Příloha b – Podporované kategorie CZ-NACE
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10

Výroba potravinářských výrobků
10.1
10.11
10.12
10.13

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Zpracování a konzervování drůbežího masa
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

10.20

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

10.31
10.32
10.39

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Zpracování a konzervování brambor
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.41
10.42

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
Výroba olejů a tuků
Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

10.51
10.52

Výroba mléčných výrobků
Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Výroba zmrzliny

10.61
10.62

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Výroba mlýnských výrobků
Výroba škrobárenských výrobků

10.71
10.72
10.73

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba cukru
Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
Zpracování čaje a kávy
Výroba koření a aromatických výtažků
Výroba hotových pokrmů
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

10.92

Výroba průmyslových krmiv
Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11

Výroba nápojů
11.0
11.01

Výroba nápojů
Destilace, rektifikace a míchání lihovin

1

11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07

13

Výroba vína z vinných hroznů
Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
Výroba piva
Výroba sladu
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod
do lahví
Výroba textilií

13.1
13.10

Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.20

Tkaní textilií
Tkaní textilií

13.30

Konečná úprava textilií
Konečná úprava textilií

13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99

Výroba ostatních textilií
Výroba pletených a háčkovaných materiálů
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba koberců a kobercových předložek
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba ostatních textilií j. n.

13.2

13.3

13.9

14

Výroba oděvů
14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba kožených oděvů
Výroba pracovních oděvů
Výroba ostatních svrchních oděvů
Výroba osobního prádla
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

14.20

Výroba kožešinových výrobků
Výroba kožešinových výrobků

14.31
14.39

Výroba pletených a háčkovaných oděvů
Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

14.2

14.3

15

Výroba usní a souvisejících výrobků
15.1
15.11
15.12

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin;
výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.20

Výroba obuvi
Výroba obuvi

15.2

2

15.20.1
15.20.9
16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
výrobků, kromě nábytku
16.1
16.10
16.2
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29

17

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
Výroba dýh a desek na bázi dřeva
Výroba sestavených parketových podlah
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba dřevěných obalů
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
kromě nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru

17.1
17.11
17.11.1

Výroba buničiny, papíru a lepenky
Výroba buničiny
Výroba chemických buničin

17.11.2

Výroba mechanických vláknin

17.11.3

Výroba ostatních papírenských vláknin

17.12

Výroba papíru a lepenky

17.21
17.22
17.23
17.24
17.29

Výroba výrobků z papíru a lepenky
Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
Výroba kancelářských potřeb z papíru
Výroba tapet
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

17.2

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14

Tisk a činnosti související s tiskem
Tisk novin
Tisk ostatní, kromě novin
Příprava tisku a digitálních dat
Vázání a související činnosti

18.20

Rozmnožování nahraných nosičů
Rozmnožování nahraných nosičů

19.20

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba rafinovaných ropných produktů

18.2

19
19.2

20

Výroba obuvi s usňovým svrškem
Výroba obuvi z ostatních materiálů

Výroba chemických látek a chemických přípravků

3

20.1

20.14.9
20.15
20.16
20.17

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů
a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba technických plynů
Výroba barviv a pigmentů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí
a komponent paliv pro pohon motorů
Výroba ostatních základních organických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba plastů v primárních formách
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

20.20

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.11
20.12
20.13
20.14
20.14.1

20.2

20.3
20.30

20.4
20.41
20.42
20.5
20.51
20.52
20.53
20.59
20.59.1
20.59.9
21

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských
barev a tmelů
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských
barev a tmelů
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů
a toaletních přípravků
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba výbušnin
Výroba klihů
Výroba vonných silic
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů
a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
Výroba jiných chemických výrobků j. n.
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

21.1
21.10

Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba základních farmaceutických výrobků

21.20

Výroba farmaceutických přípravků
Výroba farmaceutických přípravků

21.2

22

Výroba pryžových a plastových výrobků
22.1
22.11
22.19

Výroba pryžových výrobků
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
Výroba ostatních pryžových výrobků

22.21
22.22

Výroba plastových výrobků
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
Výroba plastových obalů

22.2

4

22.23
22.29
23

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19

Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba plochého skla
Tvarování a zpracování plochého skla
Výroba dutého skla
Výroba skleněných vláken
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

23.20

Výroba žáruvzdorných výrobků
Výroba žáruvzdorných výrobků

23.31
23.32

Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
Výroba keramických obkládaček a dlaždic
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

23.2

23.3

23.4

23.42
23.43
23.44
23.49

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost
a ozdobných předmětů
Výroba keramických sanitárních výrobků
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
Výroba ostatních technických keramických výrobků
Výroba ostatních keramických výrobků

23.51
23.52

Výroba cementu, vápna a sádry
Výroba cementu
Výroba vápna a sádry

23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
Výroba betonu připraveného k lití
Výroba malt
Výroba vláknitých cementů
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

