
Změny v seznamu 
CZ-PRODCOM 2016
•	 	Seznam	CZ-PRODCOM	2015,	kterého	se	změny	

týkají,	je	využíván	pro	výkaz	Prům 2-01 za rok 2016.

•	 	Tento	přehled	obsahuje	pouze kódy, u kterých 
došlo ke změně	v	seznamu	CZ-PRODCOM	2016	
ve	srovnání	s	CZ-PRODCOM	2015.	Ostatní	kódy	
výrobků	ze	seznamu	CZ-PRODCOM	2015	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 kódů (reorganizace kódů)

V Evropském seznamu výrobků PRODCOM byla pro rok 2016 provedena řada úprav, které vyplynuly zejména z 
revize klasifikace produkce CPA. Tyto změny byly následně promítnuty i do národního seznamu CZ-PRODCOM. 
Zároveň byly provedeny některé úpravy pouze na úrovni národního seznamu CZ-PRODCOM, které vyplynuly z 
požadavků respondentů i uživatelů dat. Níže uvedené úpravy zahrnují sloučení vybraných kódů CZ-PRODCOM 
2015 do nového kódu CZ-PRODCOM 2016, rozdělení vybraných kódů a složitější reorganizace, kdy se obsah 
více kódů CZ-PRODCOM nově uspořádal do odlišných kódů CZ-PRODCOM 2016.

Kód výrobku Text MJ HS/CN 

Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací10

1020225002 Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, 
žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, 
solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, 
prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

kg 0305[.10 + .20 + 
.71(.10 + .90) + .72 + 
.79]

Dva kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

1020220002 Rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské výživě, játra, 
jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

kg 0305 [.10 +.20]

1020425002 Rybí hlavy, ocasy a žaludky, jiné jedlé rybí droby:  sušené, 
solené nebo ve slaném nálevu, uzené

kg 0305 [.71 (.10 +.90) 
+.72 +.79]

1020325002 Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně 
a chobotnice) zmrazení, sušení, solení nebo 
ve slaném nálevu

kg 0307[.29(.10 + .90) + 
.39(.10 + .90) + 
.49(.09 + .11 + .18 + 
.31 + .33 + .35 + .38 
+ .59 + .71 + .92 + 
.99) + .59(.10 + .90) 
+ .99(.11 + .14 + .17 
+ .20 + .80)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1020320002 Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně 
a chobotnice) zmrazení, sušení, uzení, solení nebo 
ve slaném nálevu

kg 0307 [.29 (.10 +.90) 
+.39(.10 +.90) 
+.49(.09 +.11 +.18 
+.31 +.33 +.35 +.38 
+.59 +.71 +.92 +.99) 
+.59(.10 +.90) + 
.99(.14 +.20)]

1020330002 Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy 
atd.), zmrazení, sušení, uzení, solení nebo ve slaném nálevu; 
moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než 
korýšů, způsobilé k lidskému požívání, zmrazené, sušené, 
uzené, solené nebo ve slaném nálevu

kg 0307 [.79(.30 +.90) 
+.89.90 +.99(.11 
+.17 +.80)] + 
0308[.19(.30 +.90) 
+.29(.30 +.90) 
+.30(.50 +.90) 
+.90(.50 +.90)]
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1020335002 Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – 
zaděnky, medúzy atd.), zmrazení, sušení, solení 
nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety 
z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, vhodné 
k lidské spotřebě, zmrazené, sušené, solené nebo 
ve slaném nálevu

kg 0307[.79(.30 + .90) + 
.89(.90)] + 
0308[.19(.30 + .90) + 
.29(.30 + .90) + 
.30(.50 + .90) + 
.90(.50 + .90)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

1020330002 Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy 
atd.), zmrazení, sušení, uzení, solení nebo ve slaném nálevu; 
moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než 
korýšů, způsobilé k lidskému požívání, zmrazené, sušené, 
uzené, solené nebo ve slaném nálevu

kg 0307 [.79(.30 +.90) 
+.89.90 +.99(.11 
+.17 +.80)] + 
0308[.19(.30 +.90) 
+.29(.30 +.90) 
+.30(.50 +.90) 
+.90(.50 +.90)]

1039250002 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná 
semena, loupané

kg 0801[.22 + .32] + 
0802[.12(.10 + .90) + 
.22 + .32 + .42 + .52 
+ .62] + 1202 42

Byl zaveden nový kód, jehož obsah nebyl doposud sledován.

--

1039292002 Ovoce sušené (kromě datlí, ananasu, avokáda, 
kvajávy, manga, mangostanu, citrusového ovoce 
a hroznů); směsi sušených ořechů a/nebo 
sušeného ovoce

kg 0803[.10(.90) + 
.90(.90)] + 0804 20 
90 + 0813[.10 + .20 
+ .30 + .40(.10 + .30 
+ .50 + .65 + .95) + 
.50(.12 + .15 + .19 + 
.31 + .39 + .91 + .99)]

K obsahu kódu CZ-PRODCOM 2015 byl doplněn obsah, jež nebyl doposud sledován.

