SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU
pro rok 2017

Referát Celní nomenklatury – Oddělení 212 – Odbor 21
Generální ředitelství cel

SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU
NOMENKLATURA HS
mezinárodní nomenklatura

→

NOMENKLATURA KN
nomenklatura EU





WCO

EK

6-místné kódy
položky

8-místné kódy
podpoložky

SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU
KN → příloha I Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a
o společném celním sazebníku

KN 2017:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění
příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o
společném celním sazebníku
Úř. věst. L 294 (28. 10. 2016)

KN 2017 obsahuje celkem 9528 kódů, z toho 687 nových (vymazáno bylo 573 kódů 
obsahuje o 114 kódů více).

HS 2017
= 5. revizní cyklus (uzavřen v březnu 2014)
• Změny HS 2017 přijaty jako Doporučení Rady pro celní spolupráci týkající se
změn HS ze dne:


27. června 2014



11. června 2015

• HS 2017 zahrnuje 242 sad změn:


233 sad změn (Doporučení Rady z 27. června 2014), a



9 sad změn (Doporučení Rady z 11. června 2015 - doplňkové)

HS 2017
• 233 sad změn – sektorů:
o

zemědělství 85

o

chemie 45

o

dřevařský 13

o

textilní 15

o

obecných kovů 6

o

strojírenský 25

o

dopravní 18

o

ostatní 26

+ 9 sad změn doplňkových

+9

čísla (4-místný kód)

položky (6-místný kód)

HS 2012

HS 2017

1224

1222

5205

nové

9620

zrušené

2848
6908
8469

5387

Změny HS 2017 se dotkly následujících kapitol: 03, 08, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 29, 30,
31, 37, 38, 39, 40, 44, 48, 54, 55, 57, 60, 63, 68, 69, 73, 76, 84, 85, 87, 90, 92, 94, 96.

DŮVODY ZMĚN HS 2017
•

Environmentální a sociální záležitosti globálního významu (FAO):
o ryby, korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí (kap. 3)
o tropické dřevo (kap. 44)
o mandarinky a klementinky (kap. 8)
o zemědělské stroje – rozstřikovače, secí/sázecí, rozmetadla hnojiv (kap. 84)

•

Boj proti malárii (kap. 30, 38, 60, 63)

•

Mezinárodní úmluvy:
o o zákazu chemických zbraní (OPCW) (kap. 28, 29 a 38)
o Rotterdamská úmluva (kap. 29 a 38)
o Stockholmská úmluva (kap. 29 a 38)

•

Mezinárodní obchod s bambusem a ratanem a výrobky z nich (INBAR) (kap. 44 a 94)

DŮVODY ZMĚN HS 2017
•

•

•

•

Monitoring přípravků obsahujících efedrin, pseudoefedrin nebo norefedrin a APAAN
(INCB) (kap. 12, 13, 30 a číslo 2926)
Technologický pokrok:
o novinový papír (číslo 4801)
o žárovky s LED diodami (číslo 8539)
o multikomponentní integrované obvody (MCOs) (číslo 8542)
o hybridní a plug-in hybridní a elektrická vozidla (čísla 8702 a 8703)
Potřeby mezinárodního obchodu:
o nealkoholické pivo (číslo 2202); víno v nádobách > 2l a < 10l (číslo 2204)
o (ne)glazované keramické výrobky (čísla 6907 a 6908)
o dřevo – jehlič. a ost. (číslo 4401, 4403, 4406); druhy dřeva (číslo 4403, 4407)
o objem zahraničního obchodu (100 mil / 50 mil USD)
Zjednodušení nomenklatury – monopody, bipody, tripody (stativy)…(číslo 9620)

KN 2017
ZMĚNY reflektují:
•

změny zavedené HS 2017

•

změny provedené na základě rozšíření dohody ITA (tzv. „ITA2“)
(rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 → změna SCS EU - prováděcí nařízení Komise
(EU) 2016/1047)

•

zjednodušení nomenklatury (proces SLIM)
(odstranění „zastaralých“ kódů, nízký objem zahraničního obchodu)

•

změny dle specifických obchodních a/nebo ekonomických zájmů, požadavky
jiných oborů – statistika, zemědělství
(kap. 10 – rýže, kap. 15 – olivový olej, kap. 22 – víno)

VYSVĚTLIVKY K HS / KN
•

nejsou obligatorní součástí nomenklatury

•

jsou platným prostředkem pro výklad nomenklatury za předpokladu, že jejich znění je
v souladu se samotným ustanovením SCS EU a nemění jeho význam

•

Vysvětlivky k HS → WCO (www.wcoomd.org - Bookshop) … EN/FR

•

Vysvětlivky ke KN → 2015/C 076/01 (http://eur-lex.europa.eu)

Hlavní změny
Harmonizovaného systému popisu a číselného
označování zboží (HS 2017)
a
Kombinované nomenklatury (KN 2017)
(platné od 1. ledna 2017)

Kapitola 03
RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ
Čísla 0301, 0302, 0303, 0304, 0305:



Rozšíření položek „Kapři“ → „Kaprovití“
+ např. Catla catla, Labeo rohita

Čísla 0302 a 0303:


Rozšíření položek o další druhy pelagických ryb:
makrelovky, makrelovci, stříbrovky, kranasi, tuňák východní, sajra tichomořská, huňáček
severní, pelamidy, marlíni a plachetníkovití

(FAO)

Kapitola 03
Čísla 0302 a 0303:


Rozšíření položek 0302 9 a 0303 9:
„Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby“
 změna rozsahu položek 0302 1 až 0302 8 a 0303 1 až 0303 8
+ samostatné položky pro „žraločí ploutve“ (0302 92, 0303 92)

Číslo 0304:


Nové položky pro filé / ostatní rybí maso - čerstvé a chlazené / zmrazené
„Žraloci“ a „Rejnokovití (Rajidae)“

(FAO)

Kapitola 03
Číslo 0306 … Korýši:


Změna struktury čísla:
HS 2012

→

HS 2017

0306 1 – Zmrazení

0306 1 – Zmrazení

0306 2 – Nezmrazení

0306 3 – Živí, čerství nebo chlazení
0306 9 – Ostatní

(FAO)

Kapitola 03
Číslo 0307 … Měkkýši:


Změna struktury čísla - položky „Ostatní“ pro 0307 1 (Ústřice), 0307 2 (Hřebenatky), 0307 3 (Slávky),
0307 4 (Sépie a olihně), 0307 5 (Chobotnice), 0307 7 (Mlži, srdcovkovití a
návky), 0307 8 (Ušně a křídlatci), 0307 9 (Ostatní) přerozděleny:
HS 2012

→

HS 2017

– Živé, čerstvé nebo chlazené

– Živé, čerstvé nebo chlazené

– Ostatní

– Zmrazené
– Ostatní

(FAO)

Kapitola 03
Číslo 0308 … Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši:


Změna struktury čísla - položky „Ostatní“ pro 0308 1 (Sumýši), 0308 2 (Ježovky), 0308 3 (Medúzy) a
0308 9 (Ostatní) přerozděleny:
HS 2012

→

HS 2017

– Živé, čerstvé nebo chlazené

– Živé, čerstvé nebo chlazené

– Ostatní

– Zmrazené
– Ostatní

(FAO)

Kapitola 04
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO
PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
Poznámka 4 rozšířena o nový bod b):
„Do této kapitoly nepatří:

b) výrobky získané z mléka nahrazením jedné nebo více jeho přirozených složek (např. máselných
tuků) jinou látkou (např. olejovými tuky) (číslo 1901 nebo 2106); nebo

Kapitola 05
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
Úprava poznámky 4:
„4. V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat
nebo skotu. Do čísla 0511 patří, inter alia, žíně a odpad z nich, též ve vrstvě, s podložkou nebo
bez podložky.“

Kapitola 08
JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ
Číslo 0805 … Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:


Položka 0805 20 rozdělena → samostatné položky pro mandarinky a klementinky:

0805 21
0805 22
0805 29

(FAO)

- Mandarinky (vč. tangerinek a satsum), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy:
- - Mandarinky (vč. tangerinek a satsum)
- - Klementinky
- - Ostatní

Kapitola 12
OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO
LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY
Číslo 1211:


Rozšířeno znění čísla:
„Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo
jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též
řezané, drcené nebo v prášku“

→ změna rozsahu čísla 1404 a 2008


Nová položka 1211 50 (KN 2016 - 1211 90 20):
„Chvojník (Ephedra)“

→ souvislost 1302, 3003, 3004
(usnadnění kontroly a sledování narkotik a psychotropních látek)

Kapitola 13
ŠELAK, GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY
Číslo 1302 … Rostlinné šťávy a výtažky:


Nová položka 1302 14 (KN 2016 – 1302 19 20):
„Z chvojníku (Ephedry)“
→ souvislost 1211, 3003, 3004

(usnadnění kontroly a sledování narkotik a psychotropních látek)

Kapitola 15 (KN)
ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM;
UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
 Změna znění doplňkové poznámky 2:
- definice charakteristik olivového oleje čísel 1509 a 1510 (již publikováno jako PNK 2016/1638)
- vazba na NK 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a metodách analýzy
 Nová podpoložka 1509 10 20:
„Extra panenský olivový olej“
(definováno doplňk. pozn. 2 ke kap. 15)

Kapitola 16, 19, 20 a 21
 „DĚTSKÁ VÝŽIVA“ → „VÝŽIVA VHODNÁ PRO KOJENCE ČI MALÉ DĚTI“:


poznámka k položkám 1 ke kapitole 16
„homogenizované přípravky“ položky 1602 10



položka 1901 10
„Přípravky vhodné pro kojence či malé děti, v balení pro drobný prodej“



poznámky k položkám 1 a 2 ke kapitole 20
„homogenizovaná zelenina“ položky 2005 10 a „homogenizované přípravky“ položky 2007 10



poznámka 3 ke kapitole 21
„homogenizované směsi potravinových přípravků“ položky 2104 20

Kapitola 22
NÁPOJE, LIHOVINY A OCET
Číslo 2202:


Položka 2202 90 rozdělena → nová položka 2202 91 pro nealko-pivo:

- Ostatní:
2202 91

- - Nealkoholické pivo

2202 99

- - Ostatní

Kapitola 22
Číslo 2204:


Položka 2204 29 rozdělena → nová položka 2204 22:

2204 22

- - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry, avšak nepřesahujícím 10 litrů

Balení např. BiB nebo Bag-in-(a)-box

Kapitola 22 (KN)
Číslo 2204:


Nové podpoložky pro šumivé víno 2204 10:
2204 10 13 Cava
2204 10 15 Proseco



Nové podpoložky pro víno:
2204 21 31 Sicilia

(bílé)

2204 21 61 Sicilia

(červené)

2204 29 32 Piemonte



Zrušeny podpoložky pro víno:
2204 29 11 Tokaj
2204 29 87 Marsala
2204 29 89 Port

Kapitola 22 (KN)
Číslo 2204:


Zrušeny podpoložky 2204 21 92 a 2204 29 92 – členění dle obsahu alkoholu:
- Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 15 % obj.
- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 15 % obj., avšak nepřesahující 22 % obj.
- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 22 % obj.



Změna znění doplňkových poznámek 4, 5 a 6 ke kapitole 22 – odkazy na aktuální kódy KN

Kapitola 27
NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY;
MINERÁLNÍ VOSKY

 Změna znění poznámky k položkám 4:
„4. Pro účely položky 2710 12 se „lehkými oleji a přípravky“ rozumějí oleje a přípravky,
z nichž při 210 °C předestiluje 90 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle metody
ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86).“
 Změna znění položky 2707 50 00
„Ostatní směsi aromatických uhlovodíků, z nichž 65 % objemu nebo více (včetně ztrát)
předestiluje při 250 °C podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86).“

→ metody již sladěny s doplňkovou poznámkou 2 ke kapitole 27

Kapitola 28
ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ,
KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ
 Zrušeno číslo 2848 „Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu“ 


obsah přenesen do čísla 2853



změna znění čísla 2853:
„Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferosfosforu; ostatní anorganické sloučeniny
(včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění
vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů“



změna znění poznámky 7 ke kapitole 28
„Číslo 2853 zahrnuje fosfid mědi (fosfor mědi) obsahující více než 15 % hmotnostních fosforu.“

(malý objem zahraničního obchodu)

Kapitola 28
 Čísla 2811, 2812 a 2853:

Vytvoření nových položek pro látky kontrolované v rámci CWC:


nová položka: 2811 12

- - Kyanovodík (kyselina kyanovodíková)