23.70

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

23.41

23.5

23.6

23.7

23.9
23.91
23.99

24
25

25.1
25.11

Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba brusiv
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
vyjma výrobků spadajících do definici oceli dle čl. 2, odst. 43 Nařízení
Komise č. 651/2014
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

5

25.12

Výroba kovových dveří a oken

25.21
25.29

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a
zásobníků
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Výroba kovových nádrží a zásobníků

25.30

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

25.40

Výroba zbraní a střeliva
Výroba zbraní a střeliva

25.50

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková
metalurgie
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.61
25.62

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění

25.71
25.72
25.73

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba nožířských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí

25.91
25.92
25.93
25.94
25.99

Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Výroba drobných kovových obalů
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.9

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
26.1
26.11
26.12

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektronických součástek
Výroba osazených elektronických desek

26.20

Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba počítačů a periferních zařízení

26.30

Výroba komunikačních zařízení
Výroba komunikačních zařízení

26.40

Výroba spotřební elektroniky
Výroba spotřební elektroniky

26.51
26.52

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných
přístrojů
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba časoměrných přístrojů

26.2

26.3

26.4

26.5

6

26.6
26.60

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.70

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.80

Výroba magnetických a optických médií
Výroba magnetických a optických médií

26.7

26.8

27

Výroba elektrických zařízení
27.1
27.11
27.12

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických
rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.20

Výroba baterií a akumulátorů
Výroba baterií a akumulátorů

27.31
27.32
27.33

Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a
elektroinstalačních zařízení
Výroba optických kabelů
Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
Výroba elektroinstalačních zařízení

27.40

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

27.51
27.52

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.90

Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení

27.2

27.3

27.4

27.5

27.9

28

Výroba strojů a zařízení j. n.
28.1
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.2
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily
a motocykly
Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Výroba ostatních potrubních armatur
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních
zařízení
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

7

28.29

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.30

Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba zemědělských a lesnických strojů

28.41
28.49

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba kovoobráběcích strojů
Výroba ostatních obráběcích strojů

28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99

Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba strojů pro metalurgii
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

28.3

28.4

28.9

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
29.1
29.10

Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výroba motorových vozidel a jejich motorů

29.20

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

29.31
29.32

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

29.2

29.3

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
30.1
30.12

Stavba lodí a člunů
Stavba rekreačních a sportovních člunů

30.20

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

30.30

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.40

Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba vojenských bojových vozidel

30.91
30.92
30.99

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba motocyklů
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

30.2

30.3

30.4

30.9

31

Výroba nábytku
31.0

Výroba nábytku
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31.01
31.02
31.03
31.09
32

Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
Výroba kuchyňského nábytku
Výroba matrací
Výroba ostatního nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl

32.1
32.11
32.12
32.13

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
Ražení mincí
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

32.20

Výroba hudebních nástrojů
Výroba hudebních nástrojů

32.30

Výroba sportovních potřeb
Výroba sportovních potřeb

32.40

Výroba her a hraček
Výroba her a hraček

32.50

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

32.91
32.99

Zpracovatelský průmysl j. n.
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

32.2

32.3

32.4

32.5

32.9

33

Opravy a instalace strojů a zařízení
33.1
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.17.1
33.17.9

Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků
Opravy strojů
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Opravy elektrických zařízení
Opravy a údržba lodí a člunů
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Opravy a údržba kolejových vozidel

33.19

Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě
kolejových vozidel
Opravy ostatních zařízení

33.20

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení

33.2

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI
VODAMI, ODPADY A SANACEMI
38

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
využití
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38.3
38.32

Úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

58

Vydavatelské činnosti
58.1
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Vydávání knih
Vydávání adresářů a jiných seznamů
Vydávání novin
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
Ostatní vydavatelské činnosti

58.21
58.29

Vydávání softwaru
Vydávání počítačových her
Ostatní vydávání softwaru

58.2

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.2
59.20

60

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tvorba programů a vysílání

60.1
60.10

Rozhlasové vysílání
Rozhlasové vysílání

60.20

Tvorba televizních programů a televizní vysílání
Tvorba televizních programů a televizní vysílání

60.2

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
71.2
71.20
71.20.1

Technické zkoušky a analýzy
Technické zkoušky a analýzy
Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení

71.20.9

Ostatní technické zkoušky a analýzy

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.1
95.11
95.12

Opravy počítačů a komunikačních zařízení
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy komunikačních zařízení
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Vyloučené oblasti podpory
Část A Příloha I Smlouvy o EU
Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné
zemědělské politiky

Číslo
Bruselské
nomenklatury

Název zboží

Kapitola 1

Živá zvířata

Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04

Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med

05.15

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a
jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté;
mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Kapitola 6

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

Kapitola 7

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy Jedlá zelenina a
některé kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů Jedlé ovoce
a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad, škroby, pšeničný lepek, inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.02
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03

15.04
15.07
15.12

Pektin

Kombinovaná
nomenklatura (první
čtyři čísla
osmimístného kódu
uvedeného v celním
sazebníku) –
uvedeno jen
v případě, že se liší
od Bruselské nom.

0511

1302

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
nebo tavený drůbeží tuk
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier
jus“
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla
a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak
neupravené
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též
rafinované avšak chemicky neupravené
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné
nebo rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
rafinované, ale jinak neupravené Živočišné nebo rostlinné tuky
a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované,
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1507 - 1515
1516

interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též
rafinované, ale jinak neupravené
15.13

15.17

Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02

17.03

17.05
Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07

ex 22.08
ex 22.09

22.10
Kapitola 23
Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01

Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové
tuky Margarin; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo
rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo
olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich
frakce čísla 1516
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků Degras, zbytky po zpracování tukových látek
nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů nebo jiných
vodních bezobratlých
Řepný a třtinový cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném
stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s
přírodním medem); karamel Ostatní cukry, včetně chemicky
čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu;
cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv;
umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel
Melasa, též odbarvená Melasy získané extrakcí nebo rafinací
cukru
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s
přísadou cukru v jakémkoli poměru

1517

1522

2106 barevný nebo
aromatizovaný
sirup, cukry 1701

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z
jiných částí rostlin Přípravy ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo
jiných částí rostlin
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina) Ostatní
kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno,
hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných)
nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s
nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli
obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných
lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv.
koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápojů
Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

2204
2204

2206

ex2207
ex2208

2209

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na
prach umletý Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený;
korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý
korek

Kapitola 54

Kapitola 53
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54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný
avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)
Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel
a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného
materiálu)

Kapitola 57
57.01

53.01

Kapitola 53

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel
a odpad (včetně trhaného materiálu) Pravé konopí (Cannabis
53.02
sativ a L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel
a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a
rozvlákněného materiálu)
Číslo uvedené ve třetím sloupci – Kombinovaná nomenklatura – znamená, že původní číslo kapitoly
neodpovídá současnému celnímu sazebníku a je nutné řídit se novým číslem. Pokud ve třetím sloupci
není uvedeno žádné číslo, pak je číslo kapitoly podle Bruselské nomenklatury shodné s kombinovanou
nomenklaturou (současným celním sazebníkem).
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Část B Definice ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise č. 651/2014
„Odvětvím oceli“ se dle článku 2, odst. 43 rozumí všechny činnosti související s výrobou jednoho nebo
několika následujících produktů:
a) surové železo a feroslitiny:
litina pro výrobu oceli, pro slévárenství a jiné surové litiny, kovy obsahující mangan a karburovaný
ferromangan, mimo ostatní feroslitiny;
b) surové výrobky a polotovary ze železa, běžné nebo ušlechtilé oceli:
odlévaná ocel nebo ocel, jen není v ingotech, včetně ingotů určených na kování: bloky, předvalky a
bramy; kanystry a kotouče; plechy válcované za tepla, s výjimkou výroby odlévané oceli pro odlitky
z malých a středních sléváren;
c) výrobky ze železa s konečnou úpravou za tepla, výrobky z obvyklé oceli nebo speciální oceli:
kolejnice, příčné nosníky, desky a styčnice, nosníky, těžké ocelové profily a vodicí kolejnice od 80 mm
výše, štětovnice, vodicí kolejnice a profily pod 80 mm a kotouče pod 150 mm, válcovaný drát, kotouče
a panely na trubky, pásy válcované za tepla (včetně pásů na trubky), plechy válcované za tepla
(pokovené nebo nepokovené), desky a plechy s tloušťkou 3 mm a vyšší, kotouče s průměrem 150 mm
a více, s výjimkou drátů a drátěných výrobků, lesklých tyčí a litiny;
d) hotové výrobky s konečnou úpravou za studena:
pocínovaný plech, plech pokrytý vrstvou olova, černé plechy, pozinkované plechy, jiné plechy opatřené
vrstvou kovu, plechy válcované za studena, magnetické plechy, pásy na výrobu cínových pásů, plechy
válcované za studena, ve svitcích nebo v listech;
e) trubky:
všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm.

Část C Definice výroby syntetických vláken dle nařízení Komise č. 651/2014
„Odvětvím výroby syntetických vláken“ se dle článku 2, odst. 44 rozumí:
a) extruze či texturace všech generických typů vláken a příze na bázi polyesteru, polyamidu, akrylátu
nebo polypropylenu, bez ohledu na jejich koncové využití, nebo
b) polymerizace (včetně polykondenzace), pokud je na úrovni používaného zařízení integrována do
extruze, nebo
c) jakýkoli vedlejší proces spojený se souběžnou instalací kapacity extruze či texturace budoucím
příjemcem nebo jinou společností ze skupiny, k níž náleží, a který je při specifické průmyslové činnosti,
o níž je řeč, do této kapacity na úrovni používaných zařízení běžně integrován.
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