nebo česaného či 
jinak zpracovaného pro 
spřádání,

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5309 až 5311 Tkaniny z jiných rostlinných 
textilních vláken; tkaniny z pa
pírových nití:

Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

5401 až 5406 Nitě, nitě z jednoho nekoneč
ného vlákna (monofilamentu) 
a nitě z chemických nekoneč
ných vláken

Výroba z (g):

– surového hedvábí nebo 
hedvábného odpadu, my
kaného nebo česaného či 
jinak zpracovaného pro 
spřádání,

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5407 a 5408 Tkaniny z nití z chemických 
nekonečných vláken:

Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

5501 až 5507 Chemická střižová vlákna Výroba z chemických materiá
lů nebo textilní vlákniny
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5508 až 5511 Příze a šicí nitě z chemických 
střižových vláken

Výroba z (g):

– surového hedvábí nebo 
hedvábného odpadu, my
kaného nebo česaného či 
jinak zpracovaného pro 
spřádání,

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5512 až 5516 Tkaniny z chemických střižo
vých vláken:

Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

ex Kapitola 56 Vata, plsť a netkané textilie; 
speciální nitě; motouzy, šňůry, 
provazy a lana a výrobky 
z nich; kromě:

Výroba z (g):

– kokosových nití,

– přírodních vláken,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny nebo

– papírenských materiálů

5602 Plsť, též impregnovaná, povr
stvená, potažená nebo lamino
vaná:

– Vpichovaná plsť Výroba z (g):

– přírodních vláken,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny

– Ostatní Výroba z (g):

– přírodních vláken,

– umělých střižových vláken 
nebo

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny
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5604 Kaučukové nitě a šňůry po
kryté textilem; textilní nitě, 
pásky a podobné tvary čísel
5404 nebo 5405, impregno
vané, povrstvené, potažené 
nebo opláštěné kaučukem 
nebo plasty:

– Kaučukové nitě a šňůry 
potažené textilem

Výroba z kaučukových nití 
nebo šňůr, nepotažených tex
tilem

– Ostatní Výroba z (g):

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5605 Metalizované nitě, též ovinuté, 
představující textilní nitě, pás
ky nebo podobné tvary čísel
5404 nebo 5405, kombinova
né s kovem ve formě nití, pás
ků nebo prášků nebo potažené 
kovem

Výroba z (g):

– přírodních vláken,

– chemických střižových 
vláken, nemykaných, neče
saných ani jinak nezpraco
vaných pro spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů

5606 Ovinuté nitě, pásky a podobné 
tvary čísel 5404 nebo 5405, 
ovinuté (jiné než čísla 5605 
a jiné než ovinuté žíněné nitě); 
žinylkové nitě (včetně povloč
kované žinylkové nitě); řetíz
kové nitě

Výroba z (g):

– přírodních vláken,

– chemických střižových 
vláken, nemykaných, neče
saných ani jinak nezpraco
vaných pro spřádání,

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny, nebo

– papírenských materiálů
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K o berce a jiné textilní podla
hové krytiny:

– Z vpichované plsti Výroba z (g):

– přírodních vláken nebo

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny

Jako výztuhu však lze použít 
jutovou textilii

– Z jiné plsti Výroba z (g):

– přírodních vláken, nemy
kaných, nečesaných ani 
jinak nezpracovaných pro 
spřádání nebo

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny

– Ostatní Výroba z příze (g)

Jako výztuhu však lze použít 
jutovou textilii.

ex Kapitola 58 Speciální tkaniny; všívané tex
tilie; krajky; tapiserie: prým
kařské výrobky; výšivky; 
kromě:

Výroba z příze (g) Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

5805 Ručně tkané tapiserie typu 
Goblén, Flanderský goblén, 
Aubusson, Beauvais a podob
né a jehlou vypracované tapi
serie (např. stehem zvaným 
petit point nebo křížovým 
stehem), též zcela zhotovené

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

5810 Výšivky v metráži, v pásech 
nebo v motivech

Výroba, ve které:

hodnota všech použitých ma
teriálů nepřesáhne 50 % ceny 
produktu ze závodu

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 plát
no a podobné ztužené textilie 
používané jako kloboučnické 
podložky

Výroba z příze
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5902 Pneumatikové kordové textilie 
z vysokopevnostních nití z ny
lonu nebo jiných polyamidů, 
polyesterů nebo viskózového 
hedvábí:

Výroba z příze

5903 Textilie impregnované, povr
stvené, potažené nebo lamino
vané plasty, jiné než čísla
5902

Výroba z příze Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

5904 Linoleum, též přiříznuté do 
tvaru; podlahové krytiny sestá
vající z povrstvení nebo povla
ku na textilní podložce, též 
přiříznuté do tvaru

Výroba z příze (g)

5905 Textilní tapety: Výroba z příze Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

5906 Pogumované textilie, jiné než 
čísla 5902:

Výroba z příze

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

Výroba z příze Potisk spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
té nepotisknuté textilie nepře
sáhne 47,5 % ceny produktu ze 
závodu

5908 Textilní knoty tkané, spletené 
nebo pletené, pro lampy, va
řiče, zapalovače, svíčky nebo 
podobné výrobky; žárové pun
čošky a duté úplety sloužící 
k jejich výrobě, též impregno
vané:

– Žárové plynové punčošky, 
impregnované

Výroba z dutých úpletů slouží
cích k výrobě žárových pu
nčošek

9002.01.61einuéksporvEkíntsěvíndeřÚSC036/272L

)4(oben)3()2()1(

udovůpsutatsejulěduéretk
,hceláiretamhcíndovůpenanénědávorpínávocarpzobenínávocarpOutkudorpsipoPSHdóK



– Ostatní Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

5909 až 5911 Textilní výrobky vhodné pro 
průmyslové použití:

– Lešticí kotouče nebo krouž
ky, jiné než z plsti čísla
5911

Výroba z příze nebo odpad
ních tkanin či hadrů čísla
6310

– Tkaniny běžně používané 
pro papírenské nebo jiné 
technické účely, též plstěné, 
též impregnované nebo 
potažené, nekonečné nebo 
opatřené spojovacími část
mi, jednoduše nebo ná
sobně tkané nebo násobně 
tkané na plocho na osnově 
nebo na útku čísla 5911

Výroba z příze (g)

– Ostatní Výroba z příze (g)

Pletené nebo háčkované texti
lie

Výroba z příze (g)

Oděvy a oděvní doplňky, ple
tené nebo háčkované:

– Získané sešíváním nebo 
jiným scelováním dvou či 
více dílů pletené nebo háč
kované textilie, přiříznuté 
do tvaru či přímo tvaro
vané