(KN 2016 – 2811 19 20)


nové položky v rámci 2812 1 pro některé chloridy nekovů (fosgen, PCl3, PCl5, SCl, SCl2 …)
(KN 2016 – samostatné podpoložky)



nová položka: 2853 10
(KN 2016 – 2853 00 50)

(OPCW)

- Chlorkyan

Kapitola 29
ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE
 Nové položky pro látky kontrolované v rámci Stockholmské úmluvy (POPs):
→ dotklo se čísel 2903, 2904, 2910, 2914, 2920
 Nové položky pro látky kontrolované v rámci CWC (OPCW):
→ dotklo se čísel 2904, 2918, 2920, 2921, 2922, 2930, 2931
 Nové položky pro látky kontrolované v rámci Rotterdamské úmluvy:
→ dotklo se čísel 2904, 2920, 2923, 2924, 2930, 2933, 2935

- souvislost se změnami v číslech 3808 a 3824

Kapitola 29
 Nové položky pro některé významné chemikálie:
2914 62 – Koenzym Q 10
2932 14 – Sukralóza
 Nová položka dle požadavku INCB (kontrola narkotik):
2926 40 – Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)
 Rozšíření rozsahu čísla 2939:

„Rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery
a ostatní deriváty“
Nová položka 2939 80 pro „alkaloidy, jiné než rostlinného původu“.
(do nové položky přesun zboží z různých čísel nomenklatury – především 2933, 2934)

Kapitola 30
FARMACEUTICKÉ VÝROBKY
 Imunologické výrobky:




nové položky vzniklé rozdělením položky 3002 10:
3002 13

- - Imunologické výrobky, nesmíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo
upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej

3002 14

- - Imunologické výrobky smíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo
upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej

3002 15

- - Imunologické výrobky, v odměřených dávkách nebo upravené v balení pro
drobný prodej

nová poznámka k položkám 1 definující rozsah nových položek:
„1. Pro účely položek 3002 13 a 3002 14 se považují:

a) za nesmíšené výrobky čisté výrobky, též obsahující nečistoty;
b) za smíšené výrobky … „

Kapitola 30
 Testy a léky proti malárii:


nová položka pro testovací soupravy:
3002 11



- - Diagnostické testovací soupravy pro malárii

nové položky pro léky proti malárii:
3003 60 / 3004 60



- Ostatní obsahující účinné látky proti malárii popsané v poznámce k
položkám 2 této kapitoly

nová poznámka k položkám 2 definující rozsah nových položek:
„2. Do podpoložek 3003 60 a 3004 60 patří léky obsahující artemisinin (INN) pro ústní požití v
kombinaci s jinými farmaceutickými účinnými látkami nebo obsahující jakoukoli z
následujících účinných látek, též v kombinaci s jinými farmaceutickými účinnými látkami:
amodiachin (INN); artelinová kyselina nebo její soli; artenimol (INN); artemotil (INN);
artemether (INN); artesunát (INN); chlorochin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin
(INN); meflochin (INN); piperachin (INN); pyrimethamin (INN) nebo sulfadoxin (INN).“

Kapitola 30
 Léky - nové položky pro produkty obsahující některé alkaloidy:
(vznikly rozdělením položek 3003 40 a 3004 40)

- Ostatní, obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty:

(INCB)

3003 41 / 3004 41

- - Obsahující efedrin nebo jeho soli

3003 42 / 3004 42

- - Obsahující pseudoefedrin (INN) a jeho soli

3003 43 / 3004 43

- - Obsahující norefedrin a jeho soli

3003 49 / 3004 49

- - Ostatní

Kapitola 38
RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY
 Číslo 3808 … Pesticidy:


poznámka k položkám 1 rozšířena o některé další chemické látky
(Rotterdamská úmluva)



položka 3808 50 rozdělena → nová položka pro DDT (Stockholmská úmluva):

3808 52

- - DDT (ISO), v balení o čisté hmotnosti nepřesahující 300 g

Kapitola 38
 Pesticidy čísla 3808 – boj proti malárii:


nové položky pro výrobky používané proti malárii:
- Zboží specifikované v poznámce k položkám 2 k této kapitole:



3808 61

- - V balení o čisté hmotnosti nepřesahující 300 g

3808 62

- - V balení o čisté hmotnosti převyšující 300 g, avšak nepřesahující 7,5 kg

3808 69

- - Ostatní

nová poznámka k položkám 2 definující rozsah nových položek 3808 6:
„2. Do položek 3808 61 až 3808 69 patří pouze zboží čísla 3808, které obsahuje alfacypermethrin (ISO), bendiokarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin
(ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin
(ISO), malathion (ISO), pirimifosmethyl (ISO) nebo propoxur (ISO).“

Kapitola 38
 Číslo 3824 … změny související s Rotterdamskou a Stockholmskou úmluvou:


změna u položky 3824 8 - rozšířena o další látky + nové položky 3824 84 až 3824 88
3824 8



- Zboží specifikované v poznámce k položkám 3 k této kapitole

nová poznámka k položkám 3 definující rozsah položek 3824 8:
„3. Do položek 3824 81 až 3824 88 patří pouze směsi a přípravky obsahující jednu nebo více z
následujících látek: oxiran (ethylenoxid), polybromované bifenyly (PBB), polychlorované
bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT), tris (2,3-dibrompropyl)fosfát, aldrin (ISO),
kamfechlor (ISO) (toxafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN),
1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO),
heptachlor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH (ISO)), včetně lindanu
(ISO, INN), pentachlorbenzen (ISO), hexachlorbenzen (ISO), perfluoroktansulfonová
kyselina, její soli, perfluoroktansulfonamidy, perfluoroktansulfonyl fluorid nebo tetra-, penta-,
hexa-, hepta- nebo oktabromdifenylethery).“

Kapitola 38
 Číslo 3824 … změny související s Úmluvou o zákazu chemických zbraní (OPCW):
nová položka 3824 91:
3824 91

- Směsi a přípravky sestávající převážně z (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2dioxafosfinan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonátu a bis[(5-ethyl-2-methyl-2oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]-methylfosfonátu

 přečíslování položky 3824 90 → 3824 99 + příslušné změny na úrovni KN

Kapitola 39
PLASTY A VÝROBKY Z NICH
 Poznámka 2 z) rozšířena o:
„2. Do této kapitoly nepatří:
z) výrobky kapitoly 96 (například kartáče, knoflíky, zdrhovadla, hřebeny, náustky
nebo troubele k dýmkám, cigaretové špičky nebo podobné výrobky, části
nebo součásti termosek nebo podobných výrobků, psací pera, patentní tužky
a monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky).“

 změna rozsahu položky 3926 90
(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 39
 Nové položky:
3901 40

- Ethylen-alfa-olefinové kopolymery o hustotě nižší než 0,94

3909 31

- Poly(methylenfenyl-isokyanát) (surový MDI, polymerní MDI)

 Položka 3907 60 pro PET nově rozdělena:
- Poly(ethylentereftalát):
3907 61

- - S viskozitním číslem 78 ml/g nebo vyšším

3907 69

- - Ostatní

(v KN 2016 – 3907 60 20)

Kapitola 40
KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ
 Číslo 4011 … Nové pneumatiky z kaučuku – změna struktury čísla:
zrušeno členění dle tvaru běhounu  položky 4011 6 a 4011 9 sloučeny:
4011 70

- Typy používané pro zemědělská nebo lesnická vozidla a stroje

4011 80

- Typy používané pro stavební, těžební nebo průmyslová manipulační vozidla a stroje

4011 90

- Ostatní

Kapitola 44
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ
 Poznámka 1 q) rozšířena o:
„1. Do této kapitoly nepatří:
q) výrobky kapitoly 96 (například dýmky a jejich části a součásti, knoflíky,
tužky a monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky) kromě
dřevěných násad a držadel pro výrobky čísla 9603; nebo“

 změna rozsahu položky 4421 90
(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 44
 Zrušena poznámka k položkám 2 definující „tropické dřevo“:
 rozšíření rozsahu pojmu „tropické dřevo“ ve znění HS

týká se položek 4403 49, 4407 29, 4408 39 a 4412 31
 změna znění položek 4403 4, 4407 2, 4408 3 a 4412 31
„z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 2 k této kapitole“
(FAO)
definice pojmu „tropické dřevo“ zachována na úrovni KN – doplňková pozn. 2 ke kap. 44
(podpoložky v čísle 4414, 4418, 4419 a 4420)

Kapitola 44
 Některé položky nově rozděleny – vytvoření kódů rozlišujících jehličnaté dřevo a ostatní:




Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích apod. položky 4401 10:
4401 11

- - Jehličnaté

4401 12

- - Jiné než jehličnaté

Surové dřevo natřené barvou, mořidlem, kreozotem apod. položky 4403 10:
4403 11

- - Jehličnaté

4403 12

- - Jiné než jehličnaté

(velký objem zahraničního obchodu)

Kapitola 44
 Některé položky nově rozděleny – vytvoření kódů rozlišujících jehličnaté dřevo a ostatní:


Dřevěné pražce položek 4406 10 a 4406 90:
- Neimpregnované:
4406 11

- - Jehličnaté

4406 12

- - Jiné než jehličnaté

- Ostatní:
4406 91

- - Jehličnaté

4406 92

- - Ostatní

(velký objem zahraničního obchodu)

Kapitola 44
 Některé položky nově rozděleny – vytvoření kódu rozlišující (ne)aglomerované:


Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad položky 4401 3:
- Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, aglomerované do polen, briket,
pelet nebo podobných tvarů:
4401 31 00

- - Dřevěné pelety

4401 39 00

- - Ostatní
- Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované:

4401 40 10

- - Piliny

4401 40 90

- - Ostatní

(velký objem zahraničního obchodu)

Kapitola 44
 Některé položky nově rozděleny – vytvoření kódů pro určité druhy dřeva, příp. rozměry:


Surové dřevo jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem apod. položky 4403 20
→ borové / jedlové / smrkové + libovolný rozměr příčného průřezu ≥ 15 cm



Ostatní nejehličnaté dřevo jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem apod. položky 4403 9
→ bukové / březové / topolové / eukalyptové + libovolný rozměr příčného průřezu ≥ 15 cm



Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené apod. položky 4407 10
→ borové / jedlové /smrkové



Ostatní dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené apod. položky 4407 90
→ březové / topolové

(velký objem zahraničního obchodu)

Kapitola 44
 Vytvořeny nové položky pro určité zboží z bambusu:


Sestavené podlahové desky:
4418 73



Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství čísla 4418 - položky 4418 9:
4418 91



- - Z bambusu

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní čísla 4419:
4419 11
4419 12
4419 19



- - Z bambusu nebo alespoň s jednou vrchní vrstvou (nášlapná vrstva) z bambusu

- Z bambusu:
- - Prkénka na chléb, krájecí prkénka a podobná prkénka
- - Jídelní hůlky
- - Ostatní

Ostatní výrobky ze dřeva čísla 4421 - položky 4421 9:
4421 91

(INBAR)

- - Z bambusu

Kapitola 48
PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY
 Novinový papír:


Změna znění poznámky 4 ke kapitole 48:
„4. V této kapitole výraz „novinový papír“ znamená druh nenatíraného papíru, který se používá pro tisk novin, u
něhož nejméně 50 % hmotnostních z celkového obsahu vláken tvoří dřevná vlákna získaná mechanickým
nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem, neklížený nebo velmi slabě klížený, který má na obou
stranách drsnost povrchu měřenou přístrojem Parker Print Surf (1 MPa) převyšující 2,5 mikrometrů (mikronů),
s plošnou hmotností nejméně 40 g/m2 a nejvýše 65 g/m2, a vztahuje se pouze na papír: a) v pásech nebo
kotoučích o šířce převyšující 28 cm; nebo b) v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších) s jednou
stranou převyšující 28 cm a druhou stranou převyšující 15 cm v nepřeloženém stavu.“



Změna znění poznámky 8 ke kapitole 48:
„8. Čísla 4801 a 4803 až 4809 se vztahují pouze na papír, kartón, lepenku, buničitou vatu a pásy zplstěných
buničinových vláken: a) v pásech nebo kotoučích o šířce převyšující 36 cm; nebo b) v pravoúhlých (včetně
čtvercových) listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a druhou stranou převyšující 15 cm v
nepřeloženém stavu.

 rozšíření rozsahu čísla 4801 o zboží čísla 4802

Kapitola 54
CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; PÁSKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÍCH
MATERIÁLŮ
 Nové položky pro určité nitě ze syntetických nekonečných vláken – z PP:


Nitě jednoduché, se zákrutem převyšujícím 50 zákrutů na metr položky 5402 5:

5402 53



- - Z polypropylenu

Nitě násobné (skané) nebo kablované položky 5402 6:

5402 63

- - Z polypropylenu

Kapitola 55
CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA
 Položka 5502 00 nově rozdělena:
5502

Kabely z umělých nekonečných vláken:

5502 10

- - Z acetátu celulózy

5502 90

- - Ostatní

 Vytvořena nová položka pro syntetická střižová vlákna z PP:

5506 40

- - Z polypropylenu

Kapitola 60
PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE
 Osnovní pleteniny čísla 6005 – boj proti malárii:


nová položka pro textilie používané pro výrobu moskytiér:
6005 35



- - Textilie specifikované v poznámce k položkám 1 této kapitoly

nová poznámka k položkám 1 definující rozsah nové položky:
„1. Do položky 6005 35 patří textilie z polyethylenového monofilamentu nebo z polyesterového
multifilamentu, o hmotnosti nejméně 30 g/m2 a nejvýše 55 g/m2, s velikostí ok nejméně
20 otvorů/cm2 a nejvýše 100 otvorů/cm2 a impregnované nebo povrstvené alfacypermethrinem (ISO), chlorfenapyrem (ISO), deltamethrinem (INN, ISO), lambdacyhalothrinem (ISO), permethrinem (ISO) nebo pirimifosmethylem (ISO).“
→ souvislost s novou položkou 6304 20

Kapitola 63
OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY
 Ostatní bytové textilie čísla 6304 – boj proti malárii:


nová položka pro moskytiéry:
6304 20



- - Moskytiéry uvedené v poznámce k položce 1 k této kapitole

nová poznámka k položkám 1 definující rozsah nové položky:
„1. Do položky 6304 20 patří výrobky zhotovené z textilií, impregnovaných nebo povrstvených
alfa-cypermethrinem (ISO), chlorfenapyrem (ISO), deltamethrinem (INN, ISO), lambdacyhalothrinem (ISO), permethrinem (ISO) nebo pirimifosmethylem (ISO).“

→ souvislost s novou položkou 6005 35

Kapitola 68
VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH
MATERIÁLŮ

 Poznámka 1 m) rozšířena o:
„1. Do této kapitoly nepatří:
m) výrobky čísla 9602, jsou-li vyrobeny z materiálů specifikovaných v poznámce
2 b) ke kapitole 96, nebo výrobky čísla 9606 (například knoflíky), čísla 9609
(například břidlicová pisátka), čísla 9610 (například břidlicové tabulky a tabule k
psaní nebo kreslení) nebo čísla 9620 (monopody, bipody, tripody (stativy) a
podobné výrobky); nebo“
 změna rozsahu položky 6815 10
(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 69
KERAMICKÉ VÝROBKY
 Zrušeno členění na keramické výrobky neglazované a glazované čísel 6907 a 6908:

HS 2012:

HS 2017:

6907
neglazované

6908
glazované

6907

„Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; keramické mozaikové
kostky a podobné výrobky, též na podložce; keramické zakončovací prvky“

TŘÍDA XV
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
 Poznámka 1 m) rozšířena o:
„1. Do této třídy nepatří:
m) ruční síta, knoflíky, pera, držátka na tužky, hroty per, monopody, bipody,
tripody (stativy) a podobné výrobky nebo jiné výrobky kapitoly 96 (různé
výrobky); nebo“
 změna rozsahu položek 7326 90 a 7616 99
(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 73 (KN)
VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI
 Číslo 7318 … Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule, háky se závitem, nýty …:


položka 7318 15 - Ostatní šrouby a svorníky, též s maticemi nebo podložkami:
7318 15 10

- - - Soustružené z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s tloušťkou
dříku nepřesahující 6 mm

 změna struktury celé položky 7318 15


položka 7318 16 - Matice:
7318 16 10

- - - Soustružené z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, o plném průřezu, s průměrem
otvoru nepřesahujícím 6 mm

 změna struktury celé položky 7318 16

Kapitola 74
MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ
 Změna znění poznámky 1 c) ke kapitole 74:
„1. V této kapitole mají následující výrazy uvedený význam:
c) Předslitiny:
slitiny obsahující vedle jiných prvků více než 10% hmotnostních mědi, které
prakticky nejsou kujné (tvárné) a používají se obecně jako přísady při výrobě
jiných slitin nebo jako odkysličovadla (redukční činidla), odsiřovací činidla nebo
pro podobné účely v hutnictví neželezných kovů. Fosfid mědi (fosforovaná měď)
obsahující více než 15% hmotnostních fosforu však patří do čísla 2853.“

souvislost se zrušením čísla 2848 (Fosfidy) → 2853

Kapitola 82
NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ;
JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ
 Změna znění čísla 8205:
„ Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani
nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobné nářadí, jiné, než které jsou
příslušenstvím, částmi a součástmi obráběcích strojů nebo strojů pro obrábění
vodním paprskem; kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné
kotouče s rámovou konstrukcí.“

(souvislost s 8456 50)

Kapitola 83
RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
 Změna znění čísla 8308:
„ Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, spony, přezky, svorky, háčky, očka, poutka a
podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, oděvní doplňky, obuv, bižuterii,
náramkové hodinky, knihy, plachty, kožené zboží, cestovní zboží nebo sedlářské
výrobky nebo pro jiné zcela zhotovené výrobky; duté nýty nebo nýty s rozštěpeným
dříkem, z obecných kovů; perly a flitry z obecných kovů.“

TŘÍDA XVI
STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; …
 Poznámka 1 q) rozšířena o:
„1. Do této třídy nepatří:

q) pásky do psacích strojů nebo podobné pásky, též na cívkách nebo v kazetách
(zařazují se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nebo do čísla 96.12, jsou-li
napuštěny tiskařskou barvou, inkoustem nebo jinak připraveny k předávání
otisků), nebo monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky čísla 96.20“
 změna rozsahu položek 8431 39, 8473 30, 8487 90, 8522 90 a 8529 90
(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 84
JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
 Poznámka 1 rozšířena o nový bod g):
„1. Do této kapitoly nepatří:
g) chladiče pro výrobky třídy XVII; nebo“
(souvislost s pozn. 2 e) ke třídě XVII)
 Poznámka 2 e) rozšířena o:
„2. Do čísla 8419 však nepatří:
e) stroje, zařízení nebo laboratorní přístroje konstruované pro mechanické operace,
u kterých má změna teploty, i když je nezbytná, jen podružný význam“

Kapitola 84
 Změna znění poznámky 9 A) ke kapitole 84:

„A) Poznámky 9 písm. a) a 9 písm. b) ke kapitole 85 se použijí příslušně též ve vztahu k
výrazům „polovodičové součástky“ a „elektronické integrované obvody“, jak jsou
použity v této poznámce a v čísle 8486. Ve smyslu této poznámky a čísla 8486 výraz
„polovodičové součástky“ však rovněž zahrnuje fotosenzitivní polovodičová zařízení
a diody vyzařující světlo (LED).“
(pozn. v kap. 85 přečíslovány z důvodu nové pozn. 3)

Kapitola 84
 Nové poznámky k položkám 1 a 3:
„1. Ve smyslu položky 8465 20 se výraz „obráběcí centra“ vztahuje pouze na obráběcí
stroje pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo
podobných tvrdých materiálů, které mohou provádět různé typy obráběcích operací
pomocí automatické výměny obráběcích nástrojů ze zásobníku nebo podobného
zařízení podle obráběcího programu.“
„3. Ve smyslu položky 8481 20 se výrazem „ventily pro olejohydraulické nebo
pneumatické převody“ rozumí ventily používané zejména při převodu „kapalinového
pohonu“ v hydraulických nebo pneumatických systémech, pokud je zdroj energie
dodáván ve stlačené formě (tekutiny nebo plynu). Tyto ventily mohou být jakéhokoli
druhu (například redukční, zpětné). Položka 8481 20 má přednost před všemi
ostatními položkami čísla 8481.“
(stávající pozn. k položkám 1 a 2 → nově pozn. 2 a 4)

Kapitola 84
 Číslo 8415 … Klimatizační zařízení:
změna znění položky 8415 10:


HS 2017:

Navržená k instalaci do oken, na stěny, stropy nebo v chodbách, s vlastním
pohonem nebo ve formě děleného systému („split-systém“)

Kapitola 84

 Číslo 8424 … Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin nebo prášků:


nová položka pro zemědělské a zahradnické rozstřikovače:
- Rozstřikovače pro zemědělství nebo zahradnictví:
8424 41

- - Přenosné rozstřikovače

8424 49

- - Ostatní

+ položka 8424 81 přečíslována na 8424 82 (ostatní přístroje pro zemědělství a zahradnictví)

(FAO)


na úrovni KN položka 8424 49 dále rozdělena →
8424 49 10
8424 49 90

- - - Rozstřikovače a rozprašovače konstruované k namontování na traktory nebo k
tažení traktory
- - - Ostatní

Kapitola 84
 Číslo 8432 … Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictvím k přípravě nebo
obdělávání půdy:




nová položka pro přímé bezorebné secí, sázecí a přesazovací stroje:
8432 31

- - Přímé bezorebné secí, sázecí a přesazovací stroje

8432 39

- - Ostatní

nové položky pro určitá rozmetadla hnojiv:
8432 41
8432 42

(FAO)

- - Rozmetadla mrvy
- - Rozmetadla umělých hnojiv

Kapitola 84
 Změna znění některých čísel a položek – souvislost s 8456 50:
číslo 8442:
„Stroje, přístroje a zařízení (jiné než obráběcí a tvářecí stroje čísel 8456 až 8465) pro
přípravu nebo zhotovování desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; desky, válce a jiné
tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např.
hlazené, zrněné nebo leštěné)“
číslo 8466:
„Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji
čísel 8456 až 8465, včetně upínacích zařízení nebo nástrojových držáků, samočinných
závitořezných hlav, dělících hlav a jiných speciálních přídavných zařízení ke obráběcím
strojům; nástrojové držáky pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí“
položka 8466 30:
„Dělicí hlavy a jiná speciální přídavná zařízení ke obráběcím strojům“

Kapitola 84
 Číslo 8456 … Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí
laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze,
elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo
obloukových výbojů v plazmatu; stroje pro obrábění vodním paprskem:


nové položky pro určité typy obráběcích strojů:

8456 11

- - Pracující pomocí laserů

8456 12

- - Pracující pomocí jiných světelných nebo fotonových svazků

8456 40

- - Pracující pomocí obloukových výbojů v plazmatu

8456 50

- - Stroje pro obrábění vodním paprskem

(v KN 2016 - 8456 90 20)

Kapitola 84
 Číslo 8459 … Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnitřních nebo
vnějších závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy čísla 8458:


položka 8459 40 nově rozdělena:

8459 41

- - Číslicově řízené

8459 49

- - Ostatní

(v KN 2016 – podpoložky 8459 40 10 a 8459 40 90)

Kapitola 84
 Číslo 8460 … Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k ostření, broušení, dohlazování povrchu,
leštění nebo jinou konečnou úpravu kovů nebo cermetů pomocí brusných kamenů,
brusiv nebo leštících prostředků …:
–

položky 8460 1 a 8460 2 upraveny dle aktuálních technologií a potřeb průmyslu

–

vytvořeny nové položky 8460 22 až 8460 24
- Brusky na plocho
8460 12

- - Číslicově řízené

8460 19

- - Ostatní
- Ostatní brusky

8460 22

- - Bezhrotové brusky, číslicově řízené

8460 23

- - Ostatní hrotové brusky, číslicově řízené

8460 24

- - Ostatní, číslicově řízené

8460 29

- - Ostatní

:

:

Kapitola 84
 Číslo 8465 … Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů
nebo podobných tvrdých materiálů:


nová položka:
8465 20



- - Obráběcí centra

rozsah nové položky definován novou poznámkou k položkám 1 ke kapitole 84:
„Ve smyslu položky 8465 20 se výraz „obráběcí centra“ vztahuje pouze na obráběcí stroje pro
opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých
materiálů, které mohou provádět různé typy obráběcích operací pomocí automatické výměny
obráběcích nástrojů ze zásobníku nebo podobného zařízení podle obráběcího programu.“

Kapitola 84
 Číslo 8469 … Psací stroje, jiné než tiskárny čísla 8443; stroje na zpracování textu:


číslo zrušeno – nízký objem zahraničního obchodu
 [8469]



obsah přenesen do čísla 8472 „Ostatní kancelářské stroje a přístroje“
 položka 8472 90



na úrovni KN nová podpoložka 8472 90 40:
 8472 90 40

+ změny v čísle 8473

- - Stroje na zpracování textu

Kapitola 84
 Číslo 8473 … změny související se zrušením čísla 8469:


změna znění čísla 8473:
„Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití
výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8469 8470 až 8472“



zrušena položka 8473 10:
„Části, součásti a příslušenství strojů čísla 8469“
 obsah přenesen do položky 8473 40



změna znění položky 8473 50:
„Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití se stroji, přístroji nebo zařízeními dvou
nebo více čísel 8469 8470 až 8472“

Kapitola 85
ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO
ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO
OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ
 Nová poznámka 3 ke kapitole 85:
„3. Ve smyslu čísla 8507 se výrazem „elektrické akumulátory“ rozumí mimo jiné
akumulátory obsahující pomocné komponenty, které přispívají k funkci akumulátoru
ukládat a dodávat energii nebo ho chrání před poškozením, jako jsou elektrické
konektory, zařízení pro kontrolu teploty (např. termistory) a zařízení na ochranu
obvodů. Rozumí se jimi také část ochranného pouzdra zboží, uvnitř kterého se mají
používat.“
(stávající pozn. 3 až 9 → nově pozn. 4 až 10)

Kapitola 85
 Poznámka 9 b) ke kapitole 85 rozšířena o nový bod 4)
„

4) multikomponentní integrované obvody: kombinace jednoho nebo více
monolitických, hybridních nebo multičipových integrovaných obvodů obsahujících
nejméně jednu z těchto komponent: senzory, ovladače, oscilátory, rezonátory na
bázi křemíku nebo jejich kombinacemi, nebo komponentami plnícími funkce
výrobků, které lze zařadit do čísel 8532, 8533, 8541, či induktory, které lze zařadit do
čísla 8504, které pro všechny záměry a účely vytváří jediný neoddělitelný celek v
podobě integrovaného obvodu jakožto komponenty, která se používá k montáži na
desku plošných spojů nebo jiný nosič spojováním pomocí pinů, vedení, kuliček,
destiček, výstupků nebo podložek.
(původní pozn. 8 b) ke kap. 85)

Kapitola 85
 Poznámka 9 b) ke kapitole 85 rozšířena o nový bod 4) (pokrač.)
Pro účely této definice:
1) „Komponenty“ mohou být samostatné, nezávisle vyrobené a následně zkompletované
se zbytkem multikomponentního integrovaného obvodu nebo integrované do jiných
komponent.
2) Výrazem „na bázi křemíku“ se rozumí vystavěný na křemíkovém podkladu nebo vyrobený
z křemíkových materiálů nebo namontovaný na čip integrovaného obvodu
3) a) „Senzory na bázi křemíku“ …
b) „Ovladače na bázi křemíku“ …
c) „Rezonátory na bázi křemíku“ …

d) „Oscilátory na bázi křemíku“ …“

Kapitola 85
 Číslo 8528 … Monitory a projektory:


změna znění položek: 8528 41 (Monitory s obrazovkou CRT)
8528 51 (Ostatní monitory)
8528 61 (Projektory)


HS 2017:



„Přímo propojitelné se zařízením pro automatizované zpracování dat čísla 8471
a určené pro použití s tímto zařízením“

současně změna rozsahu položek 8528 41, 8528 51 a 8528 61  položky přečíslovány na
8528 42, 8528 52 a 8528 62

Kapitola 85
 Číslo 8539:


změna znění čísla (rozšíření):
„Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety, tzv. „zapečetěných
světlometů“ a ultrafialových nebo infračervených žárovek a výbojek; obloukovky;
žárovky s diodami vyzařujícími světlo (LED)“



vytvoření nové položky:
8539 50



- Žárovky s diodami vyzařujícími světlo (LED)

změna rozsahu čísla 8539 o zboží z položky 8543 7

Kapitola 85
 Číslo 8542 … Elektronické integrované obvody:


číslo rozšířeno o multikomponentní integrované obvody (MCOs)
(znění čísla nezměněno)



MCOs definovány novou poznámkou 9 b) 4) ke kapitole 85



změna rozsahu čísla 8542

(rozšířeno o zboží zařazované do jiných čísel kapitol 84, 85, 90, 93, příp. 95)


na úrovni KN vytvořeny podpoložky pro MCOs v rámci položek:
8542 31

- - Procesory a řídící jednotky

 8542 31 11

8542 32

- - Paměti

 8542 32 11

8542 33

- - Zesilovače

 8542 33 10

8542 39

- - Ostatní

 8542 39 11

TŘÍDA XVII
VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
 Poznámka 2 e) rozšířena o:
„2. Výrazy „části a součásti“ a „části, součásti a příslušenství“ se nevztahují na
následující výrobky, i když jsou zřejmě určeny pro výrobky této třídy:
e) stroje nebo přístroje čísel 8401 až 8479 nebo jejich části a součásti, jiné než
chladiče pro výrobky této třídy; výrobky čísel 8481 nebo 8482 nebo, pokud
jsou integrální součástí pohonů nebo motorů, výrobky čísla 8483;“

(souvislost s pozn. 1 g) ke kap. 84)

Kapitola 87
VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Číslo 8701 … Traktory a tahače:


položky 8701 90 nově rozdělena dle výkonu motoru:
- Ostatní, s výkonem motoru:
8701 91

- - Nepřesahujícím 18 kW

8701 92

- - Převyšujícím 18 kW, avšak nepřesahujícím 37 kW

8701 93

- - Převyšujícím 37 kW, avšak nepřesahujícím 75 kW

8701 94

- - Převyšujícím 75 kW, avšak nepřesahujícím 130 kW

8701 95

- - Převyšujícím 130 kW

(FAO)


na úrovni KN nové položky rozděleny:
- - - Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové
- - - Ostatní

Kapitola 87
 Číslo 8702 … Motorová vozidla pro dopravu deseti a více osob, včetně řidiče:


struktura čísla změněna → vytvoření samostatných položek pro hybridní a elektrická vozidla:
Pouze



8702 20

- Se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieslovým motorem
nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory

8702 30

- Se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s
elektrickým motorem jako hnacími motory

8702 40

- Pouze s elektrickým hnacím motorem

na úrovni KN nové položky rozděleny:
- - S obsahem válců převyšujícím 2 500 cm3
- - S obsahem válců nepřesahujícím 2 500 cm3

