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PŘÍLOHA 3-A 

ÚVODNÍ POZNÁMKY KE SPECIFICKÝM PRAVIDLŮM PŮVODU PRODUKTU 

Poznámka 1 

Obecné zásady 

1.  Tato příloha stanoví obecná pravidla pro použitelné požadavky přílohy 3-B, jež jsou stanoveny v čl. 3.2 odst. 1 
písm. c). 

2.  Pro účely této přílohy a přílohy 3-B se požadavky na původ produktu v souladu s čl. 3.2 odst. 1 písm. c) rozumí 
změna sazebního zařazení, výrobní proces, nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů, minimální regionální 
podíl hodnoty či jakékoli další požadavky uvedené v této příloze a v příloze 3-B. 

3.  Hmotností se v rámci specifického pravidla původu produktu rozumí čistá hmotnost, tj. hmotnost materiálu nebo 
produktu bez hmotnosti obalu. 

4.  Tato příloha, příloha 3-B a příloha 3-E jsou založeny na harmonizovaném systému ve znění z 1. ledna 2017. 

Poznámka 2 

Struktura přílohy 3-B 

1.  Poznámky k třídám nebo kapitolám se v případě potřeby vykládají ve spojení se specifickými pravidly původu 
produktu, jež se vztahují k příslušné třídě, kapitole, číslu nebo položce. 

2.  Každé specifické pravidlo původu produktu stanovené ve sloupci 2 přílohy 3-B platí pro příslušný produkt uvedený 
ve sloupci 1 přílohy 3-B. 

3.  Vztahují-li se na produkt alternativní specifická pravidla původu, je produkt považován za původní, jestliže splňuje 
jedno alternativní pravidlo. Vztahuje-li se na produkt specifické pravidlo původu, které obsahuje více požadavků, je 
produkt považován za původní, pouze pokud splňuje všechny požadavky. 

4.  Pro účely této přílohy a přílohy 3-B se rozumí: 

a)  „kapitolou“ první dvě číslice v kódu sazebního zařazení zboží v rámci harmonizovaného systému; 

b)  „číslem“ první čtyři číslice v kódu sazebního zařazení zboží v rámci harmonizovaného systému; 

c)  „třídou“ třída harmonizovaného systému a 

d)  „položkou“ prvních šest číslic v kódu sazebního zařazení zboží v rámci harmonizovaného systému. 

5.  Pro účely specifických pravidel původu produktu se použijí následující zkratky (1): 

Výrazem „CC“ se rozumí výroba z nepůvodních materiálů zařazených do kterékoli kapitoly, kromě kapitoly pro
duktu, nebo změna na kapitolu, číslo nebo položku z kterékoli jiné kapitoly; to znamená, že 
u všech nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu se musí změnit sazební zařazení na 
úrovni dvou číslic (tj. změna kapitoly) harmonizovaného systému. 

Výrazem „CTH“ se rozumí výroba z nepůvodních materiálů zařazených do kteréhokoli čísla, kromě čísla produktu, 
nebo změna na kapitolu, číslo nebo položku z kteréhokoli jiného čísla; to znamená, že u všech ne
původních materiálů použitých při výrobě produktu se musí změnit sazební zařazení na úrovni 
čtyř číslic (tj. změna čísla) harmonizovaného systému. 

Výrazem „CTSH“ se rozumí výroba z nepůvodních materiálů zařazených do kterékoli položky, kromě položky pro
duktu, nebo změna na kapitolu, číslo nebo položku z kterékoli jiné položky; to znamená, že 
u všech nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu se musí změnit sazební zařazení na 
úrovni šesti číslic (tj. změna položky) harmonizovaného systému. 

(1) Pro upřesnění je třeba uvést, že pokud požadavek na změnu sazebního zařazení stanoví v důsledku této změny výjimku z určitých 
kapitol, čísel nebo položek, nesmí se použít žádné nepůvodní materiály zařazené do těchto kapitol, čísel či položek, a to jednotlivě ani 
společně. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

27.12.2018 CS     Úřední věstník Evropské unie L 330/635 

Poznámka 3 

Uplatňování přílohy 3-B 

1.  Ustanovení čl. 3.2 odst. 3 týkající se produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných 
produktů, se použije bez ohledu na to, zda byl status původu získán v témže závodě na území strany, kde se tyto 
produkty používají. 

