
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 157/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 211 se vkládají tyto vysvětlivky k položkám „4202 91 až 4202 99 Ostatní“:

„4202 91
až
4202 99

Ostatní

Do těchto položek patří tzv. „pouzdra na psaní“ (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 
4202, odstavec 4, který zahrnuje „pouzdra na psaní“ jako příklad „podobných schránek“, které spadají do 
druhé části čísla 4202).

Pouzdra na psaní jsou obvykle vyztužená a jsou určena k dlouhodobému používání. Obvykle mají jednu nebo 
více kapes a poutek pro umístění zápisníku, papírů, psacího náčiní a potřeb atd.

Pouzdra na psaní se mohou uzavírat pomocí zipu po obvodu nebo pomocí gumičky, uzavírací spony či stis
kacího knoflíku. Přítomnost a druh uzavíracího mechanismu však není pro zařazení pouzder na psaní do 
čísla 4202 rozhodujícím kritériem. Do tohoto čísla se zařazují rovněž pouzdra na psaní bez uzavíracího 
mechanismu.

Příklady pouzder na psaní položek 4202 91 až 4202 99 jsou uvedeny níže:

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

C 157/12 CS Úřední věstník Evropské unie 8.5.2019



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 179/02)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 293 se vkládá nová vysvětlivka, která zní:

„7019 39 00 Ostatní

Do této podpoložky patří víceosé textilie ze skleněných vláken, které jsou tvořeny samostatnými vrstvami 
paralelních skleněných nekonečných vláken (filamentů), přičemž vrstvy jsou na sebe kladeny pod různými 
úhly. Vrstvy jsou navzájem mechanicky spojeny syntetickou nití. Tyto textilie se používají například při 
stavbě člunů a lodí nebo při výrobě lopatek pro větrné turbíny.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 179/03)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 293

7018 20 00 Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)

Za stávající text se doplňuje nový text, který zní:

„Do této podpoložky rovněž patří duté skleněné mikrokuličky.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

C 179/2 CS Úřední věstník Evropské unie 24.5.2019



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 179/02)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 293 se vkládá nová vysvětlivka, která zní:

„7019 39 00 Ostatní

Do této podpoložky patří víceosé textilie ze skleněných vláken, které jsou tvořeny samostatnými vrstvami 
paralelních skleněných nekonečných vláken (filamentů), přičemž vrstvy jsou na sebe kladeny pod různými 
úhly. Vrstvy jsou navzájem mechanicky spojeny syntetickou nití. Tyto textilie se používají například při 
stavbě člunů a lodí nebo při výrobě lopatek pro větrné turbíny.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 179/03)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 293

7018 20 00 Skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1 mm (balotina)

Za stávající text se doplňuje nový text, který zní:

„Do této podpoložky rovněž patří duté skleněné mikrokuličky.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

C 179/2 CS Úřední věstník Evropské unie 24.5.2019



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 179/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 322 se vkládá nová vysvětlivka, která zní:

„8205 40 00 Šroubováky

Do této podpoložky patří soupravy sestávající ze šroubováku (bez hrotu) a výměnných nástrčných bitů, 
upravené pro drobný prodej. Tyto soupravy se zařazují do této podpoložky (bez ohledu na počet bitů) na 
základě všeobecného pravidla 3 b) pro výklad kombinované nomenklatury. Samostatně předkládané šrou
bovací bity se však zařazují do podpoložky 8207 90 30.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 76, 4.3.2015, s. 1.

24.5.2019 CS Úřední věstník Evropské unie C 179/3



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 179/05)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 370 se vysvětlivka k podpoložce KN „8544 70 00 Kabely z optických vláken“ nahrazuje tímto:

„8544 70 00 Kabely z optických vláken

Do této podpoložky rovněž patří kabely z optických vláken určené například k použití pro telekomuni
kace, zhotovené z jednoho nebo více optických vláken čísla 9001 jednotlivě potažených dvojitou vrst
vou akrylátového polymeru. Potah sestává z vnitřní vrstvy z měkkého akrylátu a vnější vrstvy z tvrdého 
akrylátu, která může být nabarvená nebo potažená vrstvou různých barev, aby bylo možné vlákna iden
tifikovat. Optická vlákna jsou jednotlivě potažena dvouvrstvým potahem; samostatně nepatří do katego
rie kabelů z optických vláken čísla 8544, pokud nejsou umístěna v ochranném obalu.

Dvouvrstvý potah jednotlivých optických vláken zajišťuje ochranu a celistvost struktury, například ochra
nou jednotlivého vlákna proti zlomení a oděru.

Příklad struktury jednotlivě potaženého optického vlákna čísla 9001:

1. jádro optického vlákna (jádro skleněného vlákna)

2. pouzdro optického vlákna (sklo)

3. vnitřní vrstva potahu z měkkého akrylátu

4. vnější vrstva potahu z tvrdého akrylátu

5. identifikační barevné značení

Příklady kabelů z optických vláken čísla 8544 vyrobených z jednotlivě potažených vláken umístěných 
v ochranném obalu:

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

C 179/4 CS Úřední věstník Evropské unie 24.5.2019



“.

24.5.2019 CS Úřední věstník Evropské unie C 179/5



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 192/09)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 41 se ve vysvětlivce k podpoložce KN „0408 99 80 Ostatní“ poslední odstavec nahrazuje tímto:

„Do této podpoložky patří pasterizovaná tekutá ptačí vejce, jejichž organoleptické vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi 
čerstvých ptačích vajec, též obsahující malé množství přidané vody a chemických konzervantů (například kyselinu citro
novou (E 330)).“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

7.6.2019 CS Úřední věstník Evropské unie C 192/25



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 219/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 101 se vysvětlivka k číslu KN „2206 00 Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruš
kové víno, medovina, saké); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů 
s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté“ nahrazuje tímto:

„Produkty získané kvašením zůstávají zařazeny do čísla 2206, mají-li i nadále charakteristické vlastnosti produktů 
zařazených do tohoto čísla, tedy kvašených nápojů. Produkty, do nichž byl přidán například destilovaný alkohol, 
voda a další látky (např. sirup, různá aromata a barviva a v některých případech i krémový základ) mohly změnit 
své vlastnosti. Pokud přídavek takových složek způsobí ztrátu chuti, vůně a/nebo vzhledu nápoje vyrobeného 
z určitého ovoce nebo přírodního produktu, tj. kvašeného nápoje čísla 2206, zařazují se tyto produkty do čísla 
2208 (k tomu viz například rozsudky Soudního dvora Evropské unie ve věci C-150/08 (*) a ve spojených věcech 
C-532/14 a C-533/14 (**)).

(*) Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. května 2009, Siebrand, C-150/08, ECLI:EU:C:2009:294.
(**) Rozsudek  Soudního  dvora  ze  dne  12.  května  2016,  Toorank  Productions,  C-532/14  a  C-533/14, 

ECLI:EU:C:2016:337.“

Na straně 104 se vysvětlivka k podpoložkám KN „2208 90 91 a 2208 90 99 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým 
obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., v nádobách o obsahu“ nahrazuje tímto:

„Produkty, které nejsou vyrobeny pouhým kvašením, ale rovněž postupem čištění, což vede k tomu, že uvedené 
produkty ztrácejí vlastnosti a charakteristiky kvašených nápojů a nabývají vlastnosti a charakteristiky ethylalko
holu, se zařazují do čísla 2208 (k tomu viz též například rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci 
C-196/10 (*), pokud jde o kapaliny popsané jako „malt beer base“ s objemovým obsahem alkoholu 14 % a vyrá
běné z vařeného piva, které bylo vyčiřeno a poté podrobeno ultrafiltraci, kterou byl snížen obsah přísad, jako jsou 
hořké látky a proteiny).

Viz též vysvětlivka k číslu 2206 00.

