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Èiastka 157

Príloha è. 5
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 387/2001 Z. z.

KATEGÓRIE PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY,
KTORÉ NIE SÚ ZACHOVÁVANÉ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII A NA KTORÉ SA VZ•AHUJE
OSOBITNÝ REŽIM PRÁVNEJ OCHRANY VO VZ•AHU K ZAHRANIÈIU

1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov, ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na zemi alebo pod vodou,
9705 00 00
b) archeologických lokalít,
9706 00 00
c) archeologických zbierok.
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súèas•ou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli
rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
9705 00 00
9706 00 00
3. Obrazy a ma¾by vytvorené výhradne ruène, akouko¾vek technikou a z akéhoko¾vek materiálu.1)
9701
4. Mozaiky okrem tých, ktoré sú uvedené v kategóriách 1 a 2, a kresby vytvorené výhradne ruène, akouko¾vek
technikou a z akéhoko¾vek materiálu.1)
6914
9701
5. Originály rytín, grafík, sie•otlaèí a litografií s ich príslušnými štoèkami a originály plagátov.1)
kapitola 49
9702 00 00
8442 50 99
6. Originály sôch alebo súsoší (plastík) a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál1) okrem tých, ktoré
sú uvedené v kategórii 1.
9703 00 00
7. Fotografie a filmy a ich negatívy.1)
3704
3705
3706
4911 91 80
8. Inkunábuly a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok.1)
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9. Knihy staršie ako 50 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok.1)
9705 00 00
9706 00 00
10. Tlaèené mapy staršie ako 50 rokov.
9706 00 00
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11. Archívy a ich akéko¾vek èasti akéhoko¾vek druhu a na akomko¾vek médiu staršie ako 50 rokov.
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
12. a) Zbierky2) a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo z anatomických zbierok,
9705 00 00
b) zbierky2) historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu.
9705 00 00
13. Dopravné prostriedky staršie ako 50 rokov.
9705 00 00
kapitoly 86 – 99
14. Akéko¾vek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 až 13
a) staršie ako 50 až 100 rokov:
hraèky, hry,
kapitola 55
výrobky zo skla,
striebrotepecké a zlatotepecké predmety,
nábytok,
kapitola 94
optické, fotografické alebo kinematografické prístroje,
kapitola 94
hudobné nástroje,
kapitola 92
nástenné a náramkové hodiny a ich èasti,
kapitola 91
predmety z dreva,
kapitola 44
hrnèiarske výrobky,
kapitola 69
gobelíny,
5805 00 00
koberce,
kapitola 57
tapety,
4814
zbrane,
kapitola 93
b) staršie ako 50 rokov.
9706 00 00

1

) Staršie ako 50 rokov a nepatriace ich tvorcom.
) Ako to definoval Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku v prípade 252/84: „Exempláre zberate¾ov v zmysle položky è. 97.05 Spoloèného

2

colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú potrebné charakteristiky pre zahrnutie do zbierky, tzn. predmety, ktoré sú relatívne vzácne,
nepoužívajú sa normálne na svoj pôvodný úèel, sú predmetom zvláštnych transakcií mimo normálneho obchodu s podobnými úžitkovými
predmetmi a majú ve¾kú cenu.“