2.  Pokud specifické pravidlo původu produktu stanoví, že určitý nepůvodní materiál nesmí být použit nebo že hodnota 
či hmotnost určitého nepůvodního materiálu nemůže přesáhnout určitou prahovou hodnotu, nevztahují se tyto 
požadavky na nepůvodní materiály zařazené jinde v rámci harmonizovaného systému. 

3.  Pokud specifické pravidlo původu produktu stanoví, že produkt musí být vyroben z konkrétního materiálu, nebrání 
to použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto požadavku vyhovět. 

Poznámka 4 

Výpočet nejvyšší přípustné hodnoty nepůvodních materiálů a minimálního regionálního podílu hodnoty 

Definice: 

1.  Pro účely specifických pravidel původu produktu se rozumí: 

a)  „celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech 
a obchodu z roku 1994; 

b)  výrazem „EXW“ 

i) cena ze závodu zaplacená nebo splatná za produkt výrobci, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování 
nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu a veškeré další náklady 
vynaložené při výrobě produktu po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být 
vráceny při vývozu získaného produktu, nebo 

ii) pokud neexistuje zaplacená nebo splatná cena nebo pokud skutečná cena neodráží veškeré náklady související 
s výrobou produktu, které byly při výrobě produktu skutečně vynaloženy, hodnota všech použitých materiálů 
a všech dalších nákladů vynaložených při výrobě produktu ve vyvážející straně, které: 

A) zahrnují prodejní, správní a režijní náklady a zisk, které lze produktu odůvodněně  přiřadit, a 

B)  nezahrnují náklady na přepravu, pojištění, všechny další náklady vynaložené při dopravě produktu 
a případné vnitřní daně vyvážející strany, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného 
produktu; 

c)  výrazem „FOB“ 

i)  cena vyplaceně loď zaplacená nebo splatná za produkt prodejci bez ohledu na způsob přepravy, pokud tato 
cena zahrnuje hodnotu veškerého použitého materiálu a veškeré další náklady vynaložené při výrobě produktu 
a jeho dopravě do přístavu vývozu na území strany, po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí 
nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu, nebo 

ii) pokud neexistuje zaplacená nebo splatná cena nebo pokud skutečná cena neodráží veškeré náklady související 
s výrobou produktu, které byly při výrobě produktu skutečně vynaloženy, hodnota všech použitých materiálů 
a všech dalších nákladů vynaložených při výrobě produktu ve vyvážející straně a při jeho dopravě do přístavu 
vývozu na území této strany, které: 

A) zahrnují prodejní, správní a režijní náklady a zisk, které lze produktu odůvodněně  přiřadit, náklady na 
přepravu a pojištění a 

B)  nezahrnují případné vnitřní daně vyvážející strany, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu 
získaného produktu; 

d)  výrazem „MaxNOM“ nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů vyjádřená v procentech; 

e)  výrazem „RVC“ minimální regionální podíl hodnoty produktu vyjádřený v procentech a 

f)  výrazem „VNM“ hodnota nepůvodních materiálů použitých při výrobě produktu, čímž se rozumí jejich celní 
hodnota v okamžiku dovozu včetně nákladů na přepravu, případně pojištění, balení a všech dalších nákladů 
vynaložených při dopravě materiálu do přístavu dovozu na území strany, kde se nachází výrobce produktu. Není- 
li známa a nelze-li ji určit, použije se první ověřitelná cena zaplacená za nepůvodní materiál u kterékoli z obou 
stran. 
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2.  Pro výpočet MaxNOM a RVC se použijí následující vzorce: 

VNM MaxNOMð%Þ ¼  � 100  
EXW 

FOB − VNM RVCð%Þ ¼  � 100  
FOB 

Poznámka 5 

Definice procesů uvedených v třídách V až VII v příloze 3-B 

Pro účely specifických pravidel původu produktu se rozumí: 

a)  „biotechnologickým zpracováním“ 

i)  biologická nebo biotechnologická kultivace (včetně buněčné kultury), hybridizace nebo genetická modifikace 
mikroorganismů (bakterií, virů (včetně fágů) atd.) nebo lidských, zvířecích či rostlinných buněk a 

ii)  výroba, izolace nebo purifikace buněčných nebo mezibuněčných struktur (jako jsou izolované geny, fragmenty 
genů a plasmidy) nebo fermentace; 

