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Příloha 9 

  

P ÍLOHů I Smlouvy o fungování EU pr b žn  aktualizovaná dle celního 
sazebníku 

 
SEZNAM  

podle článku 3Ř Smlouvy  
 

Číslo 
Bruselské 
nomenklatury  

Popis zboží 

Číselný kód 
Kombinované 
nomenklatury
108  

Kapitola 1 Živá zví ata  
Kapitola 2 Maso a jedlé droby  
Kapitola 3 Ryby a korýši, m kkýši a jiní vodní bezobratlí  

Kapitola 4 
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; p írodní med; jedlé 
produkty živočišného p vodu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté 

 

Kapitola 5   

05.04 
St eva, m chý e a žaludky ze zví at Ějiných než rybě, celé a 
jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, 
ve slaném nálevu, sušené nebo uzené 

 

05.15 
Výrobky živočišného p vodu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté; mrtvá zví ata kapitol 1 nebo 3, nezp sobilá 
k lidskému požívání 

0511 

Kapitola 6 
Živé d eviny a jiné rostliny; cibule, ko eny a podobné; 
ezané kv tiny a okrasná zeleň 

 

Kapitola 7 Jedlá zelenina a n které ko eny a hlízy  

Kapitola 8 
Jedlé ovoce a o echy; k ra citrusových plod  nebo 
meloun  

 

Kapitola 9 Káva, čaj, maté a ko ení, krom  maté Ěčísla 0ř.03ě  
Kapitola 10 Obiloviny  
Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek;  

Kapitola 12 
Olejnatá semena a olejnaté plody; r zná zrna, semena a 
plody; pr myslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny 

 

Kapitola 13   
ex 13.03 Pektin ex 1302 
Kapitola 15   

15.01 
Vep ový tuk Ěvčetn  sádla) a  
dr beží tuk, jiné než čísla 020ř nebo 1503 

 

15.02 L j hov zí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503  

15.03 
Stearin z vep ového sádla, olein z vep ového sádla, 
oleostearin a oleomargarín a olein z loje, 
neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené 

 

15.04 
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mo ských savc , též 
rafinované, avšak chemicky neupravené 

 

15.07 
Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čišt né 
nebo rafinované 

1507 – 1515 

15.12 

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, 
částečn  nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, 
reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale 
jinak neupravené 

ex 1516 
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15.13 

Margarín; jedlé sm si nebo p ípravky ze živočišných nebo 
rostlinných tuk  nebo z olej  nebo frakcí r zných tuk  nebo 
olej  této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich 
frakce čísla 1516 

ex 1516, 
1517 

15.17 
Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo 
živočišných nebo rostlinných vosk  

1522 

Kapitola 16 
P ípravky z masa, ryb nebo korýš , m kkýš  nebo jiných 
vodních bezobratlých 

 

Kapitola 17   

17.01 
T tinový nebo epný cukr a chemicky čistá sacharóza, 
v pevném stavu 

 

17.02 

Ostatní cukry, včetn  chemicky čisté laktózy, maltózy, 
glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez 
p ísady aromatických p ípravk  nebo barviv; um lý med, 
též smíšený s p írodním medem; karamel 

 

17.03 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru  

17.05 
ůromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy 
Ěvčetn  vanilkového cukru nebo vanilínuě, vyjma ovocných 
šťáv s p ísadou cukru v jakémkoliv podílu 

ex 1701, ex 
1703, ex 
2106  

Kapitola 18   
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené  
18.02 Kakaové sko ápky, slupky a ostatní kakaové odpady  

Kapitola 20 
P ípravky ze zeleniny, ovoce, o ech  nebo jiných částí 
rostlin 

 

Kapitola 22   

22.04 
Vinný mošt částečn  kvašený nebo se zastaveným 
kvašením, jinak než p idáním alkoholu 

ex 2204 

22.05 
Víno z čerstvých hrozn ; hroznový mošt z čerstvých 
hrozn , jehož kvašení bylo zastaveno p idáním alkoholu 
Ěviz celní sazebník a zn ní čísel 2204 a 2205ě 

ex 2204, ex 
2205 

22.07 

Ostatní kvašené Ěfermentovanéě nápoje Ěnap íklad jablečné 
víno, hruškové víno, medovina, saké) ; sm si kvašených 
Ěfermentovanýchě nápoj  a sm si kvašených 
Ěfermentovanýchě nápoj  s nealkoholickými nápoji, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté 

ex 2206 

ex 22.08 
ex 22.09 

Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli 
obsahu alkoholu, získávaný ze zem d lských produkt  
uvedených v p íloze I Smlouvy, vyjma destilát , likér  a 
jiných lihových nápoj  a složených lihových p ípravk  Ětzv. 
koncentrované extraktyě pro výrobu alkoholických nápoj  
Ěviz celní sazebník a zn ní čísel 2207 a 220Řě 

ex 2207, ex 
2208 

22.10 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové 2209 

Kapitola 23 
Zbytky a odpady v potraviná ském pr myslu; p ipravené 
krmivo 

 

Kapitola 24   
24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad  
Kapitola 45   

45.01 
P írodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový 
odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek 

 

Kapitola 54   

54.01 
Len surový nebo jinakzpracovaný, avšak nesp edený; 
ln ná koudel a ln ný odpad Ěvčetn  niťového odpadu 
a rozvlákn ného materiáluě 

5301 

Kapitola 57   

57.01 
Pravé konopí ĚCannabis sativaě surové nebo zpracované, 
avšak nesp edené; koudel a odpad z pravého konopí 
Ěvčetn  niťového odpadu a rozvlákn ného materiáluě 

5302 
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Číselným kódem KN se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobk  uvedený 
ve společném celním sazebníku v platném zn ní109. 
Je-li p ed kódem KN uvedeno „ex“, vztahuje se p íloha na zboží označené současn  
kódem KN a výslovn  uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části p ílohy I Smlouvy 
o fungování EU. 
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