(*) Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. července 2011, Paderborner Brauerei, C-196/10, ECLI:EU:C:2011:487.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

C 219/4 CS Úřední věstník Evropské unie 1.7.2019



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 248/03)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 169 se ve vysvětlivce k číslu „3004 Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených 
nebo nesmíšených výrobků k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, v odměřených dávkách (včetně těch, které 
jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej“, dopl
ňuje nový text, který zní:

„Do tohoto čísla patří mimo jiné hormonální, koenzymové a kofaktorové přípravky. Základem těchto přípravků jsou 
hormony čísla 2937, enzymové kofaktory a jejich směsi. Uvedené přípravky obsahují dostatečné množství aktivních 
látek k zajištění terapeutického nebo profylaktického účinku u určité nemoci nebo onemocnění. Doporučená denní 
dávka je uvedena na etiketě, obalu nebo v doprovodných pokynech pro uživatele.

Anatomicko-terapeuticko-chemický index (index WHO ATC-DDD) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), který vypra
covala Světová zdravotnická organizace (WHO), udává definovanou denní dávku (DDD), jež zajišťuje terapeutický nebo 
profylaktický účinek, pokud se aplikuje v množství, které se rovná množství uvedenému v tomto indexu nebo je vyšší.

V následující tabulce jsou uvedeny definované denní dávky pro α-lipoovou kyselinu a melatonin:

Název aktivní látky Definovaná denní dávka Jednotka Cesta podání

α-lipoová neboli thioktová kyselina
0,6 g perorální

0,6 g parenterální

Melatonin 2 mg perorální“.

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

24.7.2019 CS Úřední věstník Evropské unie C 248/3

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(2019/C 307/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Strana 211:

vkládá se nový text, který zní:

4202 91 80
a 
4202 92 19
a 
4202 92 98
a 
4202 99 00

Ostatní

„Do těchto podpoložek patří tzv. ‚vaky na oděvy‘ určené k přepravě oděvů. Tyto vaky jsou vyrobeny 
z odolných materiálů a jsou vhodné k dlouhodobému používání. Jsou opatřeny rukojetí nebo ruko
jeťmi. Obecně platí, že vaky lze pro jejich snazší přepravu přeložit a jejich přehnuté části spojit knof
líky, svorkami nebo zipem. Kromě toho, že jsou na přední straně obvykle opatřeny zipem, jsou často 
vybaveny dalšími zapínáními, přihrádkami, kapsami atd.

Jednoduché ‚vaky na oděvy‘, které slouží k uchovávání a/nebo ochraně a/nebo krátkodobé přepravě 
oděvů (například po chemickém čištění), jsou však vyloučeny (podle materiálu, ze kterého jsou vyro
beny, se obecně zařazují do čísla 3926 nebo 6307). Viz též vysvětlivky k HS k číslu 6307, bod 6. Tyto 
vaky obecně nejsou opatřeny rukojeťmi a obvykle mají pouze přední zip umožňující vložení oděvu 
a otvor, jímž lze prostrčit ramínko.“

(1) Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2658/87  ze  dne  23.  července  1987  o  celní  a  statistické  nomenklatuře  a  o  společném  celním  sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

C 307/4 CS Úřední věstník Evropské unie 11.9.2019



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2019/C 341/04) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 34 se za vysvětlivku k podpoložce „0305 10 00 Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání“ vkládá 
nový text, který zní: 

„0305 20 00 Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu 
Do této podpoložky patří mimo jiné solené jikry určené k výrobě kaviáru nebo 
kaviárových náhražek. 
Tyto jikry nejsou vhodné k okamžité spotřebě jako kaviár nebo kaviárová náhražka. 
Přestože by mohly být určeny k lidskému požívání, nejsou vhodné ke spotřebě jako 
kaviár nebo kaviárová náhražka ve stavu, ve kterém se nacházejí, bez dalšího zpracování. 
Tímto zpracováním se rozumí například dodatečné čištění za účelem odstranění 
přídavných orgánů nebo vymývání nadměrného obsahu soli s cílem upravit produkt k 
lidskému požívání. 
Do této podpoložky nepatří jikry vhodné pro okamžitou spotřebu jako kaviár nebo 
kaviárová náhražka (číslo 1604).“ 

Na straně 81 se za vysvětlivku k podpoložce „1604 20 05 Přípravky ze surimi“ vkládá nový text, který zní: 

„1604 31 00 a 1604 32 00 Kaviár a kaviárové náhražky 
Do těchto podpoložek rovněž patří zmrazené výrobky.“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie C 341/4                                                                                                                                          9.10.2019   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2019/C 350/02) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 64 se za vysvětlivku k podpoložce KN 10086000 Tritikale“vkládá nový text, který zní: 

„1008 90 00 Anderes Getreide 
Do této podpoložky patří amarant (laskavec) (tzv. pseudoobilovina), který je semenem 
(zrnem) rostliny, jež nepatří mezi trávy. Jeho použití a výživové složení je srovnatelné 
s obilovinami.“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1.) 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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OPRAVY 

Oprava vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(Úřední věstník Evropské unie C 350 ze dne 16. října 2019) 

(2019/C 360/09) 

Strana 2, vkládaný text v uvozovkách: 

místo: „ „ 1008 90 00 Anderes Getreide“,   

má být: „ „ 1008 90 00 Ostatní obiloviny“.     
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2019/C 370/04) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87  (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Strana 412: 

9503 00 70 Ostatní hračky tvořící soupravy nebo sbírky 

Ve čtvrtém pododstavci se jako druhá odrážka (za text „křídy“) vkládá nový text, který zní: 

„— kreativní sady/soupravy určené pro děti k tvorbě mozaik. Sestávají z předtištěných lepenkových 
papírů/karet a různých samolepicích ozdob, které jsou určeny k přilepení ke kartám (například malé 
barevné pěnové dílky a různobarevné plastové flitry). Mohou též obsahovat další drobné výrobky, 
například stojánek. Jsou určeny pro zábavu dětí, ale též k jejich rozvoji vnímání barev a tvarů 
i jemné motoriky. 

Příklady výrobků:   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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“   
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2019/C 387/04) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

strana 412: 

ve vysvětlivce k podpoložkám 9503 00 35 a 9503 00 39 se jako druhý odstavec doplňuje následující text a fotografie: 

„Do těchto podpoložek patří také stavebnicové díly. 

Na základě svých objektivních vlastností jsou tyto díly určeny ke stavbě konstrukcí. Mohou obsahovat například kolíky 
a otvory určené ke spojování jednotlivých komponentů nebo se může jednat pouze o díly s hladkými povrchy, jež se 
pokládají na sebe. 

Příklady stavebnicových dílů:   

Příklady komponentů s vyvýšeným okrajem na jednom konci, který zapadá do otvoru jiného komponentu, a umožňuje tak 
stavbu konstrukce (věže):   

Viz také vysvětlivky k HS k číslu 9503, písmeno D), bod iii). 

Viz také vysvětlivky ke KN k podpoložkám 9503 00 61 a 9503 00 69 a k podpoložkám 9503 00 95 a 9503 00 99.“ 

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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strana 412: 

vkládá se následující text a fotografie: 

„9503  0 0  61 a 9503 00 69 Skládanky (puzzle) 
Do těchto podpoložek patří skládanky tvořené díly ve tvaru kostek. 
Příklady kostek, jež mají na každé ze svých šesti stran část jiné skládanky:    

Viz také příklad skládanky ve formě kostek klasifikované podle nařízení Komise (ES) 
č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006. 

Viz také vysvětlivky ke KN k podpoložkám 9503 00 95 a 9503 00 99.“ 

strana 413: 
vkládá se následující text a fotografie: 

„9503 00 95 a 9503 00 99 Ostatní 
Do těchto podpoložek patří díly ve tvaru kostek s různými obrázky (např. čísly, písmeny, vzory, 
obrázky zvířat). Jsou určeny k zábavě malých dětí. Na rozdíl od stavebních kostek nejsou určeny 
ke stavbě konstrukcí. 
Příklad hračky tvořené několika kostkami s různými obrázky na každé ze svých stran:   
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Kostky na fotografiích se nezařazují jako skládanky, neboť jejich prvotní účel je jiný 
(počítání, zábava atd.). Pouze jedna ze šesti stran každé kostky je součástí skládanky. 
Do těchto podpoložek nepatří: 

A) stavebnicové díly 

Hlavním účelem stavebnicových dílů je stavba konstrukcí. 

Viz také vysvětlivky ke KN k podpoložkám 9503 00 35 a 9503 00 39. 

B) skládanky 

Viz také vysvětlivky ke KN k podpoložkám 9503 00 61 a 9503 00 69.“   

CS Úřední věstník Evropské unie 15.11.2019                                                                                                                                       C 387/13   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 48/06) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1)(1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 46 se ve vysvětlivkách ke kapitole 7 „JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY“ tabulka v bodě 2 
„Všeobecných vysvětlivek“ nahrazuje tímto: 

Netaxativní seznam klíčků a výhonků spolu s kódy KN:                                                              

Kód KN Popis (latinský název) 

0703 10 19 Výhonky cibule (Allium cepa) 

0703 20 00 Výhonky česneku (Allium sativum) 

0703 90 00 Výhonky póru (Allium porrum) 

0704 90 90 Výhonky brokolice (Brassica oleracea var. italica) 

0706 90 90 Výhonky červené řepy (Beta vulgaris ssp. vulgaris) 

0706 90 90 Výhonky ředkví (Raphanus sativus) 

0708 10 00 Klíčky hrachu (Pisum sativum) 

0708 20 00 Klíčky fazolí azuki (Phaseolus angularis) 

0708 20 00 Klíčky fazolí mung (Vigna radiata) 

0708 20 00 Klíčky rýžových fazolí (Phaseolus pubescens) 

0708 90 00 Klíčky cizrny (Cicer arietinum) 

0708 90 00 Klíčky ledence přímořského (Lotus maritimus) 

0708 90 00 Klíčky čočky (Lens culinaris) 

0708 90 00 Klíčky holubího hrachu (Cajanus cajan) 

0709 99 10 Výhonky rokety (Eruca vesicaria ssp. sativa) 

0709 99 50 Výhonky fenyklu (Foeniculum vulgare var. azoricum) 

0709 99 60 Výhonky kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) 

0709 99 90 Výhonky vojtěšky (Medicago sativa) 

0709 99 90 Výhonky bazalky (Ocimum spp.) 

0709 99 90 Výhonky hořčice černé (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.) 

0709 99 90 Výhonky agastache anýzové (Agastache foeniculum) 

0709 99 90 Výhonky brutnáku (Borago officinalis) 

0709 99 90 Výhonky česnekovníku čínského (Toona sinensis) 

0709 99 90 Výhonky slanorožce evropského (Salicornia europaea) 

0709 99 90 Výhonky koriandru setého (Coriandrum sativum) 

0709 99 90 Výhonky řeřichy seté (Lepidium sativum) 

0709 99 90 Výhonky pískavice (Trigonella foenum-graecum) 

0709 99 90 Výhonky perily křovité (Perilla frutescens) 

0709 99 90 Výhonky slunečnice (Helianthus annuus) 

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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0709 99 90 Výhonky hořčice bílé (Sinapis alba) 

1107 10 19 Zelený slad z pšenice (Triticum aestivum) 

1107 10 99 Zelený slad z ječmene (Hordeum vulgare) 

1107 10 99 Zelený slad z prosa (Panicum miliaceum) 

1107 10 99 Zelený slad z ovsa (Avena sativa) 

1107 10 99 Zelený slad z rýže (Oryza sativa) 

1107 10 99 Zelený slad z žita (Secale cereale)   
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 48/07) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1)(1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 161 se ve vysvětlivce k podpoložce „2933 49 10 Halogenderiváty chinolinu; deriváty chinolinkarboxylové kyseliny“ 
nahrazuje třetí odstavec a doplňují se nové odstavce, které znějí: 

„Pojem ‚deriváty chinolinkarboxylové kyseliny‘ zahrnuje deriváty chinolinkarboxylové kyseliny, ve kterých byl 
nahrazen jeden nebo více atomů vodíku aromatického kruhového systému a/nebo funkční skupiny kyselin. Tento 
pojem se vztahuje také na deriváty chinolindikarboxylové kyseliny. 

Za deriváty chinolinkarboxylové kyseliny podpoložky 2933 49 10 lze považovat všechny 4-hydroxychinolin-3- 
karboxylové kyseliny (enol tautomery) a 4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylové kyseliny (keto tautomery). Při 
nahrazení jakéhokoli atomu kruhového systému (včetně dusíku) v enol nebo keto tautomeru nedochází u molekuly 
ke ztrátě chinolinkarboxylové skupiny. 

Vzhledem k tomu, že skupina karboxylové kyseliny nehraje v keto-enolové tautomerii žádnou roli, vztahuje se pojem 
‚chinolinkarboxylová kyselina‘ také například na 4-hydroxychinolin-2-karboxylové kyseliny a další regioizomery. 

Příklady: 

.“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 124/04) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

na straně 236 se vysvětlivka k podpoložce KN 5106 10 10 nahrazuje tímto:                                                              

„5106 10 10 Nebělená 

Nebělené vlněné příze jsou příze vyrobené z vlny, které byly důkladně vyčištěny několika 
procesy. Nejsou bělené, barvené ani potištěné, a proto mají stále přírodní barvu vlny. 
Viz rovněž poznámka k položce 1 a) k této třídě.“;   

na straně 311 se vysvětlivka k podpoložce 7307 19 10 nahrazuje tímto:                                                              

„7307 19 10 Z litiny 

Do této podpoložky patří příslušenství z tvárné litiny, která je meziproduktem mezi litinou 
s lupínkovým grafitem (šedou litinou) a litou ocelí. Tvárná litina se dobře odlévá a po 
vhodném tepelném zpracování se stává houževnatou a kujnou. Při tepelném zpracování 
uhlík částečně zaniká nebo mění svou stavbu; nakonec se vyloučí jako sediment ve formě 
grafitových kuliček, které již nemají takový záporný vliv na soudržnost kovu, alespoň ne v 
takovém stupni jako grafitové vločky v šedé litině. 
Produkty, u nichž je obsah uhlíku 2 % hmotnostní nebo méně, se považují za výrobky z lité 
oceli a patří do podpoložky 7307 19 90 (viz poznámka 1 k této kapitole). 
Viz též vysvětlivka k podpoložkám 7307 11 10 a 7307 11 90, druhý odstavec. 
Do této podpoložky patří rovněž příslušenství z litiny s kuličkovým grafitem.“;   

na straně 311 se vysvětlivka k podpoložce 7307 19 90 zrušuje; 

na straně 344 se vysvětlivka k podpoložce 8481 10 05 zrušuje; 

na straně 362 se vysvětlivka k podpoložce 8536 70 00 nahrazuje tímto:                                                              

„8536 70 00 Konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely 
z optických vláken 

Viz poznámka 7 k této kapitole. 
Viz vysvětlivky k HS k číslu 8536, část IV).“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 180/08) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1)(1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 59 se za vysvětlivku k podpoložce KN „0811 20 51 Červený rybíz“ doplňuje nový odstavec, který zní:                                                              

„0811 90 95 Ostatní 

Do této podpoložky nepatří zmrazené dílky mandarinek, jejichž blanky byly chemicky odstraněny 
(obecně číslo 2008).“   

Na straně 93 se za vysvětlivku k podpoložce KN „2008 30 51 Grapefruity – v částech, včetně pomel (šedoků)“ vkládá 
nový odstavec, který zní:                                                              

„2008 30 55 a 
2008 30 75 

Mandarinky (včetně tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy 
citrusů 

Do těchto podpoložek patří zmrazené dílky mandarinek, jejichž blanky byly chemicky 
odstraněny.“   

Na straně 93 se za vysvětlivku k podpoložce KN „2008 30 71 Grapefruity – v částech, včetně pomel (šedoků)“ doplňuje 
nový odstavec, který zní:                                                              

„2008 30 90 Bez přídavku cukru 

Viz vysvětlivka k podpoložkám 2008 30 55 a 2008 30 75.“     

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 180/09) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 102 se mezi vysvětlivku k číslu KN „2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 
80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje“a vysvětlivku k podpoložkám KN„2208 30 11 až 2208 30 88 
Whisky“vkládá nový odstavec, který zní:                                                              

„2208 20 Destiláty z vinných matolin nebo hroznů 

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 1). 