b)  „změnou velikosti částic“ záměrná a kontrolovaná úprava velikosti částic produktu, jiná než pouhým drcením nebo 
lisováním, jejímž výsledkem je produkt se stanovenou velikostí částic, stanoveným rozložením velikosti částic nebo 
stanovenou plochou povrchu, důležitými pro účely výsledného produktu, a s fyzikálními nebo chemickými 
vlastnostmi odlišnými od výchozích materiálů; 

c)  „chemickou reakcí“ proces (včetně biochemického zpracování), jehož výsledkem je nová struktura molekuly 
následkem rozbíjení intramolekulárních vazeb a vytvářením nových intramolekulárních vazeb nebo změnou 
prostorového uspořádání atomů v molekule, s výjimkou následujících procesů, jež nejsou považovány za chemické 
reakce pro účely této definice: 

i)  rozpuštění ve vodě nebo v jiných rozpouštědlech; 

ii)  odstranění rozpouštědel včetně vody jako rozpouštědla nebo 

iii)  přidání nebo odstranění krystalicky vázané vody; 

d)  „destilací“ 

i)  atmosférická destilace: proces separace, v němž dojde k přechodu minerálních olejů v destilační koloně do 
jednotlivých frakcí podle bodu varu a následné kondenzaci páry do různých zkapalněných frakcí; produkty 
vyrobené destilací ropy mohou zahrnovat zkapalněný ropný plyn, naftu, benzín, petrolej, motorovou naftu či 
topný olej, lehké plynové oleje a mazací oleje a 

ii)  vakuová destilace: destilace při nižším než atmosférickém tlaku, avšak nikoli tak nízkém, aby se jednalo 
o molekulární destilaci; vakuová destilace se používá k destilování vysokovroucích a na teplo citlivých materiálů, 
jako jsou těžké destiláty v minerálních olejích, za účelem výroby lehkých až těžkých vakuových plynových olejů 
a zbytku; 

e)  „oddělením izomerů“ izolace nebo oddělení izomerů ze směsi izomerů; 

f)  „míšením a směšováním“ úmyslné míšení nebo směšování (včetně disperze) materiálů v kontrolovaném poměru, 
kromě  přidání ředidel, pouze s cílem splnit předem stanovené specifikace, vedoucí k výrobě produktu s fyzikálními 
nebo chemickými vlastnostmi, jež jsou důležité pro účely nebo použití produktu a liší se od vstupních materiálů; 

g)  „výrobou standardních materiálů“ (včetně standardních roztoků) výroba přípravku vhodného pro analytické, 
kalibrační nebo referenční použití s přesným stupněm čistoty nebo podíly osvědčenými výrobcem a 

h)  „purifikací“ proces, jež vede k odstranění nejméně 80 % obsahu stávajících nečistot. 

Poznámka 6 

Definice výrazů použitých v třídě XI v příloze 3-B 

Pro účely specifických pravidel původu produktu se rozumí: 

a)  „chemickými střižovými vlákny“ kabely ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, střižových vláken nebo 
odpadu čísel 55.01 až 55.07; 
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b)  „přírodními vlákny“ vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Jejich použití je omezeno na fáze zpracování před 
spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak 
nespředená; „přírodní vlákna“ zahrnují žíně čísla 05.11, hedvábí čísel 50.02 a 50.03, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí 
chlupy čísel 51.01 až 51.05, bavlněná vlákna čísel 52.01 až 52.03 a jiná rostlinná vlákna čísel 53.01 až 53.05. 

c)  „potiskem“ technika, kterou textilní podklad získá objektivně posouditelnou vlastnost trvalé povahy, jako je barva, 
vzor nebo technická účinnost, s použitím válcové, filmové, digitální nebo transferové techniky, a 

d)  „potiskem (jako samostatnou operací)“ technika, kterou textilní podklad získá objektivně posouditelnou vlastnost 
trvalé povahy, jako je barva, vzor nebo technická účinnost, s použitím válcové, filmové, digitální nebo transferové 
techniky ve spojení s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, 
mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, 
impregnování, zašívání a nopování, požehování, proces sušení, proces napínání, valchování, napařování a vysrážení 
a mokré dekatování), pokud hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 50 % EXW nebo 45 % 
FOB produktu. 