Výroba z textilie

– Ostatní Výroba z příze (g)

ex Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné 
než pletené nebo háčkované; 
kromě:

Výroba z textilie

6213 a 6214 Kapesníky, přehozy, šátky, 
šály, mantily, závoje a podob
né výrobky:

– Vyšívané Výroba z příze (h) (g) Výroba z nevyšívané textilie, 
pokud hodnota použité ne
vyšívané textilie nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závo
du (g)
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– Ostatní Výroba z příze (h) (g) Zhotovení následované potis
kem spolu s nejméně dvěma 
přípravnými nebo dokončo
vacími pracovními operacemi 
(jako je praní, bělení, merce
rování, tepelná úprava, po
česávání, kalandrování, úprava 
proti srážlivosti, trvalá konečná 
úprava, dekatování, impreg
nování, zašívání a nopování), za 
předpokladu, že hodnota použi
tého nepotisknutého zboží čísel
6213 a 6214 nepřesáhne 
47,5 % ceny produktu ze závo
du

6217 Ostatní zcela zhotovené oděv
ní doplňky; části oděvů nebo 
oděvních doplňků, jiné než 
čísla 6212:

– Vyšívané Výroba z příze (h) Výroba z nevyšívané textilie, 
pokud hodnota použité ne
vyšívané textilie nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závo
du (h)

– Ohnivzdorné vybavení 
z látky povrstvené fólií 
aluminizovaného polyeste
ru

Výroba z příze (h) Výroba z nepovrstvené textilie, 
pokud hodnota použité nepovr
stvené textilie nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu (h)

– Výztuhy límců a manžet, 
vystříhané

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 63 Jiné zcela zhotovené textilní 
výrobky; soupravy; obnošené 
oděvy a použité textilní vý
robky; hadry; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

6301 až 6304 Přikrývky, plédy, ložní prádlo 
atd.; záclony atd.; ostatní by
tové textilie:

– Z plsti nebo netkaných 
textilií

Výroba z (h):

– vláken nebo

– chemických materiálů nebo 
textilní vlákniny
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– Ostatní:

– – Vyšívané Výroba z příze (i) (g) Výroba z nevyšívané textilie 
(kromě pletené nebo háčkova
né), pokud hodnota použité 
nevyšívané textilie nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

– – Ostatní Výroba z příze (i) (g)

6305 Pytle a pytlíky k balení zboží Výroba z příze (g)

6306 Nepromokavé plachty, 
ochranné a stínicí plachty; 
stany; plachty pro lodě, pro 
prkna k plachtění na vodě 
nebo na souši; kempinkové 
výrobky:

Výroba z textilie

6307 Ostatní zcela zhotovené vý
robky, včetně střihových šab
lon

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

6308 Soupravy sestávající z tkaniny 
a nitě, též s doplňky, pro výro
bu koberečků, tapiserií, vy
šívaných stolních ubrusů nebo 
servítků nebo podobných tex
tilních výrobků, v balení pro 
drobný prodej

Každá položka soupravy musí 
splňovat pravidlo, které by pro 
ni platilo, kdyby nebyla zařa
zena do soupravy. Lze však 
použít nepůvodní předměty za 
předpokladu, že jejich souhrn
ná hodnota nepřesáhne 25 % 
ceny soupravy ze závodu

ex Kapitola 64 Obuv, kamaše a podobné vý
robky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla kromě svršků spoje
ných s vnitřní podešví nebo 
s jinou částí podešve obuvi 
čísla 6406

6406 Části a součásti obuvi (včetně 
svršků, též spojených s pode
švemi, jinými než zevními); 
vkládací stélky, pružné podpa
těnky a podobné výrobky; 
kamaše, kožené kamaše a po
dobné výrobky a jejich části 
a součásti

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 65 Pokrývky hlavy a jejich části 
a součásti, kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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6503 Klobouky a jiné pokrývky hla
vy z plsti, zhotovené ze šišáků 
nebo šišákových plochých 
kotoučů (plateaux) čísla 6501, 
též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních 
vláken (g)

6505 Klobouky a jiné pokrývky hla
vy, pletené nebo háčkované 
nebo zhotovené z krajek, plsti 
nebo jiných textilních materiá
lů, v metráži (ne však 
v pásech), též podšívané nebo 
zdobené; síťky na vlasy 
z jakéhokoliv materiálu, též 
podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních 
vláken (g)

ex Kapitola 66 Deštníky, slunečníky, vycház
kové hole, sedací hole, biče, 
jezdecké bičíky a jejich části 
a součásti; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

6601 Deštníky a slunečníky (včetně 
deštníků v holi, zahradních 
slunečníků a podobných dešt
níků)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

Upravená péra a prachové peří 
a výrobky z nich; umělé květi
ny; výrobky z vlasů

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 68 Výrobky z kamene, sádry, ce
mentu, osinku (azbestu), slídy 
nebo podobných materiálů; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 6803 Výrobky z přírodní nebo aglo
merované břidlice

Výroba z opracované přírodní 
břidlice

ex 6812 Výrobky z osinku (azbestu); 
výrobky ze směsí na bázi osin
ku (azbestu) nebo ze směsí na 
bázi osinku (azbestu) a uhliči
tanu hořečnatého

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla

ex 6814 Výrobky ze slídy, včetně aglo
merované nebo rekonstituo
vané slídy, na podložce 
z papíru, kartónu, lepenky 
nebo jiných materiálů

Výroba ze zpracované slídy 
(včetně aglomerované nebo 
rekonstituované slídy)

K eramické výrobky Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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ex Kapitola 70 Sklo a skleněné výrobky; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 7003 a
ex 7005

Sklo s nereflexní vrstvou Výroba z materiálů čísla 7001

7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo
7005, ohýbané, s opraco
vanými hranami, ryté, vrtané, 
smaltované nebo jinak opraco
vané, avšak nezarámované ani 
nespojované s jinými materiá
ly:

– Sklo ploché, s tenkou die
lektrickou vrstvou, polovo
dičového stupně, podle 
norem SEMII (j)

Výroba z nepovrstveného skle
něného substrátu čísla 7006

– Ostatní Výroba z materiálů čísla 7001

7007 Bezpečnostní sklo sestávající 
z tvrzeného nebo vrstveného 
skla

Výroba z materiálů čísla 7001

7008 Izolační jednotky z několika 
skleněných tabulí

Výroba z materiálů čísla 7001

7009 Skleněná zrcadla, též zarámo
vaná, včetně zpětných zrcátek

Výroba z materiálů čísla 7001

7010 Demižóny, lahve, sklenice, 
baňky, kelímky, lékovky, lah
vičky na tablety, ampule a jiné 
skleněné obaly používané pro 
přepravu nebo k balení zboží; 
zavařovací sklenice; zátky, 
víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Řezání skla, pokud hodnota 
neřezaného skla nepřesáhne 
50 % ceny produktu ze závodu