Do této podpoložky patří „vinný destilát“ (nebo „čistý vinný destilát“), který se získává z vinných 
hroznů primární destilací po alkoholovém kvašení. Nemá vlastnosti neutrálního ethylalkoholu 
nebo lihoviny, ale zachovává si aroma a chuť použité suroviny. Vinný destilát může být přidán do 
lihoviny z vína k získání Brandy nebo Weinbrand.“     

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 211/09) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1)(1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 112 se znění bodu 4 vysvětlivky k podpoložce KN „2403 99 90 Ostatní“ nahrazuje tímto:                                                              

„4. expandovaný tabák (řezané tabákové listy nebo žíly, jejichž velikost byla zvýšena procesem buněčné 
expanze); sám o sobě není vhodný ke kouření a používá se jako plnivo při výrobě řezaného tabáku 
používaného v cigaretách (řezaný plnicí tabák – CFT (cut filler tobacco));“.     

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 221/04) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

9505 Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, včetně kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků 

Na straně 414 

se za stávající text doplňuje nový text, který zní: 

„Do tohoto čísla patří rovněž průhledné balonky vyrobené z plastu zdobené girlandami se světelnými diodami (LED) 
napájenými baterií. Balonek se po naplnění vzduchem na konci zauzluje. Další ozdobné prvky mohou být uvnitř balonku 
(např. peří, konfety) nebo mohou být připevněny zvenčí, např. stuhy. Balonky mohou být vybaveny držátkem, které je 
k balonku připevněno ze spodní strany a umožňuje držet balonek v ruce, nebo provázkem, na jehož konci je závaží, aby 
bylo možné je použít jako dekoraci. Jsou vyrobeny z odolnějšího materiálu než obyčejné balonky, a jsou proto vhodné pro 
opakované použití. Balonky slouží jako výrobky pro zábavu nebo jako dekorační předměty pro různé příležitosti, například 
svatby, narozeninové oslavy nebo veřejné či soukromé akce. 

Obyčejné balonky s diodami LED s krátkou životností, např. 24 hodin, s nápisem označujícím příležitost, pro niž jsou 
určeny, např. „Veselé Vánoce“ jsou i nadále zařazeny v tomto čísle. Obyčejné balonky s diodami LED s krátkou životností, 
avšak bez nápisu, do tohoto čísla nepatří (zařazení jako „ostatní hračky“ v čísle 9503).“ 

Příklad výrobků patřících do tohoto čísla:   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie C 221/4                                                                                                                                            6.7.2020   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 303/02) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 196 se před vysvětlivku k poznámce 6 vkládá nový text, který zní:                                                              

„Všeobecné vy
světlivky 

Vysvětlivka k HS ke kapitole 39, všeobecné vysvětlivky, „plasty kombinované s jinými než textilními 
materiály“, písm. d) se použije mutatis mutandis na kombinace uhlíkových vláken a plastů.“   

Na straně 202 se za vysvětlivku k podpoložce KN „3926 40 00 Sošky a jiné ozdobné předměty“ vkládá nový text, který zní:                                                              

„3926 90 97 Ostatní 
Do této podpoložky patří boční kryty z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny určené pro středové 
konzoly osobních automobilů. Tyto kryty jsou vyrobeny z kompozitního materiálu, který je tvořen 
převážně uhlíkovými vlákny v matrici z epoxidové pryskyřice. Mají rigidní strukturu. 
Na spodní straně mají tyto kryty různé zacvakávací fixační prvky a montážní otvory. Připevňují se ke 
středové konzole osobních automobilů a slouží zejména jako ozdobný prvek.“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie C 303/2                                                                                                                                          14.9.2020   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 303/03) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 316 

Za vysvětlivku k podpoložce 7320 90 30 se doplňuje nový text, který zní: 

„7323 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná 
nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze 
železa nebo oceli: 

Do tohoto čísla patří plechové krabice/dózy vyrobené z ocelového plechu různých velikostí a tvarů (válcovité, obdélníkové, 
ve tvaru hvězdy atd.) s odpovídajícím víkem, které jsou potištěny různými motivy. Tyto krabice/dózy mají objektivní 
vlastnosti výrobků pro domácnost (včetně jejich malé velikosti, ozdobného charakteru, jednoduchého vnitřku atd.) a slouží 
především ke skladování potravin (sušenek, koláčů, perníčků, cukru atd.) nebo drobných předmětů v domácnosti. 

Příklady plechových krabic, které se zařazují do čísla 7323: 

Plechové krabice obsahující informace pro spotřebitele o zboží uvnitř (značka/logo, množství, informace dietetického 
charakteru atd.) je však třeba zařadit do čísla 7310. 

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie 14.9.2020                                                                                                                                           C 303/3   



Příklady plechových krabic, které se zařazují do čísla 7310:   

“   
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 305/02) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 304 

se ve vysvětlivce k číslu „7210 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené 
nebo potažené“ doplňuje nový text, který zní: 

„Do tohoto čísla patří také tenké, povrchově upravené, ploché ocelové plechy pro bílé tabule (viz též vysvětlivky k číslu 
9610).“ 

Na straně 304 

se ve vysvětlivce k číslu „7212 Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené 
nebo potažené“ doplňuje nový text, který zní: 

„Do tohoto čísla patří tenké, povrchově upravené, ploché ocelové plechy pro bílé tabule (viz též vysvětlivky k číslu 9610).“ 

Na straně 419 za vysvětlivkou k podpoložce „9609 20 00 Ostatní“ se doplňuje nový text, který zní: 

„9610 Břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení, též zarámované 

Do této podpoložky nepatří tenké, povrchově upravené, ploché ocelové plechy s rovnými okraji. Jedna strana plechů je 
lakovaná za účelem ochrany povrchu. Druhá strana je potažena speciální polymerovou vrstvou, která umožňuje 
opakované psaní a stírání. Plechy nemají podložku, nejsou zarámovány nebo vyztuženy a nemají otvory. Jsou určeny ke 
konstrukci tabulí (mohou být připevněny na rámu, umístěny na výztužné desce, vybaveny prvky umožňující jejich 
zavěšení na zeď nebo umístěny na stojanu) nebo mohou být použity jako bezrámové tabule (které se mohou například 
přilepit ke stěně). 

Plechy jsou ploché válcované výrobky definované v poznámce 1 k) ke kapitole 72, povrchově upravené (potažené) (viz 
vysvětlivky k HS ke kapitole 72, část IV C), bod 2), písm. d) bod v)), které neobsahují žádné další prvky. Je proto třeba je 
zařadit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, do čísel 7210 nebo 7212 (v závislosti na rozměrech plechu).“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie C 305/2                                                                                                                                          15.9.2020   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2020/C 383/07) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Strana 210: 

Číslo 4202 

Doplňuje se nový text, který zní: 

„Do tohoto čísla rovněž patří malá pouzdra z fólií z plastů s uzavíracím systémem (například zipem) určená 
k dlouhodobému použití. Obvykle mají vyztužené okraje (například z plastů nebo textilií) nebo šité švy. Mohou se 
používat například jako neceséry, pouzdra na psací potřeby, obaly na doklady a mohou být vybavena ouškem nebo 
závěsným poutkem. 

Mezi příklady takových pouzder patří:   

Do tohoto čísla nepatří malá jednoduchá pouzdra z fólií z plastů se zavíráním, která nejsou určena pro dlouhodobé použití. 
Okraje takových pouzder jsou jednoduše zataveny a nemají výztuhu (například vyztužené okraje z textilií nebo šité švy). Na 
spodních a/nebo bočních stranách mohou mít záhyb a obvykle mají jednoduché plastové uzavírání (tzv. zip-lock) s běžcem. 
Mohou být vybavena malým ouškem nebo závěsným poutkem. Zařazují se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny 
(zařazení do kapitoly 39). 

Mezi příklady takových pouzder patří:   

“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie 13.11.2020                                                                                                                                         C 383/9   



IV 

(Informace) 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE 

EVROPSKÁ KOMISE 

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 58 I/05) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 386: Doplňují se následující text a fotografie: 

„Doplňková poznámka 2 

Viz také poznámka 6 ke kapitole 90 a rozsudek ve spojených věcech Lohmann GmbH & Co. KG a Medi Bayreuth 
Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Koblenz, C-260/00 až C-263/00, body 36, 37, 39, 
40, 43 a 45 (ECLI:EU:C:2002:637). 

Příklady výrobků, které patří do podpoložky 9021 10 10:   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie 18.2.2021                                                                                                                                          C 58 I/5   



Příklady výrobků, které patří do třídy XI: 

“ 

Na straně 389: Stávající vysvětlivka k podpoložce 9021 10 10 se nahrazuje tímto:                                                              

„9021 10 10 Ortopedické pomůcky a přístroje 

Viz vysvětlivka k doplňkové poznámce 2 ke kapitole 90.“   

CS Úřední věstník Evropské unie C 58 I/6                                                                                                                                          18.2.2021   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 58 I/06) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Strana 413: vkládá se nová vysvětlivka, která zní: 

„9504 40 00 Hrací karty 

Do této podpoložky patří typické hrací karty, které vyžadují interakci mezi samotnými kartami, jako je párování, výměna 
nebo použití a kombinování karet s cílem vytvořit slova, skupiny symbolů nebo řady čísel (například bridžové karty, 
pokerové karty, hrací karty s písmeny, tarotové karty a fantazijní hrací karty). Do této podpoložky patří rovněž pexesa 
a jiné podobné hrací karty, jejichž hra spočívá v párování stejných barev, hodnot, symbolů nebo obrázků. 

Ostatní typy karetních her, jejichž karty obsahují znalostní otázky, úkoly, kvízy, obrázky nebo odpovědi na tyto otázky (též 
se soupravou jiných hracích nástrojů, například s kostkami nebo přesýpacími hodinami), se však nepovažují za hrací karty 
této podpoložky. Hráči musí pouze zodpovědět otázku, splnit určitý úkol nebo například uhádnout, kdo je zobrazen na 
obrázku na kartě, a způsob jejich hraní nevyžaduje interakci mezi kartami. Tyto karty mají objektivní vlastnosti stejné jako 
ostatní společenské hry, a měly by tedy být zařazeny do kódu KN 9504 90 80 jako ostatní hry.“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie 18.2.2021                                                                                                                                          C 58 I/7   



IV 

(Informace) 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE 

EVROPSKÁ KOMISE 

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 58 I/05) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 386: Doplňují se následující text a fotografie: 

„Doplňková poznámka 2 

Viz také poznámka 6 ke kapitole 90 a rozsudek ve spojených věcech Lohmann GmbH & Co. KG a Medi Bayreuth 
Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Koblenz, C-260/00 až C-263/00, body 36, 37, 39, 
40, 43 a 45 (ECLI:EU:C:2002:637). 

Příklady výrobků, které patří do podpoložky 9021 10 10:   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie 18.2.2021                                                                                                                                          C 58 I/5   



Příklady výrobků, které patří do třídy XI: 

“ 

Na straně 389: Stávající vysvětlivka k podpoložce 9021 10 10 se nahrazuje tímto:                                                              

„9021 10 10 Ortopedické pomůcky a přístroje 

Viz vysvětlivka k doplňkové poznámce 2 ke kapitole 90.“   

CS Úřední věstník Evropské unie C 58 I/6                                                                                                                                          18.2.2021   



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 58 I/06) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Strana 413: vkládá se nová vysvětlivka, která zní: 

„9504 40 00 Hrací karty 

Do této podpoložky patří typické hrací karty, které vyžadují interakci mezi samotnými kartami, jako je párování, výměna 
nebo použití a kombinování karet s cílem vytvořit slova, skupiny symbolů nebo řady čísel (například bridžové karty, 
pokerové karty, hrací karty s písmeny, tarotové karty a fantazijní hrací karty). Do této podpoložky patří rovněž pexesa 
a jiné podobné hrací karty, jejichž hra spočívá v párování stejných barev, hodnot, symbolů nebo obrázků. 

Ostatní typy karetních her, jejichž karty obsahují znalostní otázky, úkoly, kvízy, obrázky nebo odpovědi na tyto otázky (též 
se soupravou jiných hracích nástrojů, například s kostkami nebo přesýpacími hodinami), se však nepovažují za hrací karty 
této podpoložky. Hráči musí pouze zodpovědět otázku, splnit určitý úkol nebo například uhádnout, kdo je zobrazen na 
obrázku na kartě, a způsob jejich hraní nevyžaduje interakci mezi kartami. Tyto karty mají objektivní vlastnosti stejné jako 
ostatní společenské hry, a měly by tedy být zařazeny do kódu KN 9504 90 80 jako ostatní hry.“   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1). 

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1. 

CS Úřední věstník Evropské unie 18.2.2021                                                                                                                                          C 58 I/7   



IV 

(Informace) 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE 

EVROPSKÁ KOMISE 

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 104 I/01) 

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto: 

Na straně 369 

ve vysvětlivce k podpoložce 8543 70 90 se zrušuje druhý pododstavec. 

Na straně 416 

ve vysvětlivce k podpoložce 9506 69 90 se druhý a třetí pododstavec zrušují a nahrazují tímto: 

„Do této podpoložky však nepatří takzvané „antistresové míčky“, které mají tvar koule a mohou být různými způsoby 
zdobeny. Obvykle jsou vyrobeny z plastu nebo pryže a jsou určeny k opakovanému stlačení v ruce jako antistresové 
cvičení. „Antistresové míčky“ a podobné „antistresové předměty“ různých tvarů a vzorů se zařazují do čísla 9503.   

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

CS Úřední věstník Evropské unie 26.3.2021                                                                                                                                         C 104 I/1   



IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 333 I/01)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 347:

Doplňují se následující text a fotografie:

„8505 11 00
na 
8505 19 90

Permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování permanentní magnety

Do těchto podpoložek patří magnety na lednici sestávající z magnetu s připevněným dekorativním 
výrobkem. Magnet dodává složenému zboží jeho podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 
b) pro výklad kombinované nomenklatury, protože je určen především k tomu, aby byl snadno připevněn 
na kovový povrch a přemísťován po něm, a pokud jde o většinu těchto magnetů, také k připevnění papíru 
nebo jiných drobných výrobků na kovový povrch. Dekorativní funkce výrobku je tedy druhotná.

Příklady některých těchto dekorativních magnetů na lednici:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

CS Úřední věstník Evropské unie 19.8.2021                                                                                                                                         C 333 I/1  



O rozměrech přibližně 6 cm x 6 cm x 5 cm

O rozměrech přibližně 7 cm x 9 cm x 2 cm

O rozměrech přibližně 8 cm x 8 cm x 2 cm

CS Úřední věstník Evropské unie C 333 I/2                                                                                                                                         19.8.2021  



O rozměrech přibližně 8 cm x 6,5 cm x 1 cm

O rozměrech přibližně 5,5 cm x 8 cm x 1 cm

CS Úřední věstník Evropské unie 19.8.2021                                                                                                                                         C 333 I/3  



O rozměrech přibližně 2 cm x 1,5 cm x 0,5 cm

Ačkoliv je ve třech následujících příkladech magnet ve srovnání s velikostí dekorace malý, je dostatečně 
silný k upevnění této velmi lehké dekorace na kovový povrch.