Poznámka 7 

Odchylky pro produkty obsahující dva nebo více základních textilních materiálů 

1.  Pro účely této poznámky se základními textilními materiály rozumí: 

a)  hedvábí; 

b)  vlna; 

c)  hrubé zvířecí chlupy; 

d)  jemné zvířecí chlupy; 

e)  žíně; 

f)  bavlna; 

g)  papírenské materiály a papír; 

h)  len; 

i)  pravé konopí; 

j)  juta a jiná textilní lýková vlákna; 

k)  sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave; 

l)  kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna; 

m)  syntetická nekonečná vlákna; 

n)  umělá nekonečná vlákna; 

o)  elektricky vodivá vlákna; 

p)  syntetická střižová vlákna z polypropylenu; 

q)  syntetická střižová vlákna z polyesteru; 

r)  syntetická střižová vlákna z polyamidu; 

s)  syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu; 

t)  syntetická střižová vlákna z polyamidu; 

u)  syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu; 

v)  syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu; 

w)  syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu; 

x)  jiná syntetická střižová vlákna; 

y)  viskózová umělá střižová vlákna; 

z)  jiná umělá střižová vlákna; 

aa)  polyuretanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená; 

bb)  polyuretanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená; 
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cc)  výrobky čísla 56.05 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též 
potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo 
barevnou plastovou fólií; 

dd)  ostatní produkty čísla 56.05; 

ee)  skleněná vlákna a 

ff)  kovová vlákna. 

2.  Pokud se v příloze 3-B odkazuje na tuto poznámku, požadavky stanovené ve sloupci 2 uvedené přílohy se neuplatní 
jako odchylka na nepůvodní základní textilní materiály používané při výrobě produktu, jestliže: 

a)  produkt obsahuje dva nebo více základních textilních materiálů a 

b)  souhrnná hmotnost nepůvodních základních textilních materiálů nepřekračuje 10 % celkové hmotnosti všech 
použitých základních textilních materiálů. 

Například: 

Může se použít vlněná tkanina čísla 51.12 obsahující vlněnou přízi čísla 51.07, nitě ze syntetických střižových vláken 
čísla 55.09 a jiné než základní textilní materiály, jakož i nepůvodní vlněná příze, jež nesplňuje požadavek 
přílohy 3-B, nebo nepůvodní syntetická příze, jež nesplňuje požadavek přílohy 3-B, nebo jejich kombinace, pokud 
jejich celková hmotnost nepřesahuje 10 % váhy všech základních textilních materiálů. 

3. Bez ohledu na poznámku 7.2 písm. b) je v případě produktů obsahujících „polyurethanové nitě s pružnými polyethe
rovými segmenty, též opředené“ nejvyšší odchylka pro tyto nitě 20 %. Podíl ostatních nepůvodních základních 
textilních materiálů však nesmí překročit 10 %. 

4.  Bez ohledu na poznámku 7.2 písm. b) je v případě produktů „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo 
z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou 
průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,“ nejvyšší odchylka pro tento pásek 30 %. Podíl ostatních nepůvodních 
základních textilních materiálů však nesmí překročit 10 %. 

5.  Pro produkty čísel 51.06 až 51.10 a čísel 52.04 až 52.07 lze při spřádání přírodních vláken použít nepůvodní 
chemická vlákna, jestliže jejich celková hmotnost nepřesahuje 40 % hmotnosti produktu. 

Poznámka 8 

Ostatní odchylky pro některé textilní produkty 

1.  Pokud se v příloze 3-B odkazuje na tuto poznámku, lze použít nepůvodní textilní materiály (s výjimkou podšívek 
a mezipodšívek), které nesplňují požadavky stanovené ve sloupci 2 uvedené přílohy pro zhotovené textilní produkty, 
pokud jsou tyto textilní materiály zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a jejich hodnota nepřesahuje 8 % 
EXW nebo FOB produktu. 

2.  Nepůvodní materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 mohou být bez omezení používány při výrobě textilních 
produktů zařazených do kapitol 61 až 63 bez ohledu na to, zda obsahují textilie. 

Například: 

Pokud požadavek v příloze 3-B stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, 
nebrání to použití nepůvodních kovových součástí (například knoflíků), protože kovové součásti nejsou zařazeny 
v kapitolách 50 až 63. Z týchž důvodů se mohou používat i nepůvodní zdrhovadla, přestože zdrhovadla obvykle 
obsahují textilie. 

3.  Pokud je v příloze 3-B uveden požadavek na nejvyšší přípustnou hodnotu nepůvodních materiálů, musí se při 
výpočtu hodnoty těchto nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota nepůvodních materiálů nezařazených do 
kapitol 50 až 63. 