1039252002 Ovoce sušené, směsi sušeného ovoce nebo ořechů, kůry 
z ovoce (kromě HS 0801 až 0806)

kg 0813

1041291002 Ostatní rostlinné oleje, surové, chemicky 
neupravené

t 1507[.10(.10 + .90)] 
+ 1512[.21(.10 + 
.90)] + 1513[.11(.10 
+ .91 + .99) + .21(.10 
+ .30 + .90)] + 
1515[.11 + .50(.11 + 
.19) + .90(.21 + .29 + 
.40 + .59)]

Čtyři kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

1041210002 Surový sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené t 1507.10

1041250002 Surový bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené t 1512.21

1041280002 Surový kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky 
neupravené

t 1513.11

1041290002 Ostatní rostlinné oleje, surové (kromě chemicky upravených 
olejů)

t 1513.21 + 1515 [.11 
+.50.1 +.90(.2 +.40 
+.59)]
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1085191002 Ostatní hotové pokrmy, včetně zmrazené pizzy, 
kromě čerstvé pizzy

kg 2106 90 98b

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

1085190002 Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy) kg 2106.90.98

1089160002 Potraviny podléhající rychlé zkáze včetně čerstvé 
pizzy, sendvičů

kg --

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1085190002 Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy) kg 2106.90.98

1089194002 Ostatní potravinové přípravky, j.n. kg 2106.90 (.20 +.92)

1089170002 Výživové doplňky (výrobky k lidské spotřebě 
určené k dodání živin)

kg 2106[.90(.92c + 
.98a)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1085190002 Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy) kg 2106.90.98

1089194002 Ostatní potravinové přípravky, j.n. kg 2106.90 (.20 +.92)

1089195002 Ostatní potravinářské výrobky j. n. kg 2106[.90(.20 + .92d)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

1089194002 Ostatní potravinové přípravky, j.n. kg 2106.90 (.20 +.92)

Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací12

1200120002 Tabákové listy, sušené, odřapíkované kg 2401[.20(.35 + .60 + 
.70 + .85 + .95)]

Byl zaveden nový kód, jehož obsah nebyl doposud sledován.

--

Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací15

1512111001 Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna 
zvířata z jakéhokoli materiálu (včetně jezdeckých 
bičů a bičíků a jejich částí, postraňků, vodítek, 
nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, 
pokrývek na psy)

tis. Kč 4201 + 6602 00 00a 
+ 6603 90 90a

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1512110001 Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně 
postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod 
sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných 
výrobků) z jakéhokoliv materiálu

tis. Kč 4201

3299215002 Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky 
a podobné výrobky

ks 6602

3299220001 Části, součásti, ozdoby a příslušenství deštníků, slunečníků, 
vycházkových holí, sedacích holí, bičů, jezdeckých bičíků 
a podobných výrobků

tis. Kč 6603 [.20 +.90.90]
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, 
vč. souvisejících služeb a prací

16

1610221002 Bambusové dřevo, včetně nespojených pruhů 
a vlysů pro parketové podlahy, souvisle 
profilované, „s pery, drážkované, polodrážkové, 
zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, 
zaoblené nebo podobně profilované“ podél 
jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též 
hoblované, broušené pískem nebo na koncích 
spojované

t 4409.21

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

1610215002 Dřevo jiné než jehličnaté (včetně nesestavených pruhů 
a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

t 4409.2

1610230002 Dřevo, včetně nespojených pruhů a vlysů pro 
parketové podlahy, souvisle profilované, „s pery, 
drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované 
do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo 
podobně profilované“ podél jakékoliv z jeho hran, 
konců nebo ploch, též hoblované, broušené 
pískem nebo na koncích spojované (kromě 
jehličnatého a bambusového dřeva)

t 4409[.29(.10 + .91 + 
.99)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

1610215002 Dřevo jiné než jehličnaté (včetně nesestavených pruhů 
a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

t 4409.2

1621161002 Ostatní překližky, dýhované desky a podobné 
vrstvené dřevo, z jehličnatého dřeva

m³ 4412[.94(.90) + 
.99(.30 + .85)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1621122102 Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo s laťovkami, 
vrstvenými deskami a podlahovými laťovkami

m³ 4412.94

1621122402 Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo (kromě laťovek, 
vrstvených desek a podlahových laťovek)

m³ 4412.99

1621181002 Ostatní překližky, dýhované desky a podobné 
vrstvené dřevo, z jiného dřeva

m³ 4412[.94(.10) + 
.99(.40 + .50)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

1621122402 Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo (kromě laťovek, 
vrstvených desek a podlahových laťovek)

m³ 4412.99
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1621221002 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo 
podélně rozřezané, krájené nebo loupané, 
o tloušťce ≤ 6 mm, z jehličnatého dřeva

m³ 4408[.10(.15 + .91 + 
.98)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1621211302 Listy k dýhování na překližky nebo jiné dřevo, podélně 
rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené 
pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce ≤ 6 mm, 
tužkárenská prkénka

m³ 4408 [.10(.15 +.91) 
+.31(.11 +.2) 
+.39(.15 +.21 +.55 
+.70) +.90(.15 +.35)]

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 4408 [.10 (.98) +.31 
(.30) +.39 (.30 +.85 
+.95) +.90 (.85 +.95)]

1621230002 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo 
podélně rozřezané, krájené nebo loupané, 
o tloušťce ≤ 6 mm, z tropického dřeva

m³ 4408[.31(.11 + .21 + 
.25 + .30) + .39(.15 + 
.21 + .30 + .55 + .70 
+ .85 + .95)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1621211302 Listy k dýhování na překližky nebo jiné dřevo, podélně 
rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené 
pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce ≤ 6 mm, 
tužkárenská prkénka

m³ 4408 [.10(.15 +.91) 
+.31(.11 +.2) 
+.39(.15 +.21 +.55 
+.70) +.90(.15 +.35)]

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 4408 [.10 (.98) +.31 
(.30) +.39 (.30 +.85 
+.95) +.90 (.85 +.95)]

1621240002 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo 
podélně rozřezané, krájené nebo loupané, 
o tloušťce ≤ 6 mm, z jiného než jehličnatého nebo 
tropického dřeva

m³ 4408[.90(.15 + .35 + 
.85 + .95)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

1621211302 Listy k dýhování na překližky nebo jiné dřevo, podélně 
rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené 
pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce ≤ 6 mm, 
tužkárenská prkénka

m³ 4408 [.10(.15 +.91) 
+.31(.11 +.2) 
+.39(.15 +.21 +.55 
+.70) +.90(.15 +.35)]

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 4408 [.10 (.98) +.31 
(.30) +.39 (.30 +.85 
+.95) +.90 (.85 +.95)]
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

Tiskařské a nahrávací služby18

1812161001 Tisk na textilie tis. Kč --

Děvět kódů CZ-PRODCOM 2015 bylo sloučeno do jednoho nového.

1330141001 Potisk tkanin z přírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu tis. Kč --

1330142001 Potisk vlněných tkanin tis. Kč --

1330143001 Potisk bavlněných tkanin tis. Kč --

1330144001 Potisk lněných tkanin a tkanin z rostlinných nebo lýkových 
vláken a papírových vláken

tis. Kč --

1330145001 Potisk tkanin ze syntetického hedvábí a syntetických vláken 
(včetně směsových)

tis. Kč --

1330146001 Potisk tkanin z umělých vláken tis. Kč --

1330147001 Potisk vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě 
smyčkových textilií (froté) a stuh)

tis. Kč --

1330148001 Potisk smyčkové ručníkoviny a podobných smyčkových 
tkanin

tis. Kč --

1330149001 Potisk pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií tis. Kč --

1812162001 Tisk na materiály jiné než tkanina nebo papír tis. Kč --

Byl zaveden nový kód, jehož obsah nebyl doposud sledován.

--

Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací19

1920238002 Benzin lakový (White spirit) t 2710.12.21

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

1920237002 Lakový benzín, technické benzíny (rafinované destiláty 
petroleje na bázi primárního benzínu/petroleje)

t 2710.12 (.21 +.25)

1920253002 Benzin speciální ostatní t 2710.12.25

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

1920237002 Lakový benzín, technické benzíny (rafinované destiláty 
petroleje na bázi primárního benzínu/petroleje)

t 2710.12 (.21 +.25)

1920289902 Ostatní minerální oleje (kromě plynových 
a topných), ostatní oleje

t 2710.20.90

V důsledku opravy odkazu na HS/CN byl vytvořen nový kód.

--

1920321002 Ethylen, propylen, butylen a butadien, zkapalněné t 2711.14

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

1920320002 Rafinerský plyn (směs plynů sestávající hlavně z vodíku, 
metanu, etanu a olefinů)

t 2711 [.14 +.19 +.29a]
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1920390002 Ostatní ropné plyny nebo plynné uhlovodíky, 
kromě zemního plynu

t 2711 [.19 +.29]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

1920320002 Rafinerský plyn (směs plynů sestávající hlavně z vodíku, 
metanu, etanu a olefinů)

t 2711 [.14 +.19 +.29a]

Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací20

2014233702 Dioly a vícesytné alkoholy (kromě ethylenglykolu 
a propylenglykolu, d-glucitolu a tetramethylen-
glykolu s obsahem uhlