
Změny v seznamu 
CZ-PRODCOM 2015
•	 	Seznam	CZ-PRODCOM	2015,	kterého	se	změny	

týkají,	je	využíván	pro	výkaz	Prům 2-01 za rok 2015.

•	 	Tento	přehled	obsahuje	pouze kódy, u kterých 
došlo ke změně	v	seznamu	CZ-PRODCOM	2015	
ve	srovnání	s	CZ-PRODCOM	2014.	Ostatní	kódy	
výrobků	ze	seznamu	CZ-PRODCOM	2014	zůstávají	
v	platnosti.

•	 	Úplný seznam	výrobků	CZ-PRODCOM	hledejte	
na	internetu ČSÚ pod odkazem „Klasifikace, 
číselníky“.

www.czso.cz

Odbor statistiky průmyslu, 
stavebnictví a energetiky

Na padesátém 81
182 00  Praha 10

https://www.czso.cz/csu/czso/seznam_vyrobku_cz_prodcom


Vysvětlivky: 
MJ – měřicí jednotka 
HS/CN – Harmonizovaný systém/Kombinovaná nomenklatura 
č – část příslušného kódu 



ČÁST I
Změny v seznamu CZ-PRODCOM, které mají bezprostřední dopad 

na obsah vykazovaných údajů

Kód výrobku Text MJ HS/CN 

Oděvy14

1419239601 Oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních 
doplňků z textilií j.n. a jejich části (kromě šál, šátků 
a štól, plédů, mantil a závojů, vázanek, motýlků 
a kravat, rukavic prstových, palcových a rukavic 
bez prstů a jejich částí, podprsenek, podvazků 
a korzetů, šlí, podvazků s přezkou a kulatých 
podvazků, pletených nebo háčkovaných)

tis. Kč 6217[.10 + .90]

Dva kódy z CZ-PRODCOM 2014 byly sloučeny do jednoho nového.
1419239301 Oděvní doplňky z textilií (kromě šál, šátků a štól, plédů, 

mantil a závojů, vázanek, motýlků a kravat, rukavic 
prstových, palcových a rukavic bez prstů, pletených nebo 
háčkovaných)

tis. Kč 6217.10

1419239501 Části oděvů nebo oděvních doplňků, z textilií (kromě 
podprsenek, podvazků a korzetů, šlí, podvazků s přezkou 
a kulatých podvazků, pletených nebo háčkovaných)

tis. Kč 6217.90

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky16

1629150002 Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
aglomerované do pelet

kg 4401 (.31 + 39.20)

Kód CZ-PRODCOM 2014 byl rozdělen na dva nové. Zároveň došlo ke změně měřicí jednotky.
3811591001 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než 

nebezpečný - dřevěné piliny, odpad a zbytky
tis. Kč 4401 [.31 +.39 (.20 

+.30 +.80)]

Chemické látky a chemické přípravky20

2014515102 Organicko-anorganické sloučeniny (kromě 
organických sloučenin síry)

kg 2931[.10 + .20 + 
.90(.10 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .60 + .80)]

Došlo k přečíslování kódu bez změny obsahu.
2014515002 Organicko-anorganické sloučeniny, ostatní kg 2931 [.10 +.20 +.90 

(.10 +.20 +.30 +.40 
+.90)]

Část I - Obsahové změny



Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2059599402 Ostatní chemické výrobky, j. n. kg 3824[.90(.25 + .75 + 
.80 + .85 + .87 + .92 
+ .93 + .96)]

Tři kódy z CZ-PRODCOM 2014 byly sloučeny do jednoho nového.
2059592001 Pyrolignity; surový tartarát (vinan) vápenatý; surový citrát 

vápenatý; antikorozní přípravky obsahující jako aktivní složku 
aminy

tis. Kč 3824.90 (.25 +.35)

2059593002 Anorganická směsná rozpouštědla a ředidla pro laky 
a podobné výrobky

kg 3824.90.40

2059599302 Ostatní chemické výrobky, j.n. kg 3824 [.90 (.75 +.80 
+.85 +.87 +.97)]

Pryžové a plastové výrobky22

2222192502 Plastové zátky, víčka, uzávěry lahví, čepičky a jiné 
uzávěry 

kg 3923[.50(.10 + .90)]

Dva kódy z CZ-PRODCOM 2014 byly sloučeny do jednoho nového.
2222192002 Plastové uzávěry a čepičky na lahve z plastů kg 3923.50.10
2222193002 Plastové zátky, víčka a jiné uzávěry (kromě na lahve) kg 3923.50.90

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu32

3299599002 Dřevěné rakve ks 4421.90.95

Došlo k přečíslování kódu bez změny obsahu. Zároveň bylo doplněna sledovaná měřicí jednotka.
1629149021 Rakve ze dřeva tis. Kč 4421.90.95

Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití38

3811591501 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný 
než nebezpečný - dřevěné piliny, odpad a zbytky, 
neaglomerované

tis. Kč 4401.39 (.30 +.80)

Kód CZ-PRODCOM 2014 byl rozdělen na dva nové.
3811591001 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než 

nebezpečný - dřevěné piliny, odpad a zbytky
tis. Kč 4401 [.31 +.39 (.20 

+.30 +.80)]

Část I - Obsahové změny



ČÁST II
Kódy CZ-PRODCOM, u kterých došlo k úpravě textového popisu

V Evropském seznamu výrobků PRODCOM byla pro rok 2015 provedena řada úprav textových popisů. Jejich 
cílem bylo lépe vystihnout skutečný obsah kódu výrobku, který je zároveň definován pomocí vazeb na 
Kombinovanou nomenklaturu a klasifikaci CPA. Tyto změny byly následně promítnuty i do národního seznamu CZ-
PRODCOM.  Níže uvedené úpravy textů představují upřesnění nebo v některých případech i opravu chyb, avšak 
neznamenají změnu obsahu dříve definovaných kódů.

Kód výrobku Text MJ 

Potravinářské výrobky10

1061123002 Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená t

Poloomletá nebo celoomletá rýže
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

1092106002 Přípravky používané k výživě domácích zvířat (kromě krmiv pro psy 
nebo kočky upravených pro maloobchodní prodej)

t

Přípravky používané pro výživu domácích zvířat (kromě krmiv pro psy a kočky)
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Nápoje11

1102122002 Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem 
zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s obsahem 
alkoholu ≤ 15 % (kromě šumivého vína a vína ze stanovených 
pěstitelských oblastí (vqprd / jakostního vína s.o.))

tis. l

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním 
alkoholu, s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě bílého a šumivého vína vqprd / jakostního vína s.o.)

Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Textilie13

1330123001 Bělení bavlněných tkanin tis. Kč

Bělení bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

1330133001 Barvení bavlněných tkanin tis. Kč

Barvení bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

1330143001 Potisk bavlněných tkanin tis. Kč

Potisk bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Část II - Změny textu



Kód výrobku Text MJ 

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky16

1621211802 Listy k dýhování a listy na překližky ze dřeva podélně rozřezané, 
krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm kromě na konci 
spojovaných, hoblovaných nebo broušených pískem

m³

Listy k dýhování a listy na překližky podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm kromě 
na konci spojovaných, hoblovaných nebo broušených pískem

Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Chemické látky a chemické přípravky20

2014633902 Éteralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty 
(kromě 2,2-oxydietanolu)

kg

Éteralkoholy a jejich halogen, sulfo, nitro nebo nitrosoderiváty, ostatní
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Ostatní nekovové minerální výrobky23

2320141002 Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek, j.n. obsahující 
magnezit, dolomit nebo chromit

t

Výrobky obsahující magnezit, dolomit nebo chromit
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení25

2540125002 Brokovnice, pušky, karabiny a střelné zbraně nabíjené ústím hlavně 
(včetně tzv. punt-gun, kombinace brokovnice-pušky, sportovních 
brokovnic podobajících se vycházkovým holím) (kromě vojenských 
střelných zbraní)

ks

Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně (předovky), ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené 
pušky a karabiny

Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Stroje a zařízení j. n.28

2812132002 Pístová čerpadla, hydraulický pohon ks

Pístová čerpadla s radiálním pohybem pístu (hydraulický pohon)
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2812142002 Redukční ventily kombinované s filtry nebo maznicemi t

Pneumatické filtry, regulátory a maznice
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2812153002 Objemové hydraulické jednotky s kmitavým pohybem, s čerpadly ks

Objemová čerpadla s kmitavým pohybem - hydraulické jednotky, ostatní
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Část II - Změny textu



Kód výrobku Text MJ 

2812158002 Rotační objemové hydraulické jednotky, s čerpadly ks

Rotační objemová čerpadla kromě axiálních, radiálních a zubových
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2812163002 Hydraulické systémy s válci jako akčními členy ks

Hydraulické systémy (lineárně činné)
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2812168002 Hydraulické systémy s jinými akčními členy než válci ks

Hydraulické systémy (kromě lineárně činných)
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2822151302 Samohybné vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním 
zařízením, poháněné elektrickým motorem, s výškou zdvihu ≥  1 m

ks

Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem, s výškou zdvihu ≥ 1 m
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2822151502 Samohybné vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním 
zařízením, poháněné elektrickým motorem, s výškou zdvihu < 1 m

ks

Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem, s výškou zdvihu < 1 m
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

2822155002 Vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením (kromě 
samohybných)

ks

Vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, j.n.
Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy29

2910411002 Motorová vozidla pro nákladní dopravu s dieselovým motorem nebo 
motorem se žárovou hlavou, o celkové hmotnosti vozidla ≤ 5 t (kromě 
terénních vyklápěcích vozů (damprů))

ks

Motorová vozidla pro nákladní dopravu s dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou, o největší 
technicky přípustné hmotnosti ≤ 5 t

Textový popis v CZ-PRODCOM 2014:

Část II - Změny textu



Kódy CZ-PRODCOM, u kterých se mění vazba na HS/CN

U níže uvedených kódů došlo ke změně v korespondujících kódech Kombinované nomenklatury a v některých 
případech je proto nutné předefinovat vazbu mezi CZ-PRODCOM a HS/CN. Tyto změny však nemají dopad na 
obsah kódů CZ-PRODCOM, které zůstávají nadále v platnosti.

ČÁST III

Kód výrobku Text MJ 

Potravinářské výrobky10

1020254002 Přípravky nebo konzervy z tuňáků, skipjacků a tuňáků pruhovaných 
(bonito), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových 
pokrmů)

kg

1604.14a
1604.14a

Odkaz na HS/CN 2014:
Odkaz na HS/CN 2015:

Došlo ke změně v korespondujících kódech Kombinované nomeklatury. Zkrácený zápis vazby ani obsah 
kódů CZ-PRODCOM se nemění.

1051403002 Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra 
a tvarohu

t

0406.10
0406.10

Odkaz na HS/CN 2014:
Odkaz na HS/CN 2015:

Došlo ke změně v korespondujících kódech Kombinované nomeklatury. Zkrácený zápis vazby ani obsah 
kódů CZ-PRODCOM se nemění.

1051405002 Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů, sýry s modrou plísní 
a ostatní sýry (kromě tavených sýrů)

t

0406 [.20 +.40 +.90]
0406 [.20 +.40 +.90]

Odkaz na HS/CN 2014:
Odkaz na HS/CN 2015:

Došlo ke změně v korespondujících kódech Kombinované nomeklatury. Zkrácený zápis vazby ani obsah 
kódů CZ-PRODCOM se nemění.

1085120002 Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů kg

1604 [.11 (.00b) +.12 (.10b +.91b +.99b) +.13 (.11b +.19b +.90b) +.14 (.11b 
+.16b +.18b +.90b) +.15 (.11b +.19b +.90b) +.16 (.00b) +.17 (.00b) +.19 (.10b 
+.31b +.39b +.50b +.91b +.92b +.93b +.94b +.95b +.97b) +.20 (.05b +.10b 
+.30b +.40b +.50b +.70b +.90b
1604b + 1605b

Odkaz na HS/CN 2014:

Odkaz na HS/CN 2015:

Byl aktualizován odkaz na Kombinovanou nomenklaturu. Obsah kódu se nemění.

Textilie13

1320203102 Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 200 g/m² z různobarevných přízí, na 
košile a halenky

tis. m²

5208 [.41.00a +.42.00a + .43.00a +.49.00a] + 5209 [.41.00a +.43.00a +.49.00a] 
+ 5210 [.41.00a +.49.00a]
5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

Odkaz na HS/CN 2014:

Odkaz na HS/CN 2015:

Byl aktualizován odkaz na Kombinovanou nomenklaturu. Obsah kódu se nemění.

Část III - Změna vazby na HS/CN



Kód výrobku Text MJ 

1320207202 Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro ostatní oblečení tis. m²

5208.4b + 5209 [.41 +.43 +.49]a + 5210.4b + 5211 [.41 +.43 +.49]a + 5212.14b 
+ 5212.24a
5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) 
+ .49(.00a)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + 
.49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

Odkaz na HS/CN 2014:

Odkaz na HS/CN 2015:

Byl aktualizován odkaz na Kombinovanou nomenklaturu. Obsah kódu se nemění.

1320207402 Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro domácí textilie 
a nábytkové potahové textilie

tis. m²

5208.4c + 5209 [.41 +.43 +.49]b + 5210.4c + 5211 [.41 +.43 +.49]b + 5212.14c 
+ 5212.24b
5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) 
+ .49(.00b)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + 
.49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

Odkaz na HS/CN 2014:

Odkaz na HS/CN 2015:

Byl aktualizován odkaz na Kombinovanou nomenklaturu. Obsah kódu se nemění.

1320207902 Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové 
použití

tis. m²

5208.4d + 5209 [.41 +.43 +.49]c + 5210.4d + 5211 [.41 +.43 +.49]c + 5212.14d 
+ 5212.24c
5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) 
+ .49(.00c)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + 
.49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

Odkaz na HS/CN 2014:

Odkaz na HS/CN 2015:

Byl aktualizován odkaz na Kombinovanou nomenklaturu. Obsah kódu se nemění.

Část III - Změna vazby na HS/CN
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