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Pøíloha 1

Seznam zboží podléhajícího sazbì danì 5 %
Èíselný kód

Název zboží

01 -

Živá zvíøata

02 -

Maso a poživatelné droby

03 -

Ryby a korýši a ostatní vodní bezobratlovci
mimo:
030110
- Akvarijní ryby
030265
- Žraloci
03027000 - Játra, jikry a mlíèí
0306
- Korýši, též bez krunýøù, živí,
èerství, chlazení, mražení, sušení,
nasolení nebo ve slaném nálevu;
korýši v krunýøích, vaøení ve vodì
nebo v páøe, též chlazení, mražení,
sušení, nasolení nebo ve slaném
nálevu; mouky, mouèky a pelety z
korýšù vhodné k lidskému požívání
0307
- Mìkkýši, též oddìleni od svých
lastur nebo ulit, živí, èerství,
chlazení, zmrazení, sušení,
nasolení nebo ve slaném nálevu;
vodní bezobratlovci jiní než korýši
a mìkkýši, živí, èerství, chlazení,
zmražení, sušení, nasolení, ve
slaném nálevu; mouky, mouèky a
pelety z korýšù vhodné k lidskému
požívání

04 -

Mléko a mlékárenské výrobky; ptaèí vejce; pøírodní
med; jedlé výrobky živoèišného pùvodu, jinde
neuvedené ani nezahrnuté

07 -

Zelenina, poživatelné rostliny, koøeny a hlízy

08 -

Jedlé ovoce a oøechy; slupky citrusových plodù a
melounù

10 -

Obilí

11 -

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulín; pšenièný
lepek

12 -

Olejnatá semena a olejnaté plody; rùzná semena a
plody; prùmyslové a léèivé rostliny; sláma a pícniny

15 -

Živoèišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé
jejich štìpením; upravené pokrmové tuky; živoèišné
nebo rostlinné tuky

16 -

Pøípravky z masa, ryb nebo korýšù, mìkkýšù nebo
jiných vodních bezobratlovcù mimo:
160430 - Kaviár a kaviárové náhražky
1605 Korýši, mìkkýši a ostatní vodní
bezobratlovci, upravení nebo v
konzervách
1701 - Tøtinový nebo øepný cukr a chemicky èistá
sacharóza v pevném stavu

1702 - Ostatní cukry, vèetnì chemicky èisté laktózy,
maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy), v pevném
stavu; cukerné sirupy bez pøísad, aromatických
pøípravkù nebo barviva; umìlý med, též smíšený s
pøírodním medem; karmelizované cukry a melasa
1703 - Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru
19 -

Pøípravky z obilí, mouky, škrobu nebo mléka; jemné
peèivo

20 -

Pøípravky ze zeleniny, ovoce, oøechù nebo jiných
èástí rostlin

2104 - Pøípravky pro polévky nebo bujóny, pøipravené
polévky nebo bujóny, homogenizované smìsi
potravinových pøípravkù
2201 - Voda, vèetnì minerálních vod
pøírodních nebo umìlých
a sodovek, bez pøísady cukru nebo jiných sladidel
nearomatizované; led a sníh
2202 - Voda, vèetnì minerálních vod a sodovek
s pøídavkem
cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované
a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocných
nebo zeleninových š•áv èísla 2209
2209 - Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
23 -

27 -

Zbytky a odpady v potravináøském prùmyslu;
pøipravené
krmivo mimo:
230700 - Vinný kal; surový vinný kámen
23089011 - Výtlaèky z hroznù (matoliny),
mající celkový mìrný
alkoholometrický titr nepøesahující
4,3 % mas a obsah sušiny ne menší
než 40 % hmotnosti
23089019 - Výtlaèky z hroznù (matoliny),
ostatní
2309 Pøípravky používané k výživì zvíøat
Nerostná paliva, minerální oleje a výrobky jejich
destilace; živièné látky; minerální vosky mimo:
27060000 - Èernouhelný, hnìdouhelný nebo
rašelinový dehet a ostatní
minerální dehty, též dehydratované,
èásteènì destilované, vèetnì
rekonstituovaných dehtù
2707 Oleje a ostatní produkty destilace
vysokotepelných èernouhelných
dehtù; podobné produkty, ve kterých
hmotnost aromatických složek
pøevažuje nad hmotností
nearomatických složek
2708 Smola a smolný koks z èernouhelného
dehtu nebo z jiných minerálních dehtù
270900 - Minerální oleje a oleje ze
živièných nerostù, surové
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271000 -

