
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/523 

ze dne 7. dubna 2020, 

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku, pokud jde o podpoložku 9021 10 10 (ortopedické pomůcky a přís-

troje) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“), která je uvedena 
v příloze I uvedeného nařízení. 

(2) V zájmu právní jistoty je nezbytné objasnit zařazení ortopedických pomůcek a přístrojů podpoložky 9021 10 10 
kombinované nomenklatury. 

(3) V souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech C 260/00 až C-263/00 (2), s vysvětlivkami 
k harmonizovanému systému k číslu 9021 a s poznámkou 6 ke kapitole 90 jsou ortopedické pomůcky a přístroje 
definovány jako výrobky speciálně konstruované pro jeden konkrétní ortopedický účel. 

(4) V uvedeném rozsudku Soudní dvůr vysvětlil, že ortopedické pomůcky a přístroje mají na rozdíl od běžných 
(jednoduchých) výrobků určených k všeobecnému použití konkrétní léčebný účel. Mezi kritéria, jimiž se 
ortopedické pomůcky a přístroje liší od běžných výrobků, patří také způsob výroby, materiály, z nichž jsou 
vyrobeny, způsob fungování a přizpůsobení konkrétnímu postižení pacienta. 

(5) Poznámka 6 ke kapitole 90 stanoví, že ortopedické pomůcky a přístroje slouží k prevenci nebo nápravě tělesných 
deformit nebo podpírání či držení částí těla po prodělané nemoci, operaci nebo po úrazu. 

(6) Oddíl I) vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 9021 uvádí příklady několika ortopedických pomůcek 
a přístrojů, na které se toto číslo vztahuje, spolu s příklady výrobků, na které se číslo 9021 nevztahuje. Definice 
výrobku stanovená v těchto vysvětlivkách je v souladu s novou doplňkovou poznámkou. 

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. listopadu 2002, Lohmann a Medi Bayreuth, spojené věci C-260/00 až C-263/00, ECLI:EU: 

C:2002:637. 
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(7) Z důvodů právní jistoty je nezbytné uvést příklady léčebných účelů, jimž by určité výrobky mohly sloužit a kterými 
se liší od ortopedických pomůcek a přístrojů konstruovaných pro jeden konkrétní ortopedický účel. 

(8) Z důvodů právní jistoty je třeba uvést vysvětlení způsobu fungování (vysoká míra přesnosti) ortopedických pomůcek 
a přístrojů, které mají zabránit dalším zraněním nebo tělesným deformitám, na rozdíl od běžných výrobků, které se 
nepokládají za konstruované se stejnou vysokou mírou přesnosti, a tudíž nejsou schopny zcela zabránit nežádoucím 
pohybům. 

(9) Do kapitoly 90 druhé části kombinované nomenklatury by proto měla být doplněna nová doplňková poznámka, 
aby byl zajištěn její jednotný výklad. 

(10) Nová doplňková poznámka je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/787 (3) o zařazení bandáže 
kotníku (tzv. ortézy na tkaničky) a se stávajícími vysvětlivkami ke kombinované nomenklatuře k podpoložce 
9021 10 10 a odráží zavedenou praxi zařazování uplatňovanou členskými státy. 

(11) Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Kapitola 90 druhé části přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto: 
1) nadpis „Doplňková poznámka“ za poznámkou 7 se nahrazuje nadpisem „Doplňkové poznámky“; 
2) doplňuje se nová doplňková poznámka, která zní: 

„2. Pro účely podpoložky 9021 10 10 se výrazem „ortopedické pomůcky a přístroje“ rozumí pomůcky a přístroje 
speciálně konstruované pro jeden konkrétní ortopedický účel, na rozdíl od výrobků, které by mohly být použity 
pro různé účely (například výrobky pro klouby, vazy nebo šlachy nadměrně namožené sportovní činností, psaním 
na stroji, a výrobky, které pouze zmírňují bolest poškozené nebo postižené části těla, způsobenou například 
zánětem). 
„Ortopedické pomůcky a přístroje“ musí zcela zabránit určitému pohybu poškozené nebo postižené části těla 
(například kloubů, vazů nebo šlach), aby se předešlo dalšímu zranění nebo tělesným deformitám nebo jejich 
zhoršení, na rozdíl od jiných výrobků, které nejsou schopny zabránit určitým pohybům, zabraňují však reflexním 
pohybům (pohybům prováděným podvědomě) svou relativní nepružností způsobenou například flexibilní dlahou, 
tlakovými bandážemi, neelastickým textilním materiálem, fixacemi pomocí pásků se suchým zipem.“ 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 7. dubna 2020.  

Za Komisi, 
jménem předsedkyně, 

Stephen QUEST 
generální ředitel 

Generální ředitelství pro daně a celní unii     

(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/787 ze dne 25. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 
L 134, 31.5.2018, s. 1). 
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