 Číslo 8703 … Osobní automobily a jiná motor. vozidla konstruovaná především pro přepravu osob:


struktura čísla změněna → vytvoření samostatných položek pro hybridní a elektrická vozidla:
pouze
pouze
8703 40 - Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a elektrickým
motorem jako hnacími motory, jiné než ty, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie
8703 50 - Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo
motorem se žárovou hlavou) a elektrickým motorem jako hnacími motory, jiné než ty, které lze nabíjet
připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie
8703 60 - Ostatní vozidla, se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a elektrickým
motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie
8703 70 - Ostatní vozidla, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo
motorem se žárovou hlavou) a elektrickým motorem jako hnacími motory, které lze nabíjet připojením k
vnějšímu zdroji elektrické energie
8703 80 - Ostatní vozidla, pouze s elektrickým hnacím motorem

Kapitola 87
 Číslo 8711 … Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem:


nová položka pro elektrické motocykly a jízdní kola:
8711 60





- S elektrickým hnacím motorem

na úrovni KN nová položka rozdělena:
8711 60 10

- - Jízdní kola, tříkolky a čtyřkolky, s podporou šlapání, s pomocným elektrickým
motorem s trvalým jmenovitým výkonem nepřesahujícím 250 wattů

8711 60 90

- - Ostatní

na úrovni KN zrušeno členění v rámci položky 8711 90 „Ostatní“
8711 90 00

- Ostatní

Kapitola 90
OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘÍCÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ
NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
 Poznámka 1 – bod g) rozšířen a vložen nový bod l):
„1. Do této kapitoly nepatří:
g) čerpadla vybavená měřicím zařízením čísla 8413; váhy na počítání nebo kontrolu, jakož i
závaží předkládaná samostatně (číslo 8423); zdvihací nebo manipulační zařízení (čísla
8425 až 8428); řezačky na papír, kartón nebo lepenku všech druhů (číslo 8441); zařízení
pro nastavení pracovních dílců nebo nástrojů pro obráběcí stroje nebo stroje pro
obrábění vodním paprskem, čísla 8466, včetně zařízení s optickým zařízením pro čtení
stupnice (například tzv. „optické“ dělicí hlavy), avšak kromě čistě optických zařízení
(například dostřeďovací a zaměřovací dalekohledy); počítací stroje (číslo 8470); ventily a
ostatní zařízení (čísla 8481); stroje, přístroje a zařízení (včetně přístrojů pro promítání
nebo realizaci předloh obvodů na citlivé (senzitivní) polovodičové materiály) čísla 8486
l) monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky čísla 9620
 změna rozsahu položky 9005 90, 9006 91, 9007 91, 9015 90 a 9033 00

Kapitola 90
 Číslo 9006 … Fotografické přístroje:


položka 9006 10 zrušena:
„Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců“
→ přesun zboží do položky 9006 59 „Ostatní fotografické přístroje“

Kapitola 92
HUDEBNÍ NÁSTROJE; ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ
 Poznámka 1 d) rozšířena o:
„1. Do této kapitoly nepatří:
d) kartáče na čištění hudebních nástrojů (9603), nebo monopody, bipody, tripody
(stativy) a podobné výrobky (číslo 9620)“
 změna rozsahu položky 9209 99
(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 94
NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ
VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ;
SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY
 Poznámka 1 rozšířena o nový bod m):
„1. Do této kapitoly nepatří:
m) monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky (číslo 9620)“

(souvislost s novým číslem 9620)

Kapitola 94
 Číslo 9401 … Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti:


položka 9401 51 rozdělena:


HS 2017:

(INBAR)

9401 52

- - Z bambusu

9401 53

- - Ze španělského rákosu (rotang)

Kapitola 94
 Číslo 9403 … Ostatní nábytek a jeho části a součásti:


položka 9403 81 rozdělena:


HS 2017:

(INBAR)

9403 82

- - Z bambusu

9403 83

- - Ze španělského rákosu (rotang)

Kapitola 94
 Číslo 9406 … Montované stavby:


číslo nově rozděleno:


HS 2017:

9406

Montované stavby

9406 10

- Ze dřeva

9406 90

- Ostatní

(KN 2016 – 9406 00 20)

Kapitola 95
HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Poznámka 1 - bod e) rozšířen; a
- nový bod u):
„1. Do této kapitoly nepatří:
e) maškarní kostýmy z textilních materiálů kapitol 61 nebo 62; sportovní oděvy a
speciální oděvy z textilních materiálů kapitol 61 nebo 62, též s náhodně
vestavěnými ochrannými prvky, jako jsou polštářky, výplně v oblasti lokte, kolena
nebo třísel (například: oděvy pro šermíře nebo fotbalové brankářské dresy);
u) monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky (číslo 9620);“

Kapitola 96
RŮZNÉ VÝROBKY
 Nové číslo 9620 „MONOPODY, BIPODY, TRIPODY (STATIVY) A PODOBNÉ VÝROBKY“
9620 00

Monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky:

9620 00 10

- Používané pro digitální fotoaparáty, fotografické přístroje nebo
videokamery, kinematografické kamery a promítací přístroje;
používané pro jiné přístroje kapitoly 90
- Ostatní:

9620 00 91

- - Z plastu nebo z hliníku

9620 00 99

- - Ostatní

 přesun zboží z různých čísel nomenklatury – hlavně kapitol 39, 44, 68, 73, 76, 84, 85, 90 a 92

PRACOVNÍ POMŮCKA ZMĚN KN 2017
„KORELAČNÍ TABULKY“

KORELAČNÍ TABULKY
= brožura (pracovní pomůcka) obsahující veškeré změny KN pro rok 2017
(www.celnisprava.cz)

•

Sestává ze tří hlavních částí:


Přehled změn KN pro rok 2017 s vysvětlením příslušné změny



Korelační tabulky mezi verzí KN 2016 a KN 2017:
Tabulka 1 - korelace KN 2017 k verzi KN 2016
Tabulka 2 - korelace KN 2016 k verzi KN 2017



Seznamy zrušených a nově vzniklých podpoložek a podpoložek opětovně použitých
ovšem s odlišným rozsahem:

Seznam 1 - seznam zrušených podpoložek z KN 2016
Seznam 2 - seznam nově vzniklých podpoložek v KN 2017
Seznam 3 - seznam kódů z KN 2016 znovu použitých v KN 2017, ale s odlišným rozsahem

DĚKUJEME ZA POZORNOST