Minerální oleje a oleje ze
živièných nerostù, jiné než surové;
pøípravky jinde neuvedené ani
nezahrnuté, obsahující nejménì 70 %
hmotnosti nebo více minerálních
olejù nebo olejù ze živièných
nerostù, jsou-li tyto podstatnou
složkou tìchto pøípravkù
mimo:
27100079 - Pro jiné úèely - topné oleje (sazba
5 %)
2712 Vazelina, parafin, mikrokrystalický
(ropný) vosk, parafinový gáè,
ozokerit, montánní vosk, rašelinový
vosk, ostatní minerální vosky a
podobné výrobky, získané synteticky
nebo jiným zpùsobem též barvené
2713 Petrolejový koks, petrolejová
živice a jiné zbytky minerálních
olejù nebo olejù ze živièných
nerostù
2714 Pøírodní živice (bitumen) a
pøírodní asfalt; živièné bøidlice a
živièné písky; asfaltity a
asfaltové horniny
27150000 - Živièné smìsi na bázi pøírodního
asfaltu nebo pøírodní živice,
petrolejové (naftové) živice
zemního dehtu nebo smoly ze zemního
dehtu (napø. asfaltový tmel, øedìné
a podobné výrobky)
29251100 - Sacharin a jeho soli
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lepenky - pouze ze stoprocentnì recyklovaného papíru
4818 - Toaletní papír, kapesníky, odlièovací ubrousky,
ruèníky, ubrusy, ubrousky, dìtské pleny,
hygienické tampóny, prostìradla
a podobné zboží používané v
domácnosti, k toaletním, hygienickým
a nemocnièním
úèelùm, odìvy a jejich doplòky z papíroviny, z
papíru, bunièité vaty nebo pásù z plstìných
bunièinových vláken - pouze ze stoprocentnì
recyklovaného papíru
4820 - Rejstøíky, úèetní knihy, bloky (poznámkové,
objednávek, stvrzenek), memorandové
zápisníky, složky dopisních
papírù a podobné výrobky, sešity, bloky
sacích papírù, rychlovazaèe (s volnými listy nebo
jiné), desky a spisové mapy, obchodní tiskopisy,
sady papírù proložené
karbonovými papíry a ostatní školní,
kanceláøské a papírnické výrobky z papíru nebo
kartónu; alba na vzorky nebo sbírky
a obaly na knihy,
z papíru, kartónu nebo lepenky - pouze ze
stoprocentnì recyklovaného papíru
4901 - Knihy, brožury, letáky a podobné tiskaøské výrobky,
též v jednotlivých listech (arších)
4902 - Noviny, èasopisy a periodika, též ilustrované,
pøípadnì obsahující inzerci nebo reklamy
4903 - Obrázková alba nebo obrázkové knihy, pøedlohy ke
kreslení a omalovánky pro dìti

2941 - Antibiotika
30 -

Farmaceutické výrobky

4904 - Hudebniny (noty), ruènì psané nebo tištìné, též
vázané nebo ilustrované

3209 - Nátìrové barvy a laky (vèetnì emailù
a jemných lakù)
založené na syntetických polymerech nebo chemicky
upravených pøírodních polymerech, rozptýlené nebo
rozpuštìné ve vodném prostøedí

4905 - Kartografické výrobky všech druhù, vèetnì atlasù,
nástìnných map, topografických plánù a glóbusù,
tištìné

38239098 - Ostatní - pouze bioplyn

84191900 - Solární zaøízení

39209990 - Ostatní - pouze foliový materiál
z polyvinylalkoholu

84213971 - Sací vzduchové filtry pro spalovací motory
katalytickým procesem

440130 - Døevìné piliny, zbytky a odpad, též
aglomerované ve
tvaru špalkù, briket, pelet a podobných tvarech

84818031 - Termostatické ventily

4810 - Papír, kartón a lepenka, natírané
na jedné nebo na
obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou
látkou, též s pojidlem, bez jakéhokoliv dalšího
nátìru, pøípadnì na povrchu barvené, zdobené nebo
potištìné, v kotouèích nebo listech (arších) - pouze
ze stoprocentnì recyklovaného papíru

87039010 - S elektrickými motory - osobní
automobily a jiná
motorová vozidla konstruovaná hlavnì
pro pøepravu osob (vyjma
uvedených v èísle 8702), vèetnì osobních
dodávkových automobilù a závodních automobilù

4817 - Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice
a lístky pro
korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky;
krabice, tašky, brašny a psací soupravy, obsahující
potøeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo

84186991 - Absorpèní tepelná èerpadla

85393910 - Dvojité záøivky

8713 - Vozíky pro invalidy, též s motorem nebo jiným
mechanickým pohonným zaøízením
900140 - Brýlové èoèky ze skla
9021 - Ortopedické pomùcky a pøístroje, vèetnì berlí,
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léèebných a chirurgických pásù a bandáží; dlahy
a jiné potøeby a pøístroje pro léèení zlomenin;
protézní pomùcky a pøístroje; pøístroje pro
nedoslýchavé a jiné pøístroje nošené v ruce
nebo na tìle anebo implantované
v organismu ke kompenzování
následkù nìjaké vady nebo neschopnosti
90261051 - Prùtokomìry - ostatní
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90261091 - Prùtokomìry - elektronické
Èíselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly harmonizovaného systému 51) nebo ètyøciferný kód èísla harmonizovaného systému nebo šesticiferný kód položky harmonizovaného systému nebo osmiciferný kód položky kombinované
nomenklatury. 52)

Pøíloha 2

Seznam služeb podléhajících sazbì danì 23 %
922 -

Opravy pryžových výrobkù (kromì obuvi)

923 -

Opravy výrobkù døevozpracujícího prùmyslu

903 1 - Stravování restauraèní

924 -

Opravy výrobkù textilního a konfekèního prùmyslu

903 4 - Stravování v zaøízeních rekreaèních

925 -

Opravy výrobkù kožedìlného prùmyslu
mimo:
925 3 - Opravy obuvi

926 -

Opravy výrobkù kulturní spotøeby a ostatních
prùmyslových výrobkù
mimo:
926 94 - Opravy a údržba výrobkù
ortopedických a protetických,
výrobkù oèní optiky a ochranných
pomùcek

Èíselný kód

Název zboží

903 9 - Stravování veøejné ostatní (bufety)
911 -

Opravy a údržba strojù a zaøízení pro energetiku a
tìžbu

912 -

Opravy a údržba strojù a zaøízení pro metalurgický,
strojírenský a kovodìlný prùmysl

913 -

Opravy a údržba strojù a zaøízení pro chemický
prùmysl

914 -

Opravy a údržba strojù a zaøízení pro spotøební a
potravináøský prùmysl

915 -

Opravy a údržba traktorù, zemìdìlských strojù a
zaøízení

932 2 - Doprava nákladù silnièní
953 -

Ubytovací služby

954 -

Služby cestovního ruchu

969 -

Pùjèování pøedmìtù dlouhodobé spotøeby
mimo:
969 7 - Služby provozù samoobslužných

974 -

Obchodní a zprostøedkovatelské služby
mimo pronájem
nemovitostí
Pùjèování strojù a zaøízení organizacím

916 -

Opravy a údržba strojù a zaøízení pro stavební výrobu
a výrobu stavebních hmot a jejich uzlù

917 -

Opravy a údržba dopravních prostøedkù

918 -

Opravy a údržba výrobkù elektrotechnického a
elektronického prùmyslu

919 -

Opravy a údržba výrobkù jemné mechaniky a opravy
náøadí

975 -

921 -

Opravy a údržba ostatních výrobkù strojírenského a
kovodìlného prùmyslu

Èíselný kód obsahuje obor, pøípadnì obor, skupinu
a podskupinu Jednotné klasifikace výkonù. 15)

51

) Vyhláška ministra zahranièních vìcí è. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvì o harmonizovaném systému popisu a èíselného

52

oznaèování zboží a Protokolu k ní.

) Zákon è. 44/1974 Sb.