CS Úřední věstník Evropské unie C 333 I/4                                                                                                                                         19.8.2021  



Do těchto podpoložek nepatří:

Magnety na lednici připevněné k užitnému výrobku. Výrobek je navržen jako užitný předmět (například 
otvírák na lahve, kalendář, časovací zařízení, kolík na prádlo), který je lze připevnit na kovový povrch. 
Užitný výrobek má svou vlastní funkci (například otevření lahve, zobrazení data nebo času apod.). Užitný 
výrobek dává složenému zboží podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) pro výklad 
kombinované nomenklatury, protože magnet má pouze podpůrnou úlohu (tj. připevňuje užitný produkt 
na kovový povrch).

Příklady některých z těchto výrobků:

“
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 333 I/02)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 404: c

Číslo 9403 „Ostatní nábytek a jeho části a součásti“

Doplňuje se nový text, který zní:

„Viz rovněž poznámka 2 a) ke kapitole 94 a vysvětlivka k HS k číslu 9403.

Toto číslo zahrnuje různé typy polic (včetně jednotlivých polic předložených s konzolami pro upevnění na zeď), které jsou 
vhodné pro použití zejména v koupelně, sprše nebo vstupní hale. Způsob upevnění police ke zdi (šroubováním, lepením, 
přísavkami...) není pro zařazení rozhodující. (Viz obrázky 1 a 2.)

Z tohoto čísla jsou však vyloučeny „misky na mýdlo“ a „košíky na mycí houbu“ / „sprchové košíky“, vyrobené z různých 
materiálů (kovu, plastu, skla, keramiky atd.), používané zejména v koupelně nebo kuchyni k uložení pevného mýdla, 
houby nebo jiných hygienických výrobků. Zařazují se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (viz obrázky 3 až 9), 
i když se podobají jednotlivým policím uvedeným ve vysvětlivce k HS k číslu 9403.

„Košík na mycí houbu“ / „sprchový košík“ má obvykle tvar nahoře otevřené přihrádky/košíku s otvory pro odtok vody ve 
spodní části i po stranách.

Rozměry výrobků na obrázcích jsou uváděny v tomto pořadí: šířka (š) × hloubka (h) × výška (v).

Příklady výrobků čísla 9403:

Obrázek 1

Rozměry (š × h × v): 60 × 13,5 × 0,7 cm.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Obrázek 2

Rozměry (š × h × v): 26 × 10,5 × 29 cm.

Příklady výrobků, které se zařazují podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:

Obrázek 3

Rozměry (š × h × v): 35 × 14 × 6,5 cm.Příklad „košíku na mycí houbu“ / „sprchového košíku“.

Obrázek 4

Rozměry (š × h × v): 28 × 14 × 6,5 cm.Příklad „košíku na mycí houbu“ / „sprchového košíku“.
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Obrázek 5

Rozměry (š × h × v): 26 × 14 × 21 cm. Příklad „košíku na mycí houbu“ / „sprchového košíku“.

Obrázek 6

Rozměry (š × h × v): 23 × 23 × 6,5 cm.Příklad „košíku na mycí houbu“ / „sprchového košíku“.

Obrázek 7

Rozměry (š × h × v): 25 × 13 × 18 cm. Příklad „košíku na mycí houbu“ / „sprchového košíku“.
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Obrázek 8

Rozměry (š × h × v): 15 × 9 × 2 cm. Příklad „misky na mýdlo“.

Obrázek 9

Rozměry vodorovně umístěné části (š × h × v): 13 × 7 × 1,5 cm. Příklad „misky na mýdlo“.

“
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 333 I/03)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 412

ve vysvětlivce k podpoložce9503 00 70 se třetí odstavec zrušuje a nahrazuje tímto:

„Jediný („hlavní“) výrobek ve spojení s:

a) jedním nebo více příslušenstvími určenými k použití s „hlavním“ výrobkem nebo

b) nevýznamným/zanedbatelným výrobkem (viz též, mutatis mutandis, Pokyny týkající se zařazení zboží v soupravách 
(sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury, ČÁST B BOD III (3)),

není „soupravou“ a kombinace se zařazuje do kódu KN odpovídajícího „hlavnímu“ výrobku.

„Příslušenstvím“ se pro účely této podpoložky rozumí výrobky, které jsou určeny k použití s „hlavním výrobkem“, ale 
nejsou rovnocenné tomuto výrobku z hlediska velikosti, konstrukce nebo složitosti (například neobsahují pohyblivé nebo 
kloubové části nebo mechanické části). Obvykle mezi oběma výrobky existuje jasně rozpoznatelná interakce.

Příkladem takového příslušenství jsou: oděvy, obuv, klobouky, tašky a toaletní potřeby pro panenky (viz též vysvětlivky 
k HS číslu 9503, část C) Panenky a loutky), umělé potraviny pro hračky (například plastová mrkev nebo seno pro hračku 
představující zvíře), kartáče a sedla pro hračky představující zvířata apod.

Příklady „souprav“ kódu KN 9503 00 70:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. C 105, 11.4.2013, s. 1.
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Příklad „soupravy“ sestávající z několika „příslušenství“ různého typu kódu KN 9503 00 70:

Příklady „hlavních“ výrobků kombinovaných s příslušenstvím nebo s nevýznamným/zanedbatelným výrobkem, které 
nejsou považovány za „soupravy“ kódu KN 9503 00 70:

“
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 333 I/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 414

9506 Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo jiné sporty (včetně stolního tenisu) 
nebo hry pod širým nebem, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; bazény a brouzdaliště

se stávající vysvětlivka zrušuje a nahrazuje tímto:

„Toto číslo nezahrnuje posilovací pásky, fitness pásky ani podobné výrobky, například jednoduché smyčky, bez 
rukojetí nebo bez jakéhokoli jiného dodatečného prvku, díky němuž by se daly označit za výrobky pro tělesné 
cvičení. Pro maloobchodní prodej jsou tyto výrobky zpravidla baleny jednotlivě nebo po dvou či více kusech. 
K dispozici jsou v různých barvách a velikostech, mohou být též potištěny. Tyto pásky nebo jiné podobné 
výrobky nelze na základě jejich objektivních vlastností označit za výrobky pro tělesné cvičení. V důsledku toho 
se zařazují podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, například do čísla 4008 jako „pásy z nelehčeného 
kaučuku“ (viz také poznámka 1 a poznámka 9 ke kapitole 40), do čísla 4016 jako „ostatní výrobky 
z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku“ nebo do čísla 6307 jako „ostatní zcela zhotovené 
textilní výrobky“.

Příklady pásků, fitness pásků nebo podobných výrobků, které se zařazují podle materiálu, ze kterého jsou 
vyrobeny:

Kaučukový pásek (číslo 4008) Kaučuková smyčka (číslo 4016)

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Textilní smyčka (číslo 6307)“
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IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 466 I/01)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 381:

8714 94 20 Brzdy

Za první větu se doplňuje nový text, který zní:

„Tyto typy brzd jsou integrovány do náboje.“

Za stávající text a obrázky se doplňuje nový text, který zní:

„Do této podpoložky patří rovněž „ostatní brzdy“, které nejsou integrovány do náboje, jako jsou ráfkové brzdy (typu caliper, 
typu cantilever, typu U, typu V atd.), kotoučové brzdy nebo tzv. válečkové brzdy (zvláštní typ bubnových brzd, které jsou 
určeny ke spojení s nábojem kola).“

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2021/C 466 I/02)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 271:

Doplňují se následující text a fotografie:

„6307 90 10 Pletené nebo háčkované

a

6307 90 91 Z plsti

a

6307 90 98 Ostatní

Do těchto podpoložek patří výrobky z textilních materiálů ve tvaru pelíšků nebo doupat pro zvířata nebo 
podobné výrobky určené pro zvířata k odpočinku uvnitř nebo na jejich povrchu, též s vyjímatelnou 
poduškou/matrací nebo vatovaným dnem atd.

Podušky a přikrývky předkládané samostatně však obecně nelze identifikovat jako určené pro zvířata (číslo 
9404 nebo 6301 atd.).

Viz také vysvětlivky ke KN k číslu 9404.

Příklady některých z těchto výrobků:

1) Výrobky s vatovaným/vycpávaným dnem:

(viz také prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2014 ze dne 3. dubna 2014, Úř. věst. L 104, 8.4.2014, s. 1).

2) Výrobky s vyjímatelnou poduškou:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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3) Výrobky ve tvaru doupěte:
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4) Výrobky ve tvaru „odpočinkového vaku / spacího pytle“:

“

Na straně 404:

9404

Doplňuje se nový text, který zní:

„Do tohoto čísla nepatří výrobky ve tvaru pelíšků nebo doupat určené pro zvířata nebo podobné výrobky určené pro 
zvířata k odpočinku uvnitř nebo na jejich povrchu, též s vyjímatelnou poduškou/matrací nebo vatovaným dnem atd. (číslo 
6307 nebo 4602 atd. v závislosti na materiálu, z něhož je výrobek vyroben), protože tyto výrobky nejsou podobné 
lůžkovinám a podobným výrobkům.

Viz také vysvětlivky ke KN k podpoložkám 6307 90 10 a 6307 90 91 a 6307 90 98.“
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 29/03)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 412 se vkládá nová vysvětlivka, která zní:

„9503 00 41 Vycpané

Vycpané hračky této podpoložky mají obvykle vnější potah z měkkého materiálu a jako vnitřní výplň se 
používá ohebný/měkký materiál, díky němuž je hračka příjemná na omak. Hudební moduly, kryty baterií 
nebo kostry hraček se za výplňový materiál nepovažují. Vycpaná hračka nemusí být plně vycpána, jestliže 
vycpané části dávají výrobku jeho podstatný charakter vycpané hračky.
Viz prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/352* a nařízení Komise (ES) č. 2184/97** pro hračky, které se 
zařazují do podpoložky 9503 00 41.

(*) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/352 ze dne 2. března 2015 o zařazení určitého zboží do 
kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 61, 5.3.2015, s. 5).

(**) Nařízení Komise (ES) č. 2184/97 ze dne 3. listopadu 1997 o zařazení určitého zboží do kombinované 
nomenklatury (Úř. věst. L 299, 4.11.1997, s. 6).

Další příklady hraček, které se zařazují do podpoložky 9503 00 41 jako vycpané hračky představující zvířata 
nebo jiné než lidské bytosti:

Vycpaná hračka představující medvěda vyrobená z měkkého materiálu, o výšce přibližně 30 cm, s poměrně 
velkou vycpanou hlavou a vycpanými končetinami a vestavěným zvukovým modulem. Kromě zvukového 
modulu obsahuje tělo hračky malé množství výplně.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Zpívající medvídek s interaktivními prvky, o výšce přibližně 19 cm.
Tělo je vyrobeno z plastu, obsahuje zvukový modul napájený baterií a tři tlačítka se světelnými efekty.
Má vycpanou hlavu a končetiny. Vycpané části dohromady tvoří převládající část výplňového materiálu.

Hračka představující vycpanou koňskou hlavu, která je připevněna k dřevěné tyči (60 až 100 cm dlouhé) 
vybavené ve spodní části kolečky.
Příklady hraček, které se zařazují do podpoložky 9503 00 49 jako ostatní hračky představující zvířata nebo 
jiné než lidské bytosti:

Hračka představující psa, o výšce přibližně 25 cm, s potahem z měkkého pleteného plyše. Má tělo a kostru 
z plastu a je vybavena motorem na baterie a zvukovým modulem. Na všech tlapkách je z vnitřní strany 
podšívka a hlava je vycpaná.
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Hračka představující lamu, o výšce přibližně 17 cm, je vyrobena z měkkého tkaného plyše. Tělo, hlava 
a kostra jsou vyrobeny z plastu. Mezi plastovou hlavou a měkkou plyšovou tkaninou, která pokrývá hlavu, 
je vycpávka, ale tělo žádný výplňový materiál neobsahuje. Hračka obsahuje motor na baterie, který jí 
umožňuje hýbat končetinami a ocasem, jakož i zvukový modul.

Hračka představující kotě, o výšce přibližně 15 cm, je vyrobena z měkkého pleteného plyše. Má tělo a kostru 
z plastu a je vybavena motorem na baterie a zvukovým modulem. Všechny čtyři tlapky jsou vycpané.

Hračka představující záchranářského psa, o výšce přibližně 30 cm, je vyrobena z měkkého pleteného plyše. 
Má tělo a kostru z plastu a je vybavena motorem na baterie a zvukovým modulem. Všechny čtyři tlapky 
a část čumáku jsou vycpané.“
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 151/05)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 374

se vysvětlivka k podpoložkám KN „8701 91 10 až 8701 95 90 Ostatní, s výkonem motoru“

nahrazuje tímto:

„Do těchto podpoložek patří terénní vozidla (all terrain vehicles – ATV), která jsou konstrukčně řešena jako tahače. Tato 
čtyřkolová vozidla jsou vybavena automobilovým řídicím systémem (založeným na Ackermanově způsobu řízení) 
ovládaným řídítky a připojovacím zařízením jakéhokoli druhu, například vlečným hákem, a jejich technické 
charakteristiky jim umožňují tahat nebo tlačit náklad nebo tahat nebrzděný tahač nejméně o dvojnásobku jejich vlastní 
hmotnosti bez nákladu (tj. hmotnosti vozidla bez kapalin, posádky či nákladu).

Na technické charakteristiky obecně platné pro vozidla, která patří do těchto podpoložek, poukazují tyto znaky:

— brzdy na všech kolech,

— automatická spojka a zpátečka,

— motor speciálně sestrojený pro provoz v náročném terénu tak, aby při nízkých otáčkách vyvinul dostatečný výkon,

— pohon kol pomocí hřídele,

— pneumatiky mají hrubý vzorek vhodný do těžkého terénu.

Tažnou sílu lze doložit technickou dokumentací, uživatelskou příručkou nebo osvědčením výrobce či vnitrostátního 
orgánu, které uvádějí přesnou tažnou sílu terénního vozidla a jeho hmotnost bez nákladu.

Pokud jsou tato vozidla navíc v souladu s vysvětlivkami k podpoložce 8701 91 10, zařadí se podle výkonu motoru do 
podpoložek 8701 91 10, 8701 92 10, 8701 93 10, 8701 94 10 nebo 8701 95 10 jako zemědělské nebo lesnické traktory 
a tahače. Jinak patří do podpoložek 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 nebo 8701 95 90.“

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 151/06)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 51 se ve vysvětlivce k číslu KN „0712 Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená 
nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná“ doplňuje nový poslední odstavec, který zní:

0712 „Tepelná úprava (např. horkou párou) s cílem omezit mikroorganismy na povrchu produktu je 
v tomto čísle povolena za předpokladu, že si produkty zachovají charakter sušené zeleniny, která 
není dále upravována.“

Na straně 52 se ve vysvětlivce k číslu KN „0714 Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury, 
sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, 
zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku“ doplňuje nový poslední odstavec, který zní:

0714 „Tepelná úprava (např. horkou párou) s cílem omezit mikroorganismy na povrchu produktu je 
u sušených produktů tohoto čísla povolena za předpokladu, že si produkty zachovají charakter 
sušených kořenů a hlíz, dále neupravených jinak než metodami povolenými pro toto číslo.“

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 151/07)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 31 se ve vysvětlivce k podpoložkám „0302 33 10 a 0302 33 90 Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis)“ poslední odstavec nahrazuje tímto:

0302 33 10
a 0302 33 90

„Do těchto podpoložek nepatří pelamida obecná (Sarda sarda), která má šikmé proužky na hřbetě. 
Tyto ryby, čerstvé nebo chlazené, se zařazují do podpoložky 0302 49 90.“

Na straně 32 se za vysvětlivku k podpoložce KN „0302 43 90 Šprot obecný (Sprattus sprattus) vkládá nový text, který zní:

„0302 49 90 Ostatní

Do této podpoložky patří také:

1. pelamida obecná (Sarda sarda), která má šikmé proužky na hřbetě, jakož i všechny ostatní druhy 
Sarda;

2. huňáček severní (Mallotus villosus).“

Na straně 33 se ve vysvětlivce k podpoložce KN „0302 89 90 Ostatní“ text nahrazuje tímto:

„0302 89 90 Ostatní

Mezi mořské ryby této podpoložky patří:

1. treska (Trisopterus luscus a Trisopterus esmarki);
2. mořští okouni (Serranus spp.) a kanic (Epinephelus spp.);
3. parmice proužkovaná (Mullus barbatus) a parmice nachová (Mullus surmuletus);
4. štítníci (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla a Trigloporus spp.);
5. ropušnice (Scorpaena spp.);
6. mihule mořská (Petromyzon marinus);
7. jehlice rohozubá neboli mořská jehla (Belone belone) a ostnatci (Trachinus spp.);
8. korušky (Osmerus spp.);
9. ryby druhu Kathetostoma giganteum.“

Na straně 34 se ve vysvětlivce k podpoložce KN „0305 63 00 Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)“ text nahrazuje tímto:

„0305 63 00 Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

Ančovičky ve slaném nálevu patřící do této podpoložky nebyly podrobeny žádné další úpravě. Jsou 
uloženy v malých soudcích nebo sklenicích nebo jsou často v hermeticky uzavřených plechovkách, 
které nebyly po jejich uzavření podrobeny žádné tepelné úpravě.“

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

CS Úřední věstník Evropské unie 6.4.2022 C 151/7  



Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 151/08)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 
mění takto (2):

Na straně 111 se ve vysvětlivce k podpoložce KN „2403 99 10 Žvýkací a šňupací tabák“ text nahrazuje tímto:

„2403 99 10 Žvýkací a šňupací tabák (tabák k užívání nosem)

Žvýkací tabák je tabák ve formě svitků, tyčinek, pruhů, krychliček a hranolků, který je speciálně 
připraven pro žvýkání, ale ne pro kouření a který je upraven pro drobný prodej. Tabák obyčejně 
není mletý.

Šňupací tabák (tabák k užívání nosem) je tabák v prášku nebo granulích, který byl speciálně 
upraven, aby mohl být šňupán (tabák k užívání nosem), ale není určen pro kouření či užívání ústy.

Za předpokladu, že vyhovují výše uvedeným podmínkám, zařazují se do této podpoložky výrobky 
složené částečně z jiných látek, než je tabák.“

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 154/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 402:

Do vysvětlivek k číslu 9403 se za větu „Toto číslo nezahrnuje informační nosiče, jako jsou například pouliční poutače a roletové stojany“ 
vkládá nový text, který zní:

„Informační nosiče jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno postavit, odstranit (složit/srolovat) a přenést/přesunout na 
místo, kde jsou potřeba. Jsou určeny k použití venku nebo v interiéru nebo pro obojí. Jejich účelem je především 
poskytování informací a/nebo reklama.

Nemají tedy povahu nábytku podle vysvětlivek k harmonizovanému systému ke kapitole 94, Všeobecné vysvětlivky, druhý 
odstavec, bod A), k vybavení osobních příbytků, hotelů, divadel, kanceláří, škol [...] nebo lodí, obytných přívěsů atd..“

Na straně 404:

Tabulka ve vysvětlivkách k číslu 9403 umístěná za větou „Příklady informačních nosičů, které se zařazují podle materiálu, ze kterého jsou 
vyrobeny, do čísla zahrnujícího různé výrobky z daného materiálu“ se zrušuje a nahrazuje touto tabulkou:

„

Podstavec z tvrdých plastů, vrchní část tvořená hliníkovým 
rámem, v němž se nachází tenká plastová deska pokrytá 
z obou stran průhlednou fólií z PVC.

Základna a rám z hliníku s kaučukovými úchyty 
a průhlednými fóliemi z PVC, které zakrývají list papíru.

Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový 
rám).

Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový 
rám).

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 
L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Centrální plastová deska připevněná k pěti téměř stejně 
dlouhým plastovým prutům (tyčím), které lze všechny 
prohnout do různých směrů. Čtyři z nich jsou zakončeny 
plastovým háčkem a pátý plastovou čepičkou.

Rám ve tvaru konkávně zakřivené zástěny z hliníkových 
trubek a ocelových patek k umístění na zem (výška 
přibližně 2 m a délka 2 m). Rám je navržen tak, aby na něm 
byla připevněna textilie. Textilie není součástí dodávky. 
Rozložený výrobek je určen k přepravě v tašce.

Číslo 3926 (výrobek výhradně z plastů) Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový 
rám).
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Skládací harmonikový rám z obecného kovu (hliník 
s plastovým kováním), který je umístěn na zemi (výška 
přibližně 2 m). Je navržen tak, aby pomocí magnetů držel 
potištěnou látku (není součástí dodávky). Rozložený 
výrobek je určen k přepravě v kufru na kolečkách.

Rám z hliníku k umístění na zem (výška přibližně 2 m). 
Rám je navržen tak, aby na něm byla pomocí magnetů 
připevněna textilie. Textilie zobrazená na obrázku 
smontovaného výrobku není součástí dodávky. Rozložený 
výrobek je určen k přepravě v tašce.

Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový 
rám).

Číslo 7616 (podstatný charakter dává výrobku hliníkový 
rám).

“
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 350/04)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1)se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 210

4202 31 00

až Výrobky obvykle nošené v kapse nebo v kabelce

4202 39 00

Za stávající text se doplňuje nový text, který zní:

„Do těchto podpoložek rovněž nepatří výrobky používané jako ochranné kryty nabíjecích pouzder pro bezdrátová 
sluchátka. Kryty jsou tvarovány tak, aby chránily bezdrátové nabíjecí pouzdro zvnějšku, a prodávají se v mnoha různých 
provedeních (v jednom nebo ve dvou kusech, z různých materiálů a v různých barvách, se vzorem, s obrázky nebo 
s textem, případně v kombinaci s karabinou atd.). Tyto kryty nabíjecích pouzder pro bezdrátová sluchátka se zařazují 
podle základního materiálu zhotovení.“

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie 

(2022/C 417/08)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské 
unie (2) mění takto:

Na straně 343 se za vysvětlivku k podpoložce 8479 40 00 vkládá nová vysvětlivka, která zní:

„8479 89 70 Stroje pro automatizované umísťování elektronických komponentů typu používaného 
výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů

Do této podpoložky patří stroje pro výrobu sestav desek plošných spojů, které montují aktivní, pasivní nebo propojovací 
komponenty na plošné spoje (umísťovací a připevňovací stroje). Tyto komponenty jsou automaticky dodávány do stroje 
na pásech. Tyto stroje umísťují tyto komponenty přesně na určené místo a montují je na plošný spoj. Poté co jsou 
komponenty namontovány, jsou připevněny k plošnému spoji např. pájením nebo kontaktním spojováním. Kromě 
montáže polovodičových součástek jsou tyto stroje schopny připevňovat a umísťovat na substrát i jiné komponenty.“

a ve vysvětlivce k podpoložce 8479 89 97 se zrušuje bod 3.

Na straně 357 se zrušuje vysvětlivka k podpoložce 8529 90 92.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 
(Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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