
V návaznosti na Ministerské rozhodnutí z Nairobi (WTO) Česká exportní banka, a.s. 

nepodpoří vývoz níže uvedených produktů se splatností nad 18 měsíců. 

(i) kapitoly Harmonizovaného Systému 1 až 24 bez ryb a rybích výrobků:   

 

Kapitola č. Název kapitoly 

01 Živá zvířata 

02 Maso a jedlé droby 

03 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí 

04 

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty 

živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté 

05 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté 

06 

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a 

okrasná zeleň 

07 Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy 

08 Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů 

09 Káva, čaj, maté a koření 

10 Obiloviny 

11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek 

12 

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové 

nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny 

13 Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky 

14 

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené nebo 

nezahrnuté 

15 

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; 

upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky 

16 

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních 

bezobratlých 

17 Cukr a cukrovinky 

18 Kakao a kakaové přípravky 

19 Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo 

20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin 

21 Různé jedlé přípravky 

22 Nápoje, lihoviny a ocet 

23 Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo 

24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky 

 

(ii) a dále*: 

 

Umístění Číslo Název výrobku 

HS položka 2905.43  (manitol) 

HS položka 2905.44  (sorbitol) 

HS záhlaví 33.01 (silice) 



HS záhlaví  35.01 - 35.05 (albuminoidní látky, modifikované škroby, klihy) 

HS položka 3809.10  (přípravky k úpravě povrchu, kapletování) 

HS položka 3823.60 (sorbitol jiný než 2905.44) 

HS záhlaví 41.01 - 41.03 (surové kůže a kožky) 

HS záhlaví 43.01 (surové kožešiny) 

HS záhlaví 50.01 - 50.03 (přírodní hedvábí a hedvábný odpad) 

HS záhlaví 51.01 - 51.03 (vlna a zvířecí chlupy) 

HS záhlaví 52.01 - 52.03 (bavlna nemykaná, mykaná) 

HS záhlaví 53.01 (len surový) 

HS záhlaví 53.02 (konopí surové) 

 

* Popisy výrobků, uvedené v závorkách, nejsou nezbytně vyčerpávající; podrobná verze 

celního sazebníku s přesnými názvy je dostupná v dokumentu Prováděcí nařízení Komise 

(Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 20XX) pod tímto odkazem: 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-

es/Stranky/default.aspx). 
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