
91. kapitola

Hodiny, hodinky a ich súèasti

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) hodinové alebo hodinkové sklá a skielka alebo hodinové záva�ia (zaraïované pod¾a materiálu, ktorý im dáva

podstatný charakter);
b) hodinkové retiazky (polo�ka 7113 alebo 7117, pod¾a druhu);
c) èasti a súèasti v�eobecne pou�ite¾né pod¾a poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV), alebo podob-

né výrobky z plastov (kapitola 39), alebo z drahých kovov, alebo z kovov plátovaných drahými kovmi (spravidla
polo�ka 7115); hodinové alebo hodinkové perá sa zatrieïujú ako hodinové a hodinkové èasti a súèasti (polo�ka
9114);

d) lo�iskové gu¾ky (polo�ka 7326 alebo 8482, pod¾a druhu);
e) výrobky polo�ky 8412 kon�truované na chod bez krokového mechanizmu;
f) gu¾kové lo�iská (polo�ka 8482); alebo
g) výrobky kapitoly 85 e�te navzájom alebo spolu s inými èas�ami a súèas�ami nezmontované do hodinkových ale-

bo hodinových strojèekov, ktoré nie sú vhodné hlavne alebo výluène na pou�itie ako èasti a súèasti takých stroj-
èekov (kapitola 85).

2. Do polo�ky 9101 patria len hodinky s puzdrom, ktoré je celé z drahých kovov alebo z kovu plátovaného drahými
kovmi, alebo z rovnakých materiálov kombinovaných s prírodnými alebo umelo pestovanými perlami, alebo s dra-
hokamami alebo polodrahokamami (prírodnými, umelými alebo rekon�tituovanými) polo�iek 7101 a� 7104. Ho-
dinky s puzdrom zo základného kovu vykladaným drahými kovmi patria do polo�ky 9102.

3. Na úèely tejto kapitoly termín �hodinkové strojèeky� znamená zariadenie, ktorého reguláciu zabezpeèuje zotrvaè-
níkové koliesko s vláskom (kompletka), kremeò alebo akýko¾vek iný systém schopný urèova� èasové intervaly
s displejom, alebo systém, ktorý umo�òuje vsadi� mechanický displej. Pri týchto strojèekoch nesmie presiahnu�
hrúbka 12 mm a då�ka, �írka alebo priemer 50 mm.

4. Okrem poznámky 1 sa zatrieïujú do tejto kapitoly strojèeky, èasti a súèasti pou�ite¾né tak na hodinárske, ako aj
na iné výrobky (napríklad na presné výrobky).
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9101 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky,

vrátane stopiek, s puzdrom z drahého kovu alebo z kovu plá-

tovaného drahým kovom:

- Náramkové hodinky, poháòané elektricky, tie� so stopkami:

9101 11 00 - - Len s mechanickým displejom PCE 14,0 3,0 -100

9101 12 00 - - Len s optoelektronickým displejom PCE 14,0 3,0 -100

9101 19 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,0 -100

- Ostatné náramkové hodinky, tie� so stopkami:

9101 21 00 - - S automatickým na�ahovaním PCE 14,0 3,0 -100

9101 29 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,0 -100

- Ostatné:

9101 91 00 - - Poháòané elektricky PCE 14,0 3,0 -100

9101 99 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,0 -100

9102 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky,

vrátane stopiek, iné ako polo�ky 9101:

- Náramkové hodinky, poháòané elektricky, tie� so stopkami:

9102 11 00 - - Len s mechanickým displejom PCE 14,0 3,0 -100

9102 12 00 - - Len s optoelektronickým displejom PCE 14,0 3,0 -100

9102 19 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,0 -100

- Ostatné náramkové hodinky, tie� so stopkami:

9102 21 00 - - S automatickým na�ahovaním PCE 14,0 3,0 -100

9102 29 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,0 -100

- Ostatné:

9102 91 00 - - Poháòané elektricky PCE 14,0 3,0 -100

9102 99 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,0 -100

9103 Hodiny s hodinkovým strojèekom, iné ako hodiny polo�ky

9104:

9103 10 00 - Poháòané elektricky PCE 56,0 3,0 -100

9103 90 00 - Ostatné PCE 56,0 5,1 -50

9104 00 Hodiny do prístrojových panelov a podobné typy hodín do

vozidiel, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel:

9104 00 10 - - Na pou�itie v civilných lietadlách PCE 8,0 2,2 -100

9104 00 90 - - Ostatné PCE 8,0 2,2 -100
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9105 Ostatné hodiny:

- Budíky:

9105 11 00 - - Poháòané elektricky PCE 11,0 3,0 -100

9105 19 00 - - Ostatné PCE 11,0 3,0 -100

- Nástenné hodiny:

9105 21 00 - - Poháòané elektricky PCE 11,0 3,0 -100

9105 29 00 - - Ostatné PCE 11,0 3,0 -100

- Ostatné:

9105 91 00 - - Poháòané elektricky PCE 11,0 3,0 -100

9105 99 - - Ostatné:

9105 99 10 - - - Hodiny stolové alebo kozubové PCE 11,0 3,0 -100

9105 99 90 - - - Ostatné PCE 11,0 3,0 -100

9106 Prístroje zaznamenávajúce denný èas a prístroje na meranie,

zaznamenávanie alebo iné zobrazovanie èasového intervalu,

s hodinovým alebo hodinkovým strojèekom alebo so syn-

chrónnym motorom (napr. kontrolné èasové registraèné ho-

diny, záznamové hodiny):

9106 10 00 - Hodiny registraèné; hodiny záznamové PCE 5,0 1,2 -100

9106 20 00 - Parkovacie hodiny PCE 14,0 3,6 -50

9106 90 - Ostatné:

9106 90 10 - - Procesné èasovaèe, stopky a podobné hodiny PCE 14,0 3,6 -50

9106 90 90 - - Ostatné PCE 14,0 3,6 -50

9107 00 00 Èasové spínaèe, s hodinovým alebo hodinkovým strojèekom

alebo so synchrónnym motorom PCE 10,0 2,9 -100

9108 Hodinkové strojèeky, úplné a zmontované:

- Poháòané elektricky:

9108 11 00 - - Len s mechanickým displejom alebo so zariadením umo�-

òujúcim vsadi� mechanický displej PCE 13,0 3,4 -50

9108 12 00 - - Len s optoelektronickým displejom PCE 13,0 3,4 -50

9108 19 00 - - Ostatné PCE 13,0 3,4 -50

9108 20 00 - S automatickým na�ahovaním PCE 13,0 3,4 -50

9108 90 00 - Ostatné PCE 13,0 3,4 -50

9109 Hodinové strojèeky, úplné a zmontované:
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

- Poháòané elektricky:

9109 11 00 - - Budíkové PCE 10,0 2,9 -100

9109 19 - - Ostatné:

9109 19 10 - - - So �írkou alebo priemerom nepresahujúcim 50 mm, na pou�itie

v civilných lietadlách PCE 10,0 2,9 -100

9109 19 90 - - - Ostatné PCE 10,0 2,9 -100

9109 90 - Ostatné:

9109 90 10 - - So �írkou alebo priemerom nepresahujúcim 50 mm, na pou�itie

v civilných lietadlách PCE 10,0 2,9 -100

9109 90 90 - - Ostatné PCE 10,0 2,9 -100

9110 Úplné hodinové alebo hodinkové strojèeky, nezmontované

alebo èiastoène zmontované (súpravy); neúplné hodinové

alebo hodinkové strojèeky zmontované; nedohotovené ho-

dinové alebo hodinkové strojèeky:

- Hodinkové:

9110 11 - - Úplné strojèeky, nezmontované alebo èiastoène zmonto-

vané (súpravy):

9110 11 10 - - - So zotrvaèným kolieskom s vláskom (kompletkou) PCE 5,0 0,8 -100

9110 11 90 - - - Ostatné PCE 5,0 0,8 -100

9110 12 00 - - Neúplné strojèeky, zmontované ZZZ 5,0 0,8 -100

9110 19 00 - - Nedohotovené strojèeky ZZZ 5,0 0,8 -100

9110 90 00 - Ostatné ZZZ 5,0 0,8 -100

9111 Puzdrá hodín a ich èasti a súèasti:

9111 10 00 - Puzdrá z drahého kovu alebo z kovu plátovaného drahým

kovom PCE 14,0 1,6 -100

9111 20 00 - Puzdrá zo základného kovu, tie� pozlátené alebo postrieb-

rené PCE 14,0 1,6 -100

9111 80 00 - Ostatné puzdrá PCE 14,0 1,6 -100

9111 90 00 - Èasti a súèasti ZZZ 14,0 1,6 -100

9112 Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrob-

ky tejto kapitoly, a ich èasti a súèasti:

9112 20 00 - Puzdrá PCE 30,0 1,6 -100

9112 90 00 - Èasti a súèasti ZZZ 30,0 1,6 -100

9113 Hodinkové remienky, hodinkové pásky, hodinkové náram-

ky, a ich èasti a súèasti:
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znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9113 10 - Z drahých kovov alebo kovu plátovaného drahými kovmi

(doublé):

9113 10 10 - - Z drahých kovov ZZZ 24,0 1,6 -100

9113 10 90 - - Z kovov plátovaných alebo inak pokovovaných drahými kovmi ZZZ 24,0 1,6 -100

9113 20 00 - Zo základného kovu, tie� pozlátené alebo postriebrené ZZZ 20,0 1,6 -100

9113 90 - Ostatné:

9113 90 10 - - Z usne alebo z kompozitnej usne ZZZ 24,0 1,6 -100

9113 90 80 - - Ostatné ZZZ 24,0 1,6 -100

9114 Ostatné èasti a súèasti hodín alebo hodiniek:

9114 10 00 - Perá, vrátane vláskov ZZZ 5,0 0,8 -100

9114 20 00 - Hodinkové kamene ZZZ 5,0 0,8 -100

9114 30 00 - Èíselníky ZZZ 5,0 0,8 -100

9114 40 00 - Platiny a lo�iskové mostíky ZZZ 5,0 0,8 -100

9114 90 00 - Ostatné ZZZ 5,0 0,8 -100
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92. kapitola

Hudobné nástroje; èasti, súèasti a príslu�enstvo týchto nástrojov

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) èasti a súèasti v�eobecne pou�ite¾né pod¾a poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV), alebo podob-

né výrobky z plastov (kapitola 39);
b) mikrofóny, zosilòovaèe, reproduktory, slúchadlá, vypínaèe, stroboskopy a ostatné doplnkové nástroje, prístro-

je a zariadenia kapitoly 85 alebo 90, pou�ívané spolu s výrobkami tejto kapitoly, ktoré v�ak nie sú do nich vsta-
vané ani spolu s nimi ulo�ené v jednej schránke;

c) nástroje a prístroje, ktoré majú povahu hraèiek (polo�ka 9503);
d) kefy na èistenie hudobných nástrojov (polo�ka 9603); alebo
e) nástroje a prístroje, ktoré majú povahu zberate¾ských predmetov alebo staro�itností (polo�ka 9705 alebo 9706).

2. Sláèiky, palièky a podobné predmety k hudobným nástrojom polo�ky 9202 alebo 9206, predkladané v mno�stve
zodpovedajúcom poètu hudobných nástrojov, ku ktorým patria, sa zatriedia do rovnakej polo�ky s týmito nástroj-
mi. Karty, kotúèe a valèeky polo�ky 9209 zostávajú zatriedené v tejto polo�ke, aj keï sa predkladajú spolu s ná-
strojmi a prístrojmi, pre ktoré sú urèené.

Èiastka 233 Zbierka zákonov è. 573/2003 Strana 5049



Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9201 Klavíry a piana, vrátane automatických; èembalá a ostatné

strunové nástroje s klaviatúrou:

9201 10 - Pianína:

9201 10 10 - - Nové PCE 45,0 29,0 P5

9201 10 90 - - Pou�ité PCE 45,0 29,0 P5

9201 20 00 - Krídla PCE 17,0 13,6 P5

9201 90 00 - Ostatné ZZZ 33,0 26,4 P5

9202 Ostatné strunové hudobné nástroje (napr. gitary, husle, har-

fy):

9202 10 - Sláèikové:

9202 10 10 - - Husle PCE 1,3 1,0 -100

9202 10 90 - - Ostatné PCE 1,3 1,0 -100

9202 90 - Ostatné:

9202 90 30 - - Gitary PCE 1,8 1,4 -100

9202 90 80 - - Ostatné PCE 1,8 1,4 -100

9203 00 00 Pí��alové organy s klaviatúrou; harmóniá a podobné ná-

stroje s klaviatúrou a vo¾nými kovovými jazýèkami ZZZ 2,8 2,2 -100

9204 Akordeóny (�ahacie harmoniky) a podobné nástroje;

fúkacie harmoniky:

9204 10 00 - Akordeóny (�ahacie harmoniky) a podobné nástroje PCE 3,8 2,9 -100

9204 20 00 - Fúkacie harmoniky PCE 4,0 3,0 -100

9205 Ostatné dychové hudobné nástroje (napr. klarinety, trúbky,

gajdy):

9205 10 00 - Dychové nástroje plechové PCE 0,3 bez cla -100

9205 90 00 - Ostatné ZZZ 0,4 bez cla -100

9206 00 00 Bicie hudobné nástroje (napr. bubny, bubienky, xylofóny,

cimbaly, kastanety, marakasy) ZZZ 3,0 2,3 -100

9207 Hudobné nástroje, ktorých zvuk sa tvorí, alebo sa musí zo-

silni�, elektricky (napr. organy, gitary, akordeóny):
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9207 10 - Klávesové nástroje, iné ako akordeóny:

9207 10 10 - - Organy PCE 5,5 4,1 -50

9207 10 30 - - Digitálne klavíry PCE 5,5 4,1 -50

9207 10 50 - - Syntetizátory PCE 5,5 4,1 -50

9207 10 80 - - Ostatné ZZZ 5,5 4,1 -50

9207 90 - Ostatné:

9207 90 10 - - Gitary PCE 5,5 4,1 -50

9207 90 90 - - Ostatné ZZZ 5,5 4,1 -50

9208 Hracie skrinky, orchestrióny, verklíky, mechanické spievajúce

vtáky, hracie píly a ostatné hudobné nástroje nezaradené do

do iných polo�iek tejto kapitoly; vábnièky v�etkých druhov;

pí��alky, húkaèky a ostatné dychové signalizaèné nástroje:

9208 10 00 - Hracie skrinky ZZZ 32,0 5,4 -50

9208 90 00 - Ostatné ZZZ 5,3 4,0 -50

9209 Èasti, súèasti (napr. mechanizmy hracích skriniek) a príslu�en-

stvo hudobných nástrojov (karty, kotúèe a valèeky na mecha-

nicky hrajúce prístroje); metronómy a ladièky v�etkých druhov:

9209 10 00 - Metronómy a ladièky ZZZ 14,0 1,0 -100

9209 20 00 - Mechanizmy hracích skriniek ZZZ 5,0 1,2 -100

9209 30 00 - Struny na hudobné nástroje ZZZ 5,0 3,8 -50

- Ostatné:

9209 91 00 - - Èasti, súèasti a príslu�enstvo klavírov a pián ZZZ 20,0 4,3 -50

9209 92 00 - - Èasti, súèasti a príslu�enstvo hudobných nástrojov po-

lo�ky 9202 ZZZ 20,0 4,3 -50

9209 93 00 - - Èasti, súèasti a príslu�enstvo hudobných nástrojov po-

lo�ky 9203 ZZZ 5,0 1,2 -100

9209 94 00 - - Èasti, súèasti a príslu�enstvo hudobných nástrojov

polo�ky 9207 ZZZ 11,0 3,0 -100

9209 99 - - Ostatné:

9209 99 30 - - - Èasti, súèasti a príslu�enstvo hudobných nástrojov polo�ky 9205 ZZZ 5,0 1,2 -100

9209 99 70 - - - Ostatné ZZZ 5,0 1,2 -100
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XIX. TRIEDA

ZBRANE A STRELIVO; ICH ÈASTI, SÚÈASTI A PRÍSLU�ENSTVO
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93. kapitola

Zbrane a strelivo; ich èasti, súèasti a príslu�enstvo

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) tovar kapitoly 36 (napríklad nárazové zápalky, detonátory, signalizaèné svetlice);
b) èasti a súèasti v�eobecne pou�ite¾né, ako sú definované v poznámke 2 triedy XV, zo základných kovov (trieda

XV), alebo podobný tovar z plastov (kapitola 39);
c) obrnené bojové vozidlá (polo�ka 8710);
d) teleskopické zameriavaèe alebo ostatné optické príslu�enstvo vhodné na pou�itie so zbraòami, ak nie sú na-

montované na zbraniach, ale sú predkladané so zbraòami, pre ktoré sú urèené na namontovanie (kapitola 90);
e) luky, �ípy, �ermiarske zbrane alebo hraèky (kapitola 95); alebo
f) zberate¾ské predmety alebo staro�itnosti (polo�ka 9705 alebo 9706).

2. V polo�ke 9306 zmienka �vrátane èastí a súèastí� nezahàòa rádiové alebo radarové prístroje polo�ky 8526.
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9301 Vojenské zbrane iné ako revolvery, pi�tole a zbrane polo�ky

9307:

- Delostrelecké zbrane (napríklad delá, mínomety, húfnice):

9301 11 00 - - Samohybné ZZZ 5,0 1,5 -100

9301 19 00 - - Ostatné ZZZ 5,0 1,5 -100

9301 20 00 - Raketomety; plameòomety; granátomety; torpédomety a

podobné vrhaèe ZZZ 5,0 1,5 -100

9301 90 00 - Ostatné ZZZ 5,0 1,5 -100

9302 00 00 Revolvery a pi�tole, iné ako zatriedené do polo�ky 9303 ale-

bo 9304 PCE 6,0 4,4 -50

9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe vý-

buchu strelného prachu (napr. �portové brokovnice a gu¾ov-

nice, strelné zbrane, ktoré mo�no nabíja� len ústím hlavne,

pi�tole vystre¾ujúce rakety a ostatné zariadenia urèené len na

vypú��anie signálových rakiet, pi�tole a revolvery na stre¾bu

slepými nábojmi, jatoèné pi�tole, delá na vrhanie lán):

9303 10 00 - Strelné zbrane nabíjané ústím hlavne PCE 11,0 3,0 -100

9303 20 - Ostatné �portové, lovecké alebo na stre¾bu na cie¾ urèené

brokovnice, vrátane kombinácie brokovnica - gu¾ovnica:

9303 20 10 - - S jednou hladkou hlavòou PCE 5,0 3,8 -50

9303 20 95 - - Ostatné PCE 5,0 3,8 -50

9303 30 00 - Ostatné gu¾ovnice, �portové, lovecké alebo na stre¾bu na

terè PCE 5,0 3,8 -50

9303 90 00 - Ostatné PCE 11,0 3,0 -100

9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pu�ky, karabíny a pi�tole na pero, tlak

vzduchu alebo na plyn, obu�ky), okrem zbraní polo�ky 9307 ZZZ 15,0 6,4 -50

9305 Èasti, súèasti a príslu�enstvo výrobkov polo�iek 9301 a�

9304:

9305 10 00 - Revolverov alebo pi�tolí ZZZ 25,0 1,6 -100

- Brokovníc alebo gu¾ovníc polo�ky 9303:

9305 21 00 - - Hlavne brokovnice PCE 28,0 1,6 -100

9305 29 00 - - Ostatné ZZZ 25,0 1,6 -100

- Ostatné:
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Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9305 91 00 - - Na vojenské zbrane polo�ky 9301 ZZZ 27,0 1,6 -100

9305 99 00 - - Ostatné ZZZ 27,0 1,6 -100

9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely a podobná vo-

jenská munícia a jej èasti; náboje a iné strelivo a ich èasti vrá-

tane brokov a nábojových krytiek (zátok):

9306 10 00 - Náboje do nitovacích pi�tolí alebo do podobných nástrojov,

alebo do jatoèných pi�tolí a ich èasti a súèasti MIL 5,0 3,8 -50

- Náboje do brokovníc a ich èasti a súèasti; broky do vzdu-

choviek:

9306 21 00 - - Náboje MIL 5,0 3,8 -50

9306 29 - - Ostatné:

9306 29 40 - - - Nábojnice MIL 5,0 3,8 -50

9306 29 70 - - - Ostatné ZZZ 5,0 3,8 -50

9306 30 - Ostatné náboje a ich èasti a súèasti:

9306 30 10 - - Do revolverov a pi�tolí polo�ky 9302 a do automatických

pi�tolí polo�ky 9301 ZZZ 21,0 1,2 -100

- - Ostatné:

9306 30 30 - - - Do vojenských zbraní ZZZ 21,0 1,2 -100

- - - Ostatné:

9306 30 91 - - - - Náboje so stredovým zápalom MIL 21,0 1,2 -100

9306 30 93 - - - - Náboje s okrajovým zápalom MIL 21,0 1,2 -100

9306 30 98 - - - - Ostatné ZZZ 21,0 1,2 -100

9306 90 - Ostatné:

9306 90 10 - - Na vojenské úèely ZZZ 5,0 1,2 -100

9306 90 90 - - Ostatné ZZZ 5,0 1,2 -100

9307 00 00 Meèe, tesáky, bodáky, kopije a podobné seèné a bodné

zbrane, ich èasti, súèasti a ich po�vy ZZZ 12,0 3,0 -100
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94. kapitola

Nábytok; poste¾oviny, matrace, matracové podlo�ky; vankú�e
a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslu�enstvo
inde ne�pecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy,
svetelné znaky a znaèky, svetelné oznamovacie tabule

a podobné výrobky; montované stavby

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) matrace, podhlavnice a vankú�e nafukovacie alebo vodné kapitoly 39, 40 alebo 63;
b) zrkadlá urèené na postavenie na dlá�ku alebo na podklad (napríklad toaletné zrkadlá) polo�ky 7009;
c) predmety kapitoly 71;
d) èasti a súèasti v�eobecného pou�itia, definované v poznámke 2 k triede XV, zo základného kovu (trieda XV), ale-

bo podobný tovar z plastov (kapitola 39), alebo sejfy polo�ky 8303;
e) nábytok, ktorý je zvlá�� kon�truovaný ako súèas� chladiacich alebo mraziacich zariadení polo�ky 8418, náby-

tok zvlás� kon�truovaný na �ijacie stroje (polo�ka 8452);
f) svietidlá kapitoly 85;
g) nábytok, ktorý tvorí �pecifické súèasti prístrojov polo�ky 8518 (polo�ka 8518), polo�iek 8519 a� 8521 (polo�ka

8522) alebo polo�iek 8525 a� 8528 (polo�ka 8529);
h) predmety polo�ky 8714;
ij) zubolekárske kreslá so vstavanými zubolekárskymi prístrojmi polo�ky 9018, ako aj p¾uvadlá pre zubolekárske

ordinácie (polo�ka 9018);
k) predmety kapitoly 91 (napríklad hodiny a ich kryty alebo skrinky); alebo
l) nábytok a svietidlá alebo osvet¾ovacie príslu�enstvo charakteru hraèiek (polo�ka 9503), biliardové stoly alebo

ostatný nábytok �peciálne kon�truovaný na hry (polo�ka 9504), nábytok na kúzelnícke triky alebo na dekorácie
(iné ako elektrické girlandy), ako sú lampióny (polo�ka 9505).

2. Výrobky (iné ako èasti a súèasti) uvedené v polo�kách 9401 a� 9403 sa zatrieïujú do týchto kapitol, len ak sú kon-
�truované tak, aby mohli stá� na dlá�ke. Do týchto polo�iek patria, aj keï sú kon�truované tak, aby viseli, boli pri-
pevnené na stene alebo polo�ené na sebe:
a) skrine, kni�nice, police a sektorový nábytok;
b) sedadlá a postele.

3. a) V polo�kách 9401 a� 9403 sa za èasti a súèasti tovaru nepova�ujú tabule alebo dosky (tie� prirezané do tvaru,
ale nekombinované s inými èas�ami nábytku) zo skla (vrátane zrkadiel), mramoru alebo ostatných kameòov
alebo akýchko¾vek iných materiálov zatriedených do kapitoly 68 alebo 69.

b) Tovar opísaný v polo�ke 9404, predkladaný samostatne, zostáva zatriedený v tejto polo�ke, aj keï tvorí súèas�
nábytku polo�iek 9401, 9402 alebo 9403.

4. Na úèely polo�ky 9406 termín �montované stavby� znamená stavby dokonèené v továrni alebo dodávané v podobe
stavebných dielcov predkladaných spoloène, ktoré sa majú zmontova� na stavenisku, ako sú ubytovne, dielenské
objekty, kancelárie, �koly, obchody, kôlne, gará�e alebo podobné stavby.
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9401 Sedadlá (okrem sedadiel 9402), tie� premenite¾né na lô�ka,

a ich èasti a súèasti:

9401 10 - Sedadlá druhov pou�ívaných v lietadlách:

9401 10 10 - - Nepotiahnuté ko�ou, na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 70,0 7,0 -50

9401 10 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0 -50

9401 20 00 - Sedadlá druhov pou�ívaných v motorových vozidlách ZZZ 70,0 7,0 -50

9401 30 - Otáèacie sedadlá nastavite¾né na vý�ku:

9401 30 10 - - Vypchávané, s operadlami a kolieskami alebo sanicami ZZZ 65,0 6,3 -50

9401 30 90 - - Ostatné ZZZ 65,0 6,3 -50

9401 40 00 - Sedadlá, iné ako kempingové alebo záhradné, premenite¾né

na lô�ka ZZZ 65,0 4,6 -50

9401 50 00 - Sedadlá z indického tàstia, vàbového prútia, bambusu alebo

z podobných materiálov ZZZ 70,0 7,0 -50

- Ostatné sedadlá, s drevenou kostrou:

9401 61 00 - - Èalúnené ZZZ 22,0 4,6 -50

9401 69 00 - - Ostatné ZZZ 22,0 4,6 -50

- Ostatné sedadlá, s kovovou kostrou:

9401 71 00 - - Èalúnené ZZZ 70,0 7,0 -50

9401 79 00 - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0 -50

9401 80 00 - Ostatné sedadlá ZZZ 65,0 5,6 -50

9401 90 - Èasti a súèasti:

9401 90 10 - - Sedadiel, druhov pou�ívaných v lietadlách ZZZ 65,0 6,0 -50

- - Ostatné:

9401 90 30 - - - Z dreva ZZZ 65,0 6,0 -50

9401 90 80 - - - Ostatné ZZZ 65,0 6,0 -50

9402 Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky ná-

bytok (napr. operaèné stoly, vy�etrovacie stoly, nemocnièné

lô�ka s mechanickým zariadením; zubolekárske kreslá); kres-

lá pre holièstvá a kaderníctva a podobné kreslá, otoèné so

sklápacím a zdvíhacím zariadením, èasti a súèasti týchto vý-

robkov:

9402 10 00 - Zubolekárske kreslá, kreslá pre holièstvá a kaderníctva

alebo podobné kreslá a ich èasti a súèasti ZZZ 19,0 8,0

9402 90 00 - Ostatné ZZZ 19,0 7,0 -50

9403 Ostatný nábytok a jeho èasti a súèasti:

9403 10 - Kancelársky kovový nábytok:

9403 10 10 - - Rysovacie stoly (iné ako polo�ky 9017) ZZZ 70,0 7,0
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

- - Ostatné:

- - - Nepresahujúce vý�ku 80 cm:

9403 10 51 - - - - Písacie stoly ZZZ 70,0 7,0

9403 10 59 - - - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0

- - - Presahujúce vý�ku 80 cm:

9403 10 91 - - - - Skrine s dverami, �alúziami alebo so sklopnými doskami ZZZ 70,0 7,0

9403 10 93 - - - - Registraèné skrinky, lístkovnice a ostatné kartoteèné skrine ZZZ 70,0 7,0

9403 10 99 - - - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0

9403 20 - Ostatný kovový nábytok:

9403 20 10 - - Na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 52,0 7,0

- - Ostatné:

9403 20 91 - - - Postele ZZZ 52,0 7,0

9403 20 99 - - - Ostatné ZZZ 52,0 7,0

9403 30 - Kancelársky drevený nábytok:

- - Nepresahujúci vý�ku 80 cm:

9403 30 11 - - - Písacie stoly ZZZ 22,0 9,6

9403 30 19 - - - Ostatné ZZZ 22,0 9,6

- - Presahujúci vý�ku 80 cm:

9403 30 91 - - - Skrine s dverami, �alúziami alebo so sklopnými doskami; regis-

traèné skrinky, lístkovnice a ostatné kartoteèné skrine ZZZ 22,0 9,6

9403 30 99 - - - Ostatné ZZZ 22,0 9,6

9403 40 - Kuchynský drevený nábytok:

9403 40 10 - - Vstavané kuchynské jednotky ZZZ 22,0 9,6

9403 40 90 - - Ostatný ZZZ 22,0 9,6

9403 50 00 - Spálòový drevený nábytok ZZZ 22,0 9,6

9403 60 - Ostatný drevený nábytok:

9403 60 10 - - Drevený nábytok druhov pou�ívaných v jedálòach a obývacích

izbách ZZZ 22,0 9,6

9403 60 30 - - Drevený nábytok druhov pou�ívaných v obchodoch ZZZ 22,0 9,6

9403 60 90 - - Ostatný drevený nábytok ZZZ 22,0 9,6

9403 70 - Nábytok z plastov:

9403 70 10 - - Na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 70,0 2,3

9403 70 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 2,3

9403 80 00 - Nábytok z ostatných materiálov, vrátane tàstia, vàbového

prútia, bambusu alebo podobných materiálov ZZZ 68,0 5,6

9403 90 - Èasti a súèasti:

9403 90 10 - - Z kovu ZZZ 70,0 7,0

9403 90 30 - - Z dreva ZZZ 70,0 7,0

9403 90 90 - - Z ostatných materiálov ZZZ 70,0 7,0

9404 Matracové podlo�ky; poste¾oviny a podobné výrobky (napr.

matrace, pre�ívané prikrývky, periny, vankú�e a podhlavní-

ky) s pru�inami alebo vypchávané alebo vo vnútri vylo�ené

akýmko¾vek materiálom, alebo z ¾ahèenej gumy alebo z ¾ah-
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

èených plastov, tie� potiahnuté:

9404 10 00 - Matracové podlo�ky ZZZ 48,0 6,3 -50

- Matrace:

9404 21 - - Z ¾ahèenej gumy alebo ¾ahèených plastov, tie� potiahnuté:

9404 21 10 - - - Z gumy ZZZ 32,0 5,4 -50

9404 21 90 - - - Z plastov ZZZ 32,0 5,4 -50

9404 29 - - Z ostatných materiálov:

9404 29 10 - - - S kovovými pru�inami ZZZ 32,0 5,4 -50

9404 29 90 - - - Ostatné ZZZ 32,0 5,4 -50

9404 30 00 - Spacie vaky PCE 40,0 6,0 -50

9404 90 - Ostatné:

9404 90 10 - - Plnené perím alebo páperím ZZZ 40,0 6,0 -50

9404 90 90 - - Ostatné ZZZ 40,0 6,0 -50

9405 Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich èasti a súèasti inde ne-

uvedené alebo nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky,

svetelné ukazovatele a podobné výrobky, s trvalým pevným

osvet¾ovacím zdrojom, a ich èasti a súèasti inde ne�pecifikova-

né alebo nezahrnuté:

9405 10 - Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá, okrem

vonkaj�ích svietidiel druhov pou�ívaných na verejné osvet-

lenie:

9405 10 10 - - Zo základných kovov alebo z plastov, na pou�itie v civilných lie-

tadlách ZZZ 25,0 3,8

- - Ostatné:

- - - Z plastov:

9405 10 21 - - - - Pou�ívané so �iarovkami ZZZ 25,0 3,8

9405 10 29 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 3,8

9405 10 30 - - - Z keramických materiálov ZZZ 25,0 3,8

9405 10 50 - - - Zo skla ZZZ 25,0 3,8

- - - Z iných materiálov:

9405 10 91 - - - - Pou�ívané so �iarovkami ZZZ 25,0 3,8

9405 10 99 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 3,8

9405 20 - Elektrické noèné svietidlá, kancelárske svietidlá a stojacie

svietidlá:

- - Z plastov:

9405 20 11 - - - Pou�ívané so �iarovkami ZZZ 25,0 6,0

9405 20 19 - - - Ostatné ZZZ 25,0 6,0

9405 20 30 - - Z keramických materiálov ZZZ 25,0 6,0

9405 20 50 - - Zo skla ZZZ 25,0 6,0

- - Z iných materiálov:

9405 20 91 - - - Pou�ívané so �iarovkami ZZZ 25,0 6,0
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9405 20 99 - - - Ostatné ZZZ 25,0 6,0

9405 30 00 - Elektrické svietidlá na vianoèné stromèeky ZZZ 39,0 5,5

9405 40 - Ostatné elektrické svietidlá:

9405 40 10 - - Svetlomety ZZZ 25,0 7,0

- - Ostatné:

- - - Z plastov:

9405 40 31 - - - - Pou�ívané so �iarovkami ZZZ 25,0 7,0

9405 40 35 - - - - Pou�ívané so �iarivkovými trubicami ZZZ 25,0 7,0

9405 40 39 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 7,0

- - - Z ostatných materiálov:

9405 40 91 - - - - Pou�ívané so �iarovkami ZZZ 25,0 7,0

9405 40 95 - - - - Pou�ívané so �iarivkovými trubicami ZZZ 25,0 7,0

9405 40 99 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 7,0

9405 50 00 - Neelektrické svietidlá ZZZ 32,0 4,5 -50

9405 60 - Svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele

a podobné výrobky:

9405 60 10 - - Svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podob-

né výrobky z obyèajných kovov alebo z plastov, na pou�itie v ci-

vilných lietadlách ZZZ 32,0 5,6

- - Ostatné:

9405 60 91 - - - Z plastov ZZZ 32,0 5,6

9405 60 99 - - - Z ostatných materiálov ZZZ 32,0 5,6

- Èasti a súèasti:

9405 91 - - Sklenené:

- - - Potreby na vybavenie elektrických svietidiel (okrem svetlome-

tov):

9405 91 11 - - - - Fazetové sklo, do�tièky, gu¾ôèky, mandlièky, kvietky, prívesky

a ostatné výrobky na zdobenie lustrov ZZZ 14,0 2,8

9405 91 19 - - - - Ostatné (napr. rozpty¾ovacie tienidlá, stropné svietidlá, gule,

misky, noèné tienidlá, tulipánky) ZZZ 14,0 2,8

9405 91 90 - - - Ostatné ZZZ 14,0 2,8

9405 92 - - Z plastov:

9405 92 10 - - - Èasti a súèasti výrobkov podpolo�iek 9405 10 alebo 9405 60

na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 40,0 5,0

9405 92 90 - - - Ostatné ZZZ 40,0 5,0

9405 99 - - Ostatné:

9405 99 10 - - - Èasti a súèasti výrobkov podpolo�iek 9405 10 alebo 9405 60

zo základného kovu, na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 29,0 3,8 -50

9405 99 90 - - - Ostatné ZZZ 29,0 3,8 -50

9406 00 Montované stavby:

9406 00 11 - Mobilné domy ZZZ 30,0 5,3

- Ostatné
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9406 00 20 - - Z dreva ZZZ 30,0 5,3

- - Zo �eleza alebo z ocele:

9406 00 31 - - - Skleníky ZZZ 30,0 5,3

9406 00 38 - - - Ostatné ZZZ 30,0 5,3

9406 00 80 - - Z ostatných materiálov ZZZ 30,0 5,3
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95. kapitola

Hraèky, hry a �portové potreby; ich èasti, súèasti a príslu�enstvo

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) svieèky na vianoèné stromèeky (polo�ky 3406);
b) pyrotechnické výrobky na zábavu polo�ky 3604;
c) nite, monofil, �núry, èrievka a podobné výrobky na rybolov, tie� narezané na då�ku, ale nemontované na hotové

rybárske udice (kapitola 39, polo�ka 4206 alebo trieda XII);
d) ta�ky na �portové potreby alebo ostatné schránky polo�ky 4202, 4303 alebo 4304;
e) �portové odevy alebo ma�karné kostýmy z textilných materiálov kapitoly 61 alebo 62;
f) zástavy alebo vlajky z textilných látok alebo plachty na èlny, na windsurfing alebo na pozemné plachtové vozid-

lá kapitoly 63;
g) �portová obuv (okrem obuvi s namontovanými korèu¾ami alebo kolieskovými korèu¾ami) kapitoly 64 alebo

�portové pokrývky hlavy kapitoly 65;
h) vychádzkové palice, bièe, jazdecké bièíky a podobné výrobky (polo�ka 6602), ako aj ich èasti a súèasti (polo�ka

6603);
ij) nemontované sklenené oèi pre bábiky alebo hraèky polo�ky 7018;
k) èasti a súèasti v�eobecne pou�ite¾né pod¾a poznámky 2 triedy XV, zo základného kovu (trieda XV), alebo podob-

né výrobky z plastov (kapitola 39);
l) zvony, zvonèeky, gongy a podobný tovar polo�ky 8306;

m) èerpadlá na kvapaliny (polo�ka 8413), prístroje na filtráciu alebo èistenie kvapalín alebo plynov (polo�ka 8421),
elektrické motory (polo�ka 8501), elektrické transformátory (polo�ka 8504) alebo rádiové prístroje na dia¾kové
ovládanie (polo�ka 8526);

n) �portové vozidlá triedy XVII okrem sánok, bobov a podobných výrobkov;
o) detské bicykle (polo�ka 8712);
p) �portové plavidlá ako kanoe a skify (kapitola 89) a ich pomôcky na pohyb na vode (kapitola 44, ak sú vyrobené

z dreva);
q) ochranné okuliare na �portovanie alebo na hry pod holým nebom (polo�ka 9004);
r) vábnièky a pí��aly (polo�ka 9208);
s) zbrane a ostatné výrobky kapitoly 93;
t) elektrické girlandy v�etkých druhov (polo�ka 9405); alebo
u) raketové struny, stany, výrobky na táborenie, rukavice, rukavice bez prstov a palèiaky z akéhoko¾vek materiálu

(zatrieïujú sa pod¾a materiálu, z ktorého sú vyrobené).
2. Výrobky tejto kapitoly mô�u ma� jednoduché ozdoby alebo nepodstatné príslu�enstvo z drahých kovov, tie� mô�u

by� plátované drahými kovmi (doublé), z pravých alebo umelo vypestovaných perál, drahokamov alebo polodraho-
kamov (prírodných, umelých alebo rekon�tituovaných).

3. Okrem poznámky 1 sa èasti, súèasti a príslu�enstvo zatrieïujú ako výrobky tejto kapitoly, ak mo�no rozpozna�, �e
sú urèené hlavne alebo výhradne na tieto výrobky.

4. Polo�ka 9503 nezahàòa predmety, ktoré vzh¾adom na ich dizajn, tvar alebo základný materiál sú identifikovate¾né
ako urèené výluène pre zvieratá, napríklad �hraèky pre zvieratá� (zatriedené vo svojej vlastnej polo�ke).
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9501 00 Detské vozidlá a vozidielka (napr. trojkolky, kolobe�ky, �liapa-

cie autá); koèíky pre bábiky:

9501 00 10 - Koèíky pre bábiky ZZZ 54,0 6,6 -50

9501 00 90 - Ostatné ZZZ 54,0 6,6 -50

9502 Bábiky predstavujúce len ¾udské bytosti:

9502 10 - Bábiky, tie� obleèené:

9502 10 10 - - Z plastov ZZZ 17,0 4,0 -50

9502 10 90 - - Z ostatných materiálov ZZZ 17,0 4,0 -50

- Èasti, súèasti a príslu�enstvo:

9502 91 00 - - Obleky a ich príslu�enstvo, obuv a klobúky ZZZ 15,0 3,3 -50

9502 99 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 3,5 -50

9503 Ostatné hraèky; zmen�ené modely a podobné modely na hra-

nie, tie� mechanické; skladaèky v�etkých druhov:

9503 10 - Elektrické vláèiky, vrátane ko¾ajníc, signalizaèného zariade-

nia a ostatného príslu�enstva:

9503 10 10 - - Zmen�ené modely ZZZ 58,0 6,5 -50

9503 10 90 - - Ostatné ZZZ 58,0 6,5 -50

9503 20 - Zmen�ené modely na zostavovanie, tie� mechanické, iné

ako podpolo�ky 9503 10:

9503 20 10 - - Z plastov ZZZ 58,0 7,0 -50

9503 20 90 - - Z ostatných materiálov ZZZ 58,0 7,0 -50

9503 30 - Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hraèky:

9503 30 10 - - Z dreva ZZZ 58,0 6,6 -50

9503 30 30 - - Z plastov ZZZ 58,0 6,6 -50

9503 30 90 - - Z ostatných materiálov ZZZ 58,0 6,6 -50

- Hraèky predstavujúce zvieratá alebo iné bytosti ako ¾udské:

9503 41 00 - - Vypchané ZZZ 52,0 4,6 -50

9503 49 - - Ostatné:

9503 49 10 - - - Z dreva ZZZ 58,0 5,9 -50

9503 49 30 - - - Z plastov ZZZ 58,0 5,9 -50

9503 49 90 - - - Z ostatných materiálov ZZZ 58,0 5,9 -50

9503 50 00 - Hudobné nástroje a prístroje ako hraèky ZZZ 58,0 5,9 -50

9503 60 - Skladaèky:

9503 60 10 - - Z dreva ZZZ 60,0 6,7 -50

9503 60 90 - - Ostatné ZZZ 60,0 6,7 -50

9503 70 00 - Ostatné hraèky, tvoriace súpravy alebo zbierky ZZZ 59,0 6,6 -50

9503 80 - Ostatné motorové hraèky a modely:
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9503 80 10 - - Z plastov ZZZ 54,0 6,0 -50

9503 80 90 - - Z ostatných materiálov ZZZ 54,0 6,0 -50

9503 90 - Ostatné:

9503 90 10 - - Detské zbrane (hraèky) ZZZ 56,0 7,0 -50

- - Ostatné:

- - - Z plastov:

9503 90 32 - - - - Nie mechanicky ovládané ZZZ 56,0 7,0 -50

9503 90 34 - - - - Ostatné ZZZ 56,0 7,0 -50

9503 90 35 - - - Z gumy ZZZ 56,0 7,0 -50

9503 90 37 - - - Z textilných materiálov ZZZ 56,0 7,0 -50

- - - Z kovu:

9503 90 51 - - - - Miniatúrne modely liate pod tlakom ZZZ 56,0 7,0 -50

9503 90 55 - - - - Ostatné ZZZ 56,0 7,0 -50

9503 90 99 - - - Z ostatných materiálov ZZZ 56,0 7,0 -50

9504 Potreby na lunaparkové a spoloèenské hry, vrátane biliar-

dov, �peciálnych stolov pre herne a automatické zariade-

nia do kolkární:

9504 10 00 - Obrazové hry (video) pou�ite¾né s televíznym prijímaèom ZZZ 42,0 6,1 -50

9504 20 - Biliardy a ich príslu�enstvo:

9504 20 10 - - Biliardové stoly (tie� s nohami) ZZZ 30,0 4,6 -50

9504 20 90 - - Ostatné ZZZ 30,0 4,6 -50

9504 30 - Ostatné hry fungujúce po vhodení mince, bankovky (papie-

rového platidla), hracej známky alebo podobného predme-

tu, iné ako automatické zariadenia do kolkární:

9504 30 10 - - Hry s obrazovkou PCE 32,0 5,4 -50

- - Ostatné hry:

9504 30 30 - - - Flipper (mechanická hra) PCE 32,0 5,4 -50

9504 30 50 - - - Ostatné PCE 32,0 5,4 -50

9504 30 90 - - Èasti a súèasti ZZZ 32,0 5,4 -50

9504 40 00 - Hracie karty ZZZ 70,0 7,0 -50

9504 90 - Ostatné:

9504 90 10 - - Súpravy elektrických pretekárskych autíèok, ktoré majú povahu

sú�a�ných hier ZZZ 26,0 6,1 -50

9504 90 90 - - Ostatné ZZZ 26,0 6,1 -50

9505 Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo na iné zábavy, vrátane

kúzelníckych rekvizít a �artovných výrobkov:

9505 10 - Vianoèné výrobky:

9505 10 10 - - Zo skla ZZZ 27,0 4,3

9505 10 90 - - Z ostatných materiálov ZZZ 27,0 4,3

Èiastka 233 Zbierka zákonov è. 573/2003 Strana 5065



Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9505 90 00 - Ostatné ZZZ 41,0 5,6

9506 Výrobky a potreby na telesné cvièenie, na gymnastiku, atleti-

ku, na ostatné �porty (vrátane stolného tenisu) alebo na hry

pod �írym nebom, inde v tejto kapitole ne�pecifikované ani

nezahrnuté; plavecké a veslárske bazény:

- Ly�e (snehové) a iné ly�iarske potreby:

9506 11 - - Ly�e:

9506 11 10 - - - Be�ecké ly�e NPR 6,0 4,4

- - - Zjazdárske ly�e:

9506 11 21 - - - - Monoly�e a snowboardy PCE 6,0 4,4

9506 11 29 - - - - Ostatné NPR 6,0 4,4

9506 11 80 - - - Ostatné ly�e NPR 6,0 4,4

9506 12 00 - - Viazanie na ly�e ZZZ 6,0 4,4 -50

9506 19 00 - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0 -50

- Vodné ly�e, surfové dosky, surfové dosky s plachtou, wind-

surfingy a ostatné potreby na vodné �porty:

9506 21 00 - - Surfové dosky s plachtou ZZZ 70,0 7,0 -50

9506 29 00 - - Ostatné ZZZ 45,0 4,4 -50

- Golfové palice a ostatné golfové potreby:

9506 31 00 - - Palice, úplné súpravy PCE 70,0 7,0 -50

9506 32 00 - - Loptièky PCE 28,0 5,1 -50

9506 39 - - Ostatné:

9506 39 10 - - - Èasti golfových palíc ZZZ 70,0 7,0 -50

9506 39 90 - - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0 -50

9506 40 - Výrobky a potreby na stolný tenis:

9506 40 10 - - Rakety, loptièky a sie�ky ZZZ 26,0 5,0 -50

9506 40 90 - - Ostatné ZZZ 26,0 5,0 -50

- Tenisové, badmintonové alebo podobné rakety, tie� bez

výpletu:

9506 51 00 - - Tenisové rakety, tie� bez výpletu ZZZ 70,0 7,0 -50

9506 59 00 - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0 -50

- Lopty a loptièky, iné ako golfové loptièky alebo loptièky

na stolný tenis:

9506 61 00 - - Tenisové loptièky ZZZ 28,0 5,1 -50

9506 62 - - Nafukovacie:

9506 62 10 - - - Z ko�e ZZZ 28,0 5,1 -50

9506 62 90 - - - Ostatné ZZZ 28,0 5,1 -50

9506 69 - - Ostatné:

9506 69 10 - - - Kriketové loptièky a lopty na pólo ZZZ 28,0 5,1 -50

9506 69 90 - - - Ostatné ZZZ 28,0 5,1 -50

9506 70 - Korèule a kolieskové korèule, vrátane obuvi, na ktorú sú

korèule pripevnené:
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9506 70 10 - - Korèule NPR 70,0 7,0 -50

9506 70 30 - - Kolieskové korèule NPR 70,0 7,0 -50

9506 70 90 - - Èasti, súèasti a príslu�enstvo ZZZ 70,0 7,0 -50

- Ostatné:

9506 91 - - Výrobky a potreby na telocvik, gymnastiku alebo atletiku:

9506 91 10 - - - Tréningové prístroje s mechanizmom na nastavovanie rôznej zá�a�e ZZZ 38,0 7,0 -50

9506 91 90 - - - Ostatné ZZZ 38,0 7,0 -50

9506 99 - - Ostatné:

9506 99 10 - - - Vybavenie na kriket a pólo, iné ako lopty ZZZ 32,0 7,0 -50

9506 99 90 - - - Ostatné ZZZ 32,0 7,0 -50

9507 Rybárske prúty, rybárske háèiky a ostatné rybárske potreby

na udice; podberáky, sie�ky na motýle a podobné sie�ky;

umelé návnady (iné ako zatriedené v polo�ke 9208 alebo 9705)

a podobné lovecké a strelecké potreby:

9507 10 00 - Rybárske prúty ZZZ 17,0 4,0 -50

9507 20 - Rybárske háèiky, tie� naviazané na náväzce:

9507 20 10 - - Rybárske háèiky, nenaviazané ZZZ 5,0 1,4 -100

9507 20 90 - - Ostatné ZZZ 5,0 1,4 -100

9507 30 00 - Rybárske navijaky ZZZ 40,0 6,0 -50

9507 90 00 - Ostatné ZZZ 35,0 6,0 -50

9508 Kolotoèe, hojdaèky, strelnice a ostatné jarmoèné atrakcie;

putovné cirkusy a zverince; putovné divadlá:

9508 10 00 - Putovné cirkusy a putovné zverince ZZZ 20,0 4,3 -50

9508 90 00 - Ostatné ZZZ 20,0 4,3 -50
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96. kapitola

Rôzne výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) ceruzky na kozmetické alebo toaletné úèely (kapitola 33);
b) výrobky kapitoly 66 (napríklad èasti a súèasti dá�dnikov alebo vychádzkových palíc);
c) bi�utéria (polo�ka 7117);
d) èasti a súèasti v�eobecne pou�ite¾né pod¾a poznámky 2 triedy XV, zo základných kovov (trieda XV), alebo po-

dobné výrobky z plastov (kapitola 39);
e) výrobky kapitoly 82 (nástroje, no�iarsky tovar, príbory) s rukovä�ami alebo s inými èas�ami alebo súèas�ami

z rezbárskych alebo formovacích materiálov. Ak sa predkladajú oddelene, patria tieto rukoväte a èasti alebo sú-
èasti do polo�ky 9601 alebo 9602;

f) výrobky kapitoly 90 [napríklad rámy na okuliare (polo�ka 9003)], rysovacie perá (polo�ka 9017), kefárske vý-
robky urèené �peciálne na pou�itie v lekárstve, chirurgii, zubnom lekárstve alebo na veterinárne úèely (polo�ka
9018);

g) výrobky kapitoly 91 (napríklad kryty a skrinky na hodiny alebo hodinky);
h) hudobné nástroje, ich èasti a súèasti a príslu�enstvo (kapitola 92);
ij) výrobky kapitoly 93 (zbrane a ich èasti a súèasti);
k) výrobky kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá);
l) výrobky kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby); alebo

m) výrobky kapitoly 97 (umelecké diela, zberate¾ské predmety alebo staro�itnosti).
2. V polo�ke 9602 termín �rastlinné alebo nerastné rezbárske látky� znamená:

a) tvrdé jadrá, zrnká, �krupiny a orechy a podobné rastlinné rezbárske materiály druhov pou�ívaných v rezbár-
stve [napríklad corozo (rastlinná slonovina) a dom (orechy palmy dom)];

b) jantár, morská pena, prírodná alebo rekon�tituovaná, ako aj gagát a nerastné látky podobné gagátu.
3. V polo�ke 9603 termín �pripravené kefové zväzoèky na výrobu kefárskych výrobkov� znamená nemontované zväz-

ky chlpov, rastlinných vlákien alebo ostatných materiálov pripravených na výrobu metiel alebo kief, alebo ktoré na
tento úèel vy�adujú len ïal�ie men�ie opracovanie, ako je zarovnanie alebo zabrúsenie koncov.

4. Výrobky tejto kapitoly, iné ako polo�iek 9601 a� 9606 alebo 9615, zlo�ené celkom alebo èiastoène z drahých kovov
alebo kovov plátovaných drahými kovmi, z drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, syntetických alebo re-
kon�tituovaných) alebo obsahujúce prírodné alebo umelo pestované perly zostávajú zatriedené v tejto kapitole.
Av�ak polo�ky 9601 a� 9606 a 9615 zahàòajú predmety, ktoré majú len jednoduché ozdoby alebo bezvýznamné
príslu�enstvo z drahých kovov, kovov plátovaných drahými kovmi (doublé), z pravých alebo umelo pestovaných
perál, drahokamov alebo polodrahokamov prírodných, umelých alebo rekon�tituovaných kameòov.
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9601 Opracovaná slonovina, kos�, korytnaèina, rohovina, parohy,

koraly, perle� a ostatné �ivoèí�ne rezbárske materiály a výrob-

ky z týchto materiálov (vrátane výrobkov získaných tvarova-

ním):

9601 10 00 - Opracovaná slonovina a výrobky zo slonoviny ZZZ 5,0 1,2 -100

9601 90 - Ostatné:

9601 90 10 - - Opracovaný koral (prírodný alebo rekon�tituovaný) a výrobky z

neho ZZZ 24,0 3,3 -50

9601 90 90 - - Ostatné ZZZ 24,0 3,3 -50

9602 00 00 Opracované rastlinné alebo nerastné rezbárske materiály a

výrobky z týchto materiálov; výrobky tvarované alebo vyrezá-

vané z vosku, parafínu, stearínu, prírodného kauèuku alebo

prírodných �ivíc alebo modelovacích materiálov, a ostatné

tvarované alebo vyrezávané výrobky, inde ne�pecifikované

alebo nezahrnuté; opracovaná netvrdená �elatína (iná ako �e-

latína polo�ky 3503) a výrobky z netvrdenej �elatíny ZZZ 10,0 2,1 -100

9603 Metly, �tetce a kefy (vrátane kief tvoriacich èasti strojov, prístrojov

alebo vozidiel), ruèné mechanické metly bez motora, mopy a

opra�ovaèe z peria; pripravené kefárske zväzoèky na výrobu

metiel, �tetcov a kief; maliarske vankú�iky a valèeky; stierky (iné

ako valèekové stierky):

9603 10 00 - Metly a kefy z prútikov alebo ostatných rastlinných materiá-

lov zviazaných do zväzkov, tie� s rúèkou PCE 9,0 2,7 -100

- Zubné kefky, kefky a �tetce na holenie, na vlasy, na mihalni-

ce alebo na nechty a ostatné kefy na toaletné potreby, vráta-

ne tých, ktoré tvoria èasti prístrojov:

9603 21 00 - - Zubné kefky, vrátane kefiek na zubné protézy PCE 36,0 5,8

9603 29 - - Ostatné:

9603 29 30 - - - Kefy na vlasy PCE 28,0 5,8

9603 29 80 - - - Ostatné ZZZ 28,0 5,8

9603 30 - �tetce a kefy pre umelcov, �tetce na písanie a podobné

�tetce na naná�anie kozmetických výrobkov:

9603 30 10 - - �tetce a kefy pre umelcov, �tetce na písanie PCE 24,0 3,8

9603 30 90 - - �tetce na naná�anie kozmetických výrobkov PCE 24,0 3,8

9603 40 - Maliarske, natieraèské, lakovacie alebo podobné �tetce a kefy

(iné ako podpolo�ky 9603 30); maliarske vankú�iky a valèeky:

9603 40 10 - - Maliarske, natieraèské, lakovacie alebo podobné kefy a �tetce PCE 24,0 1,9

9603 40 90 - - Maliarske podlo�ky (vankú�iky) a valèeky PCE 24,0 1,9
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9603 50 00 - Ostatné kefy tvoriace èasti strojov, prístrojov alebo vozidiel ZZZ 17,0 4,0

9603 90 - Ostatné:

9603 90 10 - - Ruèné mechanické metly, nemotorové PCE 22,0 4,1

- - Ostatné:

9603 90 91 - - - Kefy a zametacie kefy na èistenie ulíc alebo pre domácnos�, vrá-

tane kief na �aty alebo na topánky; kefy na èesanie a umýva-

nie zvierat ZZZ 22,0 4,1

9603 90 99 - - - Ostatné ZZZ 22,0 4,1

9604 00 00 Ruèné sitá a ruèné rieèice ZZZ 9,0 2,7 -100

9605 00 00 Cestovné súpravy na osobnú toaletu, �itie alebo èistenie

obuvi alebo odevov ZZZ 31,0 5,2 -50

9606 Gombíky, stláèacie gombíky, formy na gombíky a ostatné

èasti a súèasti gombíkov alebo stláèacích gombíkov; gombí-

kové polotovary:

9606 10 00 - Stláèacie gombíky a ich èasti a súèasti ZZZ 14,0 3,6 -50

- Gombíky:

9606 21 00 - - Z plastov, nepotiahnuté textilnými materiálmi ZZZ 14,0 3,6 -50

9606 22 00 - - Zo základného kovu, nepotiahnuté textilnými materiálmi ZZZ 14,0 3,6 -50

9606 29 00 - - Ostatné ZZZ 14,0 3,6 -50

9606 30 00 - Formy na gombíky a ostatné èasti a súèasti gombíkov;

gombíkové polotovary ZZZ 14,0 3,6 -50

9607 Zipsy a ich èasti a súèasti:

- Zipsy:

9607 11 00 - - S èlánkami zo základného kovu MTR 19,0 4,3 -50

9607 19 00 - - Ostatné MTR 19,0 4,3 -50

9607 20 - Èasti a súèasti:

9607 20 10 - - Zo základného kovu, vrátane úzkych pásikov vybavených èlán-

mi zo základného kovu ZZZ 19,0 4,3 -50

9607 20 90 - - Ostatné ZZZ 19,0 4,3 -50

9608 Gu¾ôèkové perá; popisovaèe, znaèkovaèe a zvýrazòovaèe

s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace pe-

rá, rysovacie perá a ostatné perá, rydlá na rozmno�ovaèe;

patentné ceruzky; dr�adlá na perá, dr�adlá na ceruzky a po-
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dobné výrobky; èasti a súèasti týchto výrobkov (vrátane och-

ranných krytov a príchytiek), okrem výrobkov polo�ky 9609:

9608 10 - Gu¾ôèkové perá:

9608 10 10 - - S tekutým atramentom PCE 14,0 3,6 -50

- - Ostatné:

9608 10 30 - - - S telom alebo klobúèikom z drahých kovov, plátované alebo po-

tiahnuté drahými kovmi PCE 14,0 3,6 -50

- - - Ostatné:

9608 10 91 - - - - S vymenite¾nou náplòou PCE 14,0 3,6 -50

9608 10 99 - - - - Ostatné PCE 14,0 3,6 -50

9608 20 00 - Popisovaèe, znaèkovaèe a zvýrazòovaèe s plsteným hrotom

alebo iným pórovitým hrotom PCE 14,0 3,6 -50

- Plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá:

9608 31 00 - - Na rysovanie tu�om PCE 14,0 3,6 -50

9608 39 - - Ostatné:

9608 39 10 - - - S telom alebo klobúèikom z drahých kovov, plátované alebo

potiahnuté drahými kovmi PCE 14,0 3,6 -50

9608 39 90 - - - Ostatné PCE 14,0 3,6 -50

9608 40 00 - Patentné ceruzky PCE 14,0 3,6 -50

9608 50 00 - Súpravy z výrobkov patriacich najmenej do dvoch predchá-

dzajúcich podpolo�iek ZZZ 14,0 3,6 -50

9608 60 - Náhradné náplne do gu¾ôèkových pier skladajúcich sa z gu-

¾ôèkového hrotu a zásobníka náplne:

9608 60 10 - - S tekutým atramentom PCE 14,0 3,6 -50

9608 60 90 - - Ostatné PCE 14,0 3,6 -50

- Ostatné:

9608 91 00 - - Hroty a �pièky pier ZZZ 34,0 1,2 -100

9608 99 - - Ostatné:

9608 99 20 - - - Z kovu ZZZ 14,0 3,6 -50

9608 99 80 - - - Ostatné ZZZ 14,0 3,6 -50

9609 Ceruzky (iné ako ceruzky polo�ky 9608), tuhy, pastelky, kres-

liace uhle, kriedy na písanie alebo kreslenie a krajèírske krie-

dy:

9609 10 - Ceruzky a pastelky s tuhou v pevnom plá�ti:

9609 10 10 - - S tuhou z grafitu ZZZ 10,0 2,9 -100

9609 10 90 - - Ostatné ZZZ 10,0 2,9 -100

9609 20 00 - Tuhy do ceruziek, èierne alebo farebné ZZZ 10,0 2,9 -100

9609 90 - Ostatné:

9609 90 10 - - Pastelky a kresliace uhle ZZZ 32,0 5,8 -50

9609 90 90 - - Ostatné ZZZ 32,0 5,8 -50
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9610 00 00 Bridlicové tabu¾ky a tabule, na písanie alebo na kreslenie,

tie� zarámované ZZZ 68,0 7,0 -50

9611 00 00 Dátovacie, peèatiace alebo èíslovacie razidlá a podobné vý-

robky (vrátane strojèekov na tlaè alebo na vytláèanie �títkov),

ruèné; ruèné sádzadlá a malé ruèné tlaèiarske súpravy, obsa-

hujúce takéto sádzadlá ZZZ 8,0 1,9 -100

9612 Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky napus-

tené tlaèiarenskou èeròou alebo inak pripravené na zanecha-

nie odtlaèkov, tie� na cievkach alebo v kazetách; farbiace po-

du�ky, tie� napustené, tie� v �katu¾kách:

9612 10 - Farbiace pásky:

9612 10 10 - - Z plastov ZZZ 26,0 5,0 -50

9612 10 20 - - Z chemických vlákien (netkaných), so �írkou men�ou ako 30 mm,

trvale zamontované v plastových alebo kovových kazetách, dru-

hov pou�ívaných v automatických písacích strojoch, automatických

zariadeniach na spracovanie údajov a ostatných strojoch ZZZ 26,0 5,0 -50

9612 10 80 - - Ostatné ZZZ 26,0 5,0 -50

9612 20 00 - Farbiace podu�ky ZZZ 12,0 3,3 -50

9613 Zapa¾ovaèe cigariet a ostatné zapa¾ovaèe, tie� mechanické

alebo elektrické a ich èasti a súèasti, okrem kamienkov a knô-

tov:

9613 10 00 - Plynové vreckové zapa¾ovaèe, znovu nenaplnite¾né PCE 28,0 5,1 -50

9613 20 - Plynové vreckové zapa¾ovaèe, znovu naplnite¾né:

9613 20 10 - - S elektrickým zapa¾ovacím systémom PCE 28,0 5,1 -50

9613 20 90 - - S iným zapa¾ovacím systémom PCE 28,0 5,1 -50

9613 80 00 - Ostatné zapa¾ovaèe ZZZ 28,0 5,1 -50

9613 90 00 - Èasti a súèasti ZZZ 28,0 5,1 -50

9614 Fajky (vrátane fajkových hláv) a cigarové alebo cigaretové

�pièky a ich èasti a súèasti:

9614 20 - Fajky a fajkové hlavy:

9614 20 20 - - Hrubotvarované bloky (polotovary z dreva alebo z koreòa),

na výrobu fajok PCE 7,0 2,2 -100

9614 20 80 - - Ostatné ZZZ 7,0 2,2 -100

9614 90 00 - Ostatné ZZZ 7,0 2,2 -100
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9615 Hrebene na èesanie, hrebene do vlasov a podobné výrobky;

sponky do vlasov, natáèky, pripínadlá a podobné výrobky iné

ako zatriedené do polo�ky 8516, a ich èasti a súèasti:

- Hrebene na èesanie, hrebene do vlasov a podobné výrobky:

9615 11 00 - - Z tvrdej gumy alebo z plastov ZZZ 11,0 2,9 -100

9615 19 00 - - Ostatné ZZZ 11,0 3,0 -100

9615 90 00 - Ostatné ZZZ 40,0 5,7 -50

9616 Toaletné rozpra�ovaèe, ich rozpra�ovacie zariadenia a hlavy

na ne; labutienky a pudrovadlá na naná�anie kozmetických

alebo toaletných prípravkov:

9616 10 - Toaletné rozpra�ovaèe, ich rozpra�ovacie zariadenia a hlavy

na ne:

9616 10 10 - - Toaletné rozpra�ovaèe ZZZ 12,0 3,0 -100

9616 10 90 - - Rozpra�ovacie zariadenia a hlavy na ne ZZZ 12,0 3,0 -100

9616 20 00 - Labutienky a pudrovadlá na naná�anie kozmetických alebo

toaletných prípravkov ZZZ 37,0 5,1 -50

9617 00 Vákuové f¾a�e a iné vákuové nádoby, kompletné s puzdrom,

ako aj ich èasti a súèasti okrem sklenených vlo�iek:

- Vákuové f¾a�e a ostatné vákuové nádoby kompletné s puzdrom,

s kapacitou:

9617 00 11 - - Nepresahujúcou 0,75 litra ZZZ 46,0 6,3

9617 00 19 - - Presahujúcou 0,75 litra ZZZ 46,0 6,3

9617 00 90 - Èasti a súèasti, iné ako sklenené vlo�ky ZZZ 46,0 6,3

9618 00 00 Krajèírske panny, figuríny a podobné výrobky;

automaty a o�ivené scény do výkladných skríò ZZZ 26,0 4,5 -50
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XXI. TRIEDA

UMELECKÉ DIELA, ZBERATE¼SKÉ PREDMETY A STARO�ITNOSTI
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97. kapitola

Umelecké diela, zberate¾ské predmety a staro�itnosti

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) nepou�ité po�tové alebo kolkové známky, po�tové ceniny alebo podobné výrobky polo�ky 4907;
b) ma¾ované plátna na divadelné dekorácie, na ateliérové pozadia alebo podobné úèely (polo�ka 5907), ak ich ne-

mo�no zatriedi� do polo�ky 9706;
c) pravé alebo umelo pestované perly alebo drahokamy alebo polodrahokamy (polo�ky 7101 a� 7103).

2. Na úèely polo�ky 9702 termín �pôvodné rytiny, tlaèe a litografie� znamená èiernobiele alebo farebné odtlaèky bez-
prostredne obtiahnuté z jednej alebo viacerých dosiek, ktoré umelec vypracoval celé ruène, prièom nezále�í na po-
u�itej technike alebo materiáli okrem akéhoko¾vek mechanického alebo fotomechanického postupu.

3. Do polo�ky 9703 nepatria sériovo vyrábané reprodukcie alebo tradièné remeselné ruèné práce obchodnej povahy,
aj keï takéto predmety navrhli alebo vytvorili umelci.

4. a) S výhradou poznámok 1, 2 a 3 sa predmety, ktoré by mohli patri� tak do tejto kapitoly, ako aj do iných kapitol
nomenklatúry, zatriedia do tejto kapitoly.

b) Polo�ka 9706 sa nemô�e aplikova� na výrobky predchádzajúcich polo�iek tejto kapitoly.
5. Rámy, do ktorých sú vsadené obrazy, ma¾by, kresby, kolá�e a podobné obrázky, rytiny, tlaèe alebo litografie, sa za-

triedia s týmito predmetmi, ak svojou povahou a hodnotou zodpovedajú týmto predmetom. Rámy, ktorých druh
alebo hodnota nezodpovedá uvedenému opisu, zatrieïujú sa samostatne.
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

9701 Obrazy, ma¾by a kresby zhotovené celkom ruène, okrem vý-

kresov polo�ky 4906 a ruène ma¾ovaných alebo ruène ozdo-

bených priemyselných výrobkov; kolá�e a podobné obrázky:

9701 10 00 - Obrazy, ma¾by a kresby ZZZ bez cla bez cla

9701 90 00 - Ostatné ZZZ 70,0 7,0 -50

9702 00 00 Pôvodné rytiny, pôvodné tlaèe a pôvodné litografie ZZZ bez cla bez cla

9703 00 00 Pôvodné sochy a súso�ia z akéhoko¾vek materiálu ZZZ bez cla bez cla

9704 00 00 Po�tové známky, kolkové známky, odtlaèky po�tových peèia-

tok, obálky prvého dòa, po�tové ceniny a podobné výrobky,

pou�ité alebo nepou�ité, iné ako z polo�ky 4907 ZZZ bez cla bez cla

9705 00 00 Zbierky a zberate¾ské predmety, zoologickej, botanickej, mine-

ralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleonto-

logickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty ZZZ bez cla bez cla

9706 00 00 Staro�itnosti star�ie ako 100 rokov ZZZ bez cla bez cla
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