7013 Stolní, kuchyňské, toaletní, 
kancelářské skleněné výrobky, 
skleněné výrobky pro vnitřní 
výzdobu nebo pro podobné 
účely (jiné než zboží čísel
7010 nebo 7018)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Řezání skla, pokud hodnota 
neřezaného skla nepřesáhne 
50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční zdobení (kromě sítotisku) 
ručně foukaného skla, pokud 
hodnota ručně foukaného skla 
nepřesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu
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ex 7019 Výrobky (jiné než příze) ze 
skleněných vláken

Výroba z:

– nebarvených skleněných 
luntů, pramenců (rovings), 
příze nebo střiže (chopped 
strands) nebo

– skleněné vlny

ex Kapitola 71 Přírodní nebo uměle pěsto
vané perly, drahokamy nebo 
polodrahokamy, drahé kovy, 
kovy plátované drahými kovy 
a výrobky z nich; bižuterie; 
mince; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 7101 Přírodní nebo uměle pěsto
vané perly, tříděné a dočasně 
navlečené pro usnadnění jejich 
dopravy

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 7102 a
ex 7104

Opracované drahokamy nebo 
polodrahokamy (přírodní, 
syntetické nebo rekonstituo
vané)

Výroba z neopracovaných 
drahokamů nebo polodraho
kamů

7106, 7108 
a 7110

Drahé kovy:

– Netepané Výroba z materiálů nezařaze
ných do čísel 7106, 7108 
nebo 7110

Elektrolytická, tepelná nebo 
chemická separace drahých 
kovů čísel 7106, 7108 
nebo 7110

nebo

legování drahých kovů čísel
7106, 7108 nebo 7110 na
vzájem nebo s obecnými kovy

– Ve formě polotovaru nebo 
ve formě prachu

Výroba z netepaných drahých 
kovů

ex 7107 ex 7109 
a ex 7111

Kovy plátované drahými kovy, 
ve formě polotovarů

Výroba z kovů plátovaných 
drahými kovy, netepaných

7116 Výrobky z přírodních nebo 
uměle pěstovaných perel, dra
hokamů nebo polodrahokamů 
(přírodních, syntetických nebo 
rekonstituovaných)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

7117 Bižuterie Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Výroba z částí a součástí 
z obecných kovů, nepláto
vaných nebo nepotažených 
drahými kovy, pokud hodnota 
všech použitých materiálů ne
přesáhne 50 % ceny produktu 
ze závodu

ex Kapitola 72 Železo a ocel; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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7207 Polotovary ze železa nebo 
nelegované oceli

Výroba z materiálů čísel 7201,
7202, 7203, 7204 nebo 7205

7208 až 7216 Ploché válcované výrobky, 
tyče a pruty, úhelníky, tvarov
ky a profily ze železa nebo 
nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných 
primárních forem nebo polo
tovarů čísel 7206 nebo 7207

7217 Dráty ze železa nebo nelego
vané oceli

Výroba z polotovarů čísla
7207

ex 7218 Polotovary Výroba z materiálů čísel 7201,
7202, 7203, 7204 nebo 7205

7219 až 7222 Ploché válcované výrobky, 
tyče a pruty, úhelníky, tvarov
ky a profily z nerezavějící 
oceli

Výroba z ingotů nebo jiných 
primárních forem nebo polo
tovarů čísla 7218

7223 Dráty z nerezavějící oceli Výroba z polotovarů čís
la 7218

ex 7224 Polotovary Výroba z materiálů čísel 7201,
7202, 7203, 7204 nebo 7205

7225 až 7228 Ploché válcované výrobky, 
tyče a pruty válcované za tep
la, v nepravidelně vinutých 
svitcích; úhelníky, tvarovky 
a profily z ostatní legované 
oceli; duté vrtné tyče a pruty 
z legované nebo nelegované 
oceli

Výroba z ingotů nebo jiných 
primárních forem nebo polo
tovarů čísel 7206, 7207, 7218 
nebo 7224

7229 Dráty z ostatní legované oceli Výroba z polotovarů čís
la 7224

ex Kapitola 73 Výrobky ze železa nebo oceli; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 7301 Štětovnice Výroba z materiálů čísla 7206

7302 Konstrukční materiál pro 
stavbu železničních nebo 
tramvajových tratí ze železa 
nebo oceli: kolejnice, přídržné 
kolejnice a ozubnice, hrotov
nice, srdcovky, přestavné tyče 
výměny a ostatní přejezdová 
zařízení, pražce (příčné praž
ce), kolejnicové spojky, kolej
nicové stoličky, klíny 
kolejnicových stoliček, pod
kladnice (kořenové desky), 
kolejnicové přídržky, úložné 
desky výhybky, kleštiny (táhla) 
a jiný materiál speciálně při
způsobený pro spojování nebo 
upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206
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7304, 7305 
a 7306

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

Výroba z materiálů čísla 7206,
7207, 7218 nebo 7224

ex 7307 Příslušenství (fitinky) pro trou
by nebo trubky z nerezavějící 
oceli (ISO X5CrNiMo 1712), 
sestávající z několika částí

Soustružení, vrtání, vystru
žování, řezání závitů, odstra
ňování otřepů a otryskávání 
(pískování) kovaných poloto
varů, jejichž hodnota nepře
sáhne 35 % ceny produktu ze 
závodu

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

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Nelze však použít svářené 
úhelníky, tvarovky a profily 
čísla 7301

ex 7315 Protismykové řetězy Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
čísla 7315 nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 74 Měď a výrobky z ní; kromě: Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

7401 Měděný kamínek (lech); ce
mentová měď (srážená měď)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

7402 Nerafinovaná měď; měděné 
anody pro elektrolytickou rafi
naci

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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7403 Rafinovaná měď a slitiny mědi, 
netvářené (surové):

– Rafinovaná měď Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

– Slitiny mědi a rafinovaná 
měď s obsahem jiných prv
ků

Výroba z rafinované mědi, 
surové mědi nebo měděného 
odpadu či šrotu

7404 Měděný odpad a šrot Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

7405 Předslitiny mědi Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 75 Nikl a výrobky z něho; kromě: Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

7501 až 7503 Niklový kamínek (lech), sli
nutý oxid nikelnatý a jiné me
ziprodukty metalurgie niklu; 
netvářený (surový) nikl; ni
klový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 76 Hliník a výrobky z něho; 
kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

7601 Netvářený (surový) hliník Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt; a

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba tepelným nebo elektro
lytickým zpracováním z nelego
vaného hliníku nebo odpadu 
a šrotu z hliníku
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7602 Hliníkový odpad a šrot Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex 7616 Výrobky z hliníku jiné než 
jemné drátěné pletivo, látky, 
mřížoviny, síťoviny, pletiva, 
ztužující tkaniny a podobné 
materiály (včetně nekonečných 
pásů) z hliníkového drátu 
a plechová mřížovina z hliní
ku

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt. Lze 
však použít jemné drátěné 
pletivo, látky, mřížoviny, 
síťoviny, pletiva, ztužující 
tkaniny a podobné materiá
ly (včetně nekonečných 
pásů) z hliníkového drátu 
nebo plechovou mřížovinu 
z hliníku

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

Určeno pro případnou budou
cí potřebu harmonizovaného 
systému

ex Kapitola 78 Olovo a výrobky z něho; 
kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

7801 Netvářené (surové) olovo:

– Rafinované olovo Výroba z olova ve slitině se 
stříbrem nebo ze surového 
olova

– Ostatní Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Nelze však použít odpad 
a šrot čísla 7802

7802 Olověný odpad a šrot Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 79 Zinek a výrobky z něho; 
kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu
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7901 Netvářený (surový) zinek Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Nelze však použít odpad 
a šrot čísla 7902.

7902 Zinkový odpad a šrot Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 80 Cín a výrobky z něho; kromě: Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

8001 Netvářený (surový) cín Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Nelze však použít odpad 
a šrot čísla 8002.

8002 a 8007 Cínový odpad a šrot; ostatní 
výrobky z cínu

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Ostatní obecné kovy; cermety; 
výrobky z nich:

– Ostatní obecné kovy, tvá
řené; výrobky z nich

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
téhož čísla jako daný výrobek 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

– Ostatní Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 82 Nástroje, nářadí, náčiní, nožíř
ské výrobky a příbory, z obec
ných kovů; jejich části 
a součásti z obecných kovů; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

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

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než 8202 až
8205. Do soupravy (sady) 
však lze začlenit nástroje a ná
řadí čísel 8202 až 8205, po
kud jejich hodnota nepřesáhne 
15 % ceny soupravy (sady) ze 
závodu
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8207 Vyměnitelné nástroje pro ruč
ní nástroje a nářadí, též pohá
něné motorem, nebo pro 
obráběcí stroje (například na 
lisování, ražení, děrování, ře
zání vnějších nebo vnitřních 
závitů, vrtání, vyvrtávání, pro
tahování, frézování, soustru
žení nebo šroubování), včetně 
průvlaků pro tažení nebo pro
tlačování kovů a nástrojů na 
vrtání nebo sondáž při 
zemních pracích

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

8208 Nože a řezné čepele pro stroje 
nebo mechanická zařízení

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

ex 8211 Nože s řeznou čepelí, též 
zoubkovanou (včetně zahrad
nických žabek), jiné než nože 
čísla 8208

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít čepele a ruko
jeti z obecných kovů

8214 Ostatní nožířské výrobky (na
příklad strojky na stříhání vla
sů, řeznické nebo kuchyňské 
sekáčky, štípací sekery a kolé
bací nože, nože na papír); sou
pravy (sady) a nástroje na 
manikúru nebo pedikúru 
(včetně pilníčků na nehty)

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít rukojeti 
z obecných kovů.

8215 Lžíce, vidličky, sběračky, nabě
račky, cukrářské lžíce, nože na 
ryby, nože na krájení másla, 
kleštičky na cukr a podobné 
kuchyňské nebo jídelní vý
robky

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít rukojeti 
z obecných kovů

ex Kapitola 83 Různé výrobky z obecných 
kovů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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ex 8302 Ostatní úchytky, kování a po
dobné výrobky pro budovy 
a zařízení pro automatické 
zavírání dveří

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít ostatní mate
riály čísla 8302, pokud jejich 
hodnota nepřesáhne 20 % 
ceny produktu ze závodu

ex 8306 Sošky a jiné ozdobné před
měty z obecných kovů

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít ostatní mate
riály čísla 8306, pokud jejich 
hodnota nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 84 Jaderné reaktory, kotle, stroje 
a mechanická zařízení; jejich 
části a součásti; kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 8401 Palivové články pro jaderné 
reaktory

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 30 % ceny ho
tového produktu ze závodu

8402 Parní kotle (jiné než kotle 
k ústřednímu vytápění schop
né dodávat jak horkou vodu, 
tak i nízkotlakou páru); kotle 
zvané „na přehřátou vodu“

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8403 a
ex 8404

Kotle k ústřednímu vytápění, 
jiné než čísla 8402 a pomocná 
zařízení ke kotlům k ústřed
nímu vytápění

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než 8403 
nebo 8404

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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8406 Parní turbíny Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8407 Vratné nebo rotační zážehové 
spalovací pístové motory 
s vnitřním spalováním

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8408 Vznětové pístové motory 
s vnitřním spalováním (diese
lové motory nebo motory 
s žárovou hlavou)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8409 Části a součásti vhodné pro 
použití výhradně nebo hlavně 
s motory čísel 8407 nebo
8408

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8411 Proudové motory, turbovrtu
lové pohony a ostatní plynové 
turbíny

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8412 Ostatní motory a pohony Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 8413 Objemová rotační čerpadla Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu
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ex 8414 Průmyslové ventilátory, fukary 
a podobné výrobky

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8415 Klimatizační zařízení skládající 
se z motorem poháněného 
ventilátoru a ze zařízení na 
změnu teploty a vlhkosti 
vzduchu, včetně takových za
řízení, ve kterých nemůže být 
vlhkost vzduchu regulována 
odděleně

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8418 Chladničky, mrazničky a jiná 
chladicí nebo mrazicí zařízení, 
elektrické nebo jiné; tepelná 
čerpadla jiná než klimatizační 
zařízení čísla 8415

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech použitých 
nepůvodních materiálů 
nepřesáhne hodnotu použi
tých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

ex 8419 Stroje pro dřevařský průmysl, 
pro zpracování papírové buni
činy a lepenky

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do stejného čísla jako daný 
výrobek jsou v rámci výše 
uvedeného limitu použity 
pouze do výše 25 % ceny 
produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

546/272LeinuéksporvEkíntsěvíndeřÚSC9002.01.61

)4(oben)3()2()1(

udovůpsutatsejulěduéretk
,hceláiretamhcíndovůpenanénědávorpínávocarpzobenínávocarpOutkudorpsipoPSHdóK



8420 Kalandry nebo jiné válcovací 
stroje, jiné než stroje na vál
cování kovů nebo skla, válce 
pro tyto stroje

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do stejného čísla jako daný 
výrobek jsou v rámci výše 
uvedeného limitu použity 
pouze do výše 25 % ceny 
produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8423 Přístroje a zařízení k určování 
hmotnosti (s výjimkou vah 
o citlivosti 5 cg nebo citlivější), 
včetně váhových počítacích 
nebo kontrolních strojů; 
závaží pro váhy všech druhů

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8425 až 8428 Zvedací, manipulační, na
kládací nebo vykládací zaří
zení

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8431 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8429 Samohybné buldozery, angl
dozery, srovnávače (grejdry), 
stroje na vyrovnávání terénu 
(nivelátory), škrabače (skrejp
ry), mechanické lopaty, rypad
la, lopatové nakladače, dusadla 
a silniční válce:

– Silniční válce Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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– Ostatní Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8431 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8430 Ostatní srovnávací, vyrovnáva
cí (nivelační), škrabací, hlou
bicí, pěchovací, zhutňovací, 
těžební (dobývací) nebo vrtací 
stroje, pro zemní práce, těžbu 
rud nebo nerostů; beranidla 
a vytahovače pilot; sněhové 
pluhy a sněhové frézy

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8431 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 8431 Části a součásti vhodné pro 
použití výhradně nebo hlavně 
se silničními válci

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8439 Stroje a přístroje pro výrobu 
buničiny (papíroviny) z vlákni
tého celulózového materiálu 
nebo pro výrobu nebo koneč
nou úpravu papíru, kartónu 
nebo lepenky

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do stejného čísla jako daný 
produkt jsou v rámci výše 
uvedeného limitu použity 
pouze do výše 25 % ceny 
produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

746/272LeinuéksporvEkíntsěvíndeřÚSC9002.01.61

)4(oben)3()2()1(

udovůpsutatsejulěduéretk
,hceláiretamhcíndovůpenanénědávorpínávocarpzobenínávocarpOutkudorpsipoPSHdóK



8441 Ostatní stroje a přístroje pro 
zpracování buničiny (papírovi
ny), papíru, kartónu nebo le
penky, včetně řezaček všech 
druhů

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do stejného čísla jako daný 
produkt jsou v rámci výše 
uvedeného limitu použity 
pouze do výše 25 % ceny 
produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8444 až 8447 Stroje těchto čísel pro použití 
v textilním průmyslu

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 8448 Přídavná (pomocná) strojní 
zařízení pro stroje čísel 8444 
a 8445

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8452 Šicí stroje, jiné než stroje na 
sešívání knih čísla 8440; náby
tek, podstavce a kryty speciál
ně konstruované pro šicí 
stroje; jehly do šicích strojů:

– Šicí stroje (pouze s pro
šívacím stehem) s hlavami 
o hmotnosti nepřesahující 
16 kg bez motoru nebo 
17 kg včetně motoru

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– hodnota všech nepůvod
ních materiálů použitých 
při montáži hlavy (bez mo
toru) nepřesáhne hodnotu 
použitých původních mate
riálů

– použité mechanismy pro 
napětí nitě, křížkový a kli
katý steh jsou již původní
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– Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8456 až 8466 Obráběcí stroje a přístroje 
a jejich části a součásti čísel
8456 až 8466

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8469 až 8472 Kancelářské stroje (například 
psací stroje, počítací stroje, 
zařízení pro automatické zpra
cování dat, rozmnožovací 
stroje, spínací přístroje)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8480 Formovací rámy pro slévárny 
kovů; formovací základny; 
modely pro formy; formy na 
kovy (jiné než kokily na in
goty), karbidy kovů, sklo, ne
rostné materiály, kaučuk nebo 
plasty

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

8482 Valivá ložiska (kuličková, 
válečková, jehlová apod.)

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8484 Těsnění a podobné výrobky 
z kovového plechu kombino
vaného s jiným materiálem 
nebo ze dvou nebo více vrstev 
kovu; soubory (sady) nebo 
sestavy těsnění a podobných 
výrobků, různého složení, 
uložené v sáčcích, obálkách, 
vacích, pouzdrech nebo v po
dobných obalech; mechanické 
ucpávky

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8485 Části a součásti strojů a pří
strojů, neobsahující elektrické 
konektory, izolátory, cívky, 
kontakty nebo jiné elektrické 
prvky, jinde v této kapitole 
neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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ex Kapitola 85 Elektrické stroje, přístroje a za
řízení a jejich části a součásti; 
přístroje pro záznam a repro
dukci zvuku, přístroje pro 
záznam a reprodukci televizní
ho obrazu a zvuku, části 
a součásti a příslušenství 
k těmto přístrojům; kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8501 Elektrické motory a generátory 
(s výjimkou generátorových 
soustrojí)

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8503 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8502 Elektrická generátorová sou
strojí a rotační měniče

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8501 nebo 8503 
jsou v rámci výše uvede
ného limitu použity dohro
mady pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 8504 Napájecí zdroje k zařízením 
pro automatické zpracování 
dat

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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ex 8518 Mikrofony a jejich stojany; 
reproduktory, též vestavěné; 
elektrické nízkofrekvenční 
zesilovače; elektrické zesilova
če zvuku

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8519 Gramofonová chassis, gramo
fony, kazetové přehrávače 
a ostatní přístroje pro repro
dukci zvuku, bez zařízení pro 
záznam zvuku

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8520 Magnetofony a ostatní pří
stroje pro záznam zvuku, též 
se zařízením pro reprodukci 
zvuku

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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8521 Přístroje pro videofonní záz
nam nebo jeho reprodukci, též 
s vestavěným videotunerem

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8522 Části, součásti a příslušenství 
vhodné pro použití výhradně 
nebo hlavně s přístroji čísel
8519 až 8521

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8523 Hotová nenahraná média pro 
záznam zvuku nebo podobný 
záznam, jiná než výrobky ka
pitoly 37

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8524 Gramofonové desky, magne
tické pásky a jiná nahraná 
média pro záznam zvuku 
nebo pro podobné záznamy, 
včetně matric a galvanických 
otisků pro výrobu desek, avšak 
vyjma výrobků kapitoly 37:

– Matrice a galvanické otisky 
pro výrobu desek

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

– Ostatní Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8523 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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8525 Vysílací přístroje pro radiotele
fonii, radiotelegrafii, rozhlaso
vé nebo televizní vysílání, též 
obsahující přijímací zařízení 
nebo zařízení pro záznam 
nebo reprodukci zvuku; tele
vizní kamery; videokamery 
pro statické snímky a ostatní 
videokamery se záznamem 
obrazu i zvuku (kamkordéry)

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8526 Radiolokační a radiosondážní 
přístroje (radary), radionavi
gační přístroje a radiové pří
stroje pro dálkové řízení

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8527 Přijímací přístroje pro radiote
lefonii, radiotelegrafii nebo 
rozhlasové vysílání, též kom
binované v jednom uzavření 
s přístrojem pro záznam nebo 
reprodukci zvuku nebo s hodi
nami

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu
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8528 Televizní přijímací přístroje, 
též s vestavěnými rozhla
sovými přijímači nebo s pří
stroji pro záznam nebo 
reprodukci zvuku nebo obra
zu; videomonitory a videopro
jektory

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8529 Části a součásti vhodné pro 
použití výhradně nebo hlavně 
s přístroji čísel 8525 až 8528:

– Vhodné pro použití vý
hradně nebo hlavně s pří
stroji pro záznam nebo 
reprodukci zvuku

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

– Ostatní Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8535 a 8536 Elektrická zařízení k vypínání, 
spínání nebo k ochraně elek
trických obvodů, nebo k jejich 
zapojování, spojování a připo
jování

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8538 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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8537 Tabule, panely, ovládací stoly, 
pulty, skříně a jiné základny, 
vybavené dvěma nebo více 
zařízeními čísel 8535 nebo
8536, pro elektrické ovládání 
nebo rozvod elektrického 
proudu, včetně těch, které 
mají vestavěny nástroje nebo 
přístroje kapitoly 90, číslicové 
ovládací přístroje, jiné než 
spojovací přístroje čísla 8517

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8538 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 8541 Diody, tranzistory a podobná 
polovodičová zařízení, kromě 
destiček ještě nerozřezaných 
na čipy

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8542 Elektronické integrované ob
vody a mikrosestavy:

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 8541 nebo 8542 
jsou v rámci výše uvede
ného limitu použity dohro
mady pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

8544 Izolované (též s lakovaným 
povrchem nebo anodickým 
okysličením) dráty, kabely 
(včetně koaxiálních kabelů) 
a jiné izolované elektrické vo
diče, též vybavené přípojkami; 
kabely z optických vláken 
vyrobené z jednotlivě 
opláštěných vláken, též spoje
né s elektrickými vodiči nebo 
vybavené přípojkami

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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8545 Uhlíkové elektrody, uhlíkové 
kartáčky, osvětlovací uhlíky, 
uhlíky pro elektrické baterie 
a ostatní výrobky z grafitu 
nebo z jiného uhlíku, též spo
jené s kovem, pro elektrické 
účely

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8546 Elektrické izolátory z jakého
koliv materiálu

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8547 Izolační části a součásti pro 
elektrické stroje, přístroje nebo 
zařízení, vyrobené zcela z izo
lačních materiálů nebo jen 
s jednoduchými, do materiálu 
vlisovanými drobnými ko
vovými součástmi (např. s ob
jímkami se závitem), 
sloužícími výhradně k připev
ňování, jiné než izolátory čísla
8546; elektrické instalační 
trubky a jejich spojky z obec
ných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8548 Odpad a zbytky galvanických 
článků, baterií a elektrických 
akumulátorů; nepoužitelné 
galvanické články, baterie 
a elektrické akumulátory; elek
trické části a součásti strojů 
nebo přístrojů, jinde v této 
kapitole neuvedené ani neza
hrnuté

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 86 Železniční nebo tramvajové 
lokomotivy, kolejová vozidla 
a jejich části a součásti; kole
jový svrškový upevňovací ma
teriál a upevňovací zařízení 
a jejich části a součásti; me
chanická (včetně elektrome
chanických) dopravní 
signalizační zařízení všeho 
druhu; kromě:

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8608 Kolejový svrškový upevňovací 
materiál a upevňovací zaří
zení; mechanické (včetně 
elektromechanických) přístroje 
a zařízení signalizační, bezpeč
nostní nebo pro řízení želez
niční, tramvajové, silniční 
dopravy a dopravy po vnitro
zemských vodních cestách, 
pro parkovací zařízení a pro 
vybavení přístavů nebo letišť; 
jejich části a součásti

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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ex Kapitola 87 Vozidla, jiná než kolejová, 
jejich části, součásti a příslu
šenství; kromě:

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

8709 Vozíky s vlastním pohonem, 
nevybavené zdvihacím nebo 
manipulačním zařízením, typů 
používaných v továrnách, 
skladech, přístavech nebo na 
letištích k přepravě zboží na 
krátké vzdálenosti; malé taha
če používané na železničních 
nástupištích; jejich části a sou
části

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8710 Tanky a jiná bojová obrněná 
vozidla, motorová, též vybave
ná zbraněmi, a části a součásti 
těchto vozidel

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8711 Motocykly (včetně mopedů) 
a jízdní kola vybavená pomoc
ným motorem, též s postran
ními vozíky; postranní vozíky:

– S vratným spalovacím pís
tovým motorem s vnitřním 
spalováním s obsahem vál
ců:

– – nepřesahujícím 50 cm3 Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
20 % ceny produktu ze závodu
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– – převyšujícím 50 cm3 Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

– Ostatní Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 8712 Jízdní kola bez kuličkových 
ložisek

Výroba z materiálů nezařaze
ných do čísla 8714

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8715 Dětské kočárky a jejich části 
a součásti

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

8716 Přívěsy a návěsy; ostatní vozi
dla bez mechanického poho
nu; jejich části a součásti

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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ex Kapitola 88 Letadla, kosmické lodě a jejich 
části a součásti; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 8804 Rotující padáky Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 8804

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

8805 Letecké katapulty a podobné 
přístroje a zařízení; přístroje 
a zařízení pro přistávání aero
dynů na letadlové lodi a po
dobné přístroje a zařízení; 
pozemní přístroje pro letecký 
výcvik; jejich části a součásti

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 89 Lodě, čluny a plovoucí kon
strukce

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Nelze však použít trupy čísla
8906

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 90 Optické, fotografické, kinema
tografické, měřicí, kontrolní, 
přesné, lékařské nebo chirur
gické nástroje a přístroje; je
jich části, součásti 
a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9001 Optická vlákna a svazky optic
kých vláken; kabely z optic
kých vláken, jiné než čísla
8544; polarizační materiál 
v listech nebo deskách; čočky 
(včetně kontaktních čoček), 
hranoly, zrcadla a jiné optické 
články, z jakéhokoliv materiá
lu, nezasazené, jiné než 
z opticky neopracovaného 
skla

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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9002 Čočky, hranoly, zrcadla a jiné 
optické články z jakéhokoliv 
materiálu, zasazené, které tvoří 
části a součásti nebo příslušen
ství pro nástroje nebo pří
stroje, jiné než články 
z opticky neopracovaného 
skla

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9004 Brýle (korekční, ochranné 
nebo jiné) a podobné výrobky

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

ex 9005 Binokulární a monokulární 
dalekohledy a jiné optické 
teleskopy a jejich podstavce 
a rámy; kromě astronomic
kých refrakčních teleskopů 
a jejich podstavců a rámů

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech použitých 
nepůvodních materiálů 
nepřesáhne hodnotu použi
tých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 9006 Fotografické přístroje (jiné než 
kinematografické); přístroje 
a žárovky pro bleskové světlo 
k fotografickým účelům, 
kromě elektricky rozsvěcených 
bleskových světel

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech použitých 
nepůvodních materiálů 
nepřesáhne hodnotu použi
tých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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9007 Kinematografické kamery 
a promítací přístroje, též s ve
stavěnými přístroji pro záz
nam nebo reprodukci zvuku

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

– hodnota všech použitých 
nepůvodních materiálů 
nepřesáhne hodnotu použi
tých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9011 Sdružené optické mikroskopy, 
včetně mikroskopů pro mikro
fotografii, mikrokinematografii 
nebo mikroprojekci

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu;

– hodnota všech použitých 
nepůvodních materiálů 
nepřesáhne hodnotu použi
tých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

ex 9014 Ostatní navigační nástroje 
a přístroje

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9015 Geodetické, topografické, ze
měměřičské, nivelační, fotog
rammetrické zaměřovací, 
hydrografické, oceánografické, 
hydrologické, meteorologické 
nebo geofyzikální nástroje 
a přístroje, kromě kompasů; 
dálkoměry

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9016 Váhy o citlivosti 5 cg nebo 
citlivější, též se závažími

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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9017 Kreslicí (rýsovací), označovací 
nebo matematické počítací 
nástroje a přístroje (například 
kreslicí (rýsovací) stroje, pan
tografy, úhloměry, kreslicí 
(rýsovací) soupravy, logarit
mická pravítka, počítací ko
touče); ruční délková měřidla 
(například měřicí tyče a měřicí 
pásma, mikrometry, posuvná 
měřítka), jinde v této kapitole 
neuvedená ani nezahrnutá

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9018 Lékařské, chirurgické, zubolé
kařské nebo zvěrolékařské 
nástroje a přístroje, včetně 
scintigrafických přístrojů, 
ostatní elektroléčebné přístroje 
a nástroje a přístroje pro vyše
tření zraku:

– Zubolékařská křesla s ve
stavěnými zubolékařskými 
přístroji nebo zubolékař
skými plivátky

Výroba z materiálů kteréhoko
li čísla, včetně ostatních mate
riálů čísla 9018

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

– Ostatní Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

9019 Přístroje pro mechanoterapii; 
masážní přístroje; psychotech
nické přístroje; přístroje pro 
léčbu ozónem, kyslíkem, aero
solem, dýchací oživovací pří
stroje nebo jiné léčebné 
dýchací přístroje

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu

9020 Ostatní dýchací přístroje a ply
nové masky, s výjimkou och
ranných masek bez 
mechanických částí a vyměni
telných filtrů

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze závodu
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9024 Stroje a přístroje pro zkoušení 
tvrdosti, pevnosti v tahu, 
stlačitelnosti, pružnosti nebo 
jiných mechanických vlastnos
tí materiálů (např. kovů, dřeva, 
textilních materiálů, papíru, 
plastů)

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9025 Hydrometry (hustoměry) a po
dobné plovoucí přístroje, tep
loměry, pyrometry (žároměry), 
barometry, vlhkoměry 
a psychrometry, též s regist
račním zařízením a jakékoliv 
kombinace těchto přístrojů

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9026 Přístroje a nástroje na měření 
nebo kontrolu průtoku, hladi
ny, tlaku nebo jiných proměn
ných charakteristik kapalin 
nebo plynů (například průto
koměry, hladinoměry, mano
metry, měřiče spotřeby tepla), 
s výjimkou přístrojů a zařízení 
čísel 9014, 9015, 9028 nebo
9032

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9027 Přístroje a zařízení pro fyzikál
ní nebo chemické rozbory 
(například polarimetry, refrak
tometry, spektrometry, ana
lyzátory plynů nebo kouře); 
přístroje a zařízení na měření 
nebo kontrolu viskozity, póro
vitosti, roztažnosti, povr
chového napětí nebo podobné 
přístroje a zařízení; přístroje 
a zařízení na kalometrické, 
akustické nebo fotometrické 
měření (včetně expozimetrů); 
mikrotomy

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9028 Měřiče dodávky nebo spotřeby 
plynů, kapalin a elektrické 
energie, včetně jejich kalibrač
ních přístrojů:

– Části, součásti a příslušen
ství

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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– Ostatní Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9029 Otáčkoměry, počítače výrob
ků, taxametry, měřiče ujeté 
vzdálenosti, krokoměry a po
dobné přístroje; ukazatele 
rychlosti a tachometry, jiné 
než čísel 9014 nebo 9015; 
stroboskopy

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9030 Osciloskopy, analyzátory 
spektra a ostatní přístroje a za
řízení na měření a kontrolu 
elektrických veličin, kromě 
měřičů čísla 9028; přístroje 
a zařízení na měření nebo 
detekci záření alfa, beta, gama, 
rentgenového, kosmického 
nebo jiného ionizujícího zá
ření

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

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

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9032 Automatické regulační nebo 
kontrolní přístroje a zařízení

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

9033 Části, součásti a příslušenství 
(jinde v této kapitole neuvede
né ani nezahrnuté) pro stroje, 
nástroje, přístroje nebo zaří
zení kapitoly 90

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 91 Hodiny a hodinky a jejich části 
a součásti; kromě:

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu
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9105 Ostatní hodiny Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9109 Hodinové strojky, úplné 
a smontované

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které hodnota všech 
použitých nepůvodních 
materiálů nepřesáhne hod
notu použitých původních 
materiálů

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9110 Hodinové nebo hodinkové 
strojky úplné, nesmontované 
nebo částečně smontované 
(soupravy); hodinové nebo 
hodinkové strojky neúplné, 
smontované; neúplné a ne
smontované hodinové nebo 
hodinkové strojky

Výroba:

– ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepře
sáhne 40 % ceny produktu 
ze závodu;

– ve které materiály zařazené 
do čísla 9114 jsou v rámci 
výše uvedeného limitu pou
žity pouze do výše 10 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9111 Hodinková pouzdra a jejich 
části a součásti

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu
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9112 Hodinová pouzdra a pouzdra 
podobného typu pro ostatní 
výrobky této kapitoly a jejich 
části a součásti

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 40 % 
ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
30 % ceny produktu ze závodu

9113 Hodinkové řemínky, pásky 
a náramky a jejich části a sou
části:

– Z obecných kovů, též po
zlacené, postříbřené nebo 
z kovů plátovaných 
drahými kovy

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

– Ostatní Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

Hudební nástroje; části, sou
části a příslušenství těchto 
nástrojů

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 40 % ceny pro
duktu ze závodu

Zbraně a střelivo; jejich části, 
součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 94 Nábytek; lůžkoviny, matrace, 
vložky do postelí, polštáře 
a podobné vycpávané vý
robky; svítidla a osvětlovací 
zařízení, jinde neuvedená ani 
nezahrnutá; světelné znaky, 
světelné ukazatele a podobné 
výrobky; montované stavby; 
kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu

ex 9401 a
ex 9403

Nábytek z obecných kovů 
zahrnující nepolstrovanou 
bavlněnou tkaninu o hmot
nosti nejvýše 300 g/m2

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

nebo

výroba z bavlněné tkaniny již 
zhotovené ve formě připra
vené pro použití s materiály 
čísla 9401 nebo 9403 za 
předpokladu, že:

Výroba, ve které hodnota všech 
použitých materiálů nepřesáhne 
40 % ceny produktu ze závodu
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– její hodnota nepřesáhne 
25 % ceny produktu ze 
závodu

– všechny ostatní použité 
materiály jsou již původní 
a jsou zařazeny do jiného 
čísla než 9401 nebo 9403

9405 Svítidla a osvětlovací zařízení, 
včetně reflektorů a světlometů, 
a jejich části a součásti, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté; 
světelné reklamy, světelné zna
ky, světelné ukazatele a po
dobné výrobky 
s nesnímatelným pevným svě
telným zdrojem a jejich části 
a součásti, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

9406 Montované stavby Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

ex Kapitola 95 Hračky, hry a sportovní po
třeby; jejich části, součásti 
a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

9503 Ostatní hračky; zmenšené mo
dely a podobné modely na 
hraní, též s pohonem; skládan
ky všech druhů

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

ex 9506 Golfové hole a jejich části 
a součásti

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt. 
Lze však použít hrubě opraco
vané bloky pro výrobu hlav 
holí

ex Kapitola 96 Různé výrobky; kromě: Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt
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ex 9601 a
ex 9602

Výrobky ze živočišných, rost
linných nebo nerostných řez
bářských materiálů

Výroba z „opracovaných“ řez
bářských materiálů stejného 
čísla

ex 9603 Košťata, smetáčky, štětce, 
štětky, kartáče a kartáčky 
(kromě proutěných košťat 
apod. a kartáčů vyrobených 
z kuních nebo veverčích chlu
pů), ruční mechanická košťata 
bez motoru, malířské podlož
ky a válečky, stěrky a mopy

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
nepřesáhne 50 % ceny pro
duktu ze závodu

9605 Cestovní soupravy pro osobní 
toaletu, šití nebo čištění obuvi 
nebo oděvů

Každá součást soupravy musí 
splňovat pravidlo, které by pro 
ni platilo, kdyby nebyla sou
částí soupravy. Lze však po
užít nepůvodní zboží, pokud 
jeho celková hodnota nepře
sáhne 15 % ceny soupravy ze 
závodu

9606 Knoflíky, stiskací knoflíky 
a patentky, formy na knoflíky 
a ostatní části a součásti těchto 
výrobků; knoflíkové 
polotovary

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

9608 Kuličková pera; popisovače, 
značkovače a zvýrazňovače 
s plstěným hrotem nebo jiným 
pórovitým hrotem; plnicí pera 
s perem a jiná plnicí pera; ryd
la pro rozmnožovače; patentní 
tužky; násadky na pera, držát
ka na tužky a podobné vý
robky; části a součásti (včetně 
ochranných uzávěrů a příchy
tek) těchto výrobků, jiné než 
výrobky čísla 9609

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

Lze však použít psací pera 
nebo špičky pro pera ze stej
ného čísla
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9612 Pásky do psacích strojů a po
dobné barvicí pásky napuštěné 
tiskařskou černí nebo jinak 
připravené k předávání otisků, 
též na cívkách nebo v ka
zetách; razítkové polštářky, též 
napuštěné, též v krabičkách

Výroba, ve které:

– jsou všechny použité mate
riály zařazeny do jiného 
čísla než daný produkt;

– hodnota všech použitých 
materiálů nepřesáhne 50 % 
ceny produktu ze závodu

ex 9613 Zapalovače s piezozapalová
ním

Výroba, ve které hodnota 
všech použitých materiálů 
čísla 9613 nepřesáhne 30 % 
ceny produktu ze závodu

ex 9614 Dýmky a dýmkové hlavy Výroba z hrubě opracovaných 
bloků

Umělecká díla, sběratelské 
předměty a starožitnosti

Výroba, ve které jsou všechny 
použité materiály zařazeny do 
jiného čísla než daný produkt

(a) Zvláštní podmínky týkající se „specifických procesů“ viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3. 
(b) Viz úvodní poznámka 7.2, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se „specifických procesů“. 
(c) Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakýchkoli materiálů nebo jako přísady při vý

robě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32. 
(d) „Skupinou“ se rozumí jakákoliv část čísla oddělená od zbytku středníkem. 
(e) V případě produktů složených z materiálů zařazených v číslech 3901 až 3906 na jedné straně i v číslech 3907 až 3911. na straně druhé 

platí toto omezení pouze pro skupinu materiálů, jejichž hmotnostní podíl v produktu převládá. 
(f) Za vysoce transparentní se považují tyto fólie: fólie, jejichž optický útlum – měřený podle ASTM-D 1003-16 nefelometrem Gardner (tj. 

faktor zákalu) – je menší než 2 %. 
(g) Zvláštní podmínky týkající se výrobků ze směsi textilních materiálů viz úvodní poznámka 5. 
(h) Viz úvodní poznámka 6. 
(i) Viz úvodní poznámka 6, v níž jsou uvedeny pletené nebo háčkované výrobky, neelastické nebo nepogumované, zhotovené sešitím nebo 

sestavením kusů pletené nebo háčkované látky (nastřihané nebo upletené přímo na konečný tvar). 
(j) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Ústav pro polovodičová zařízení a materiály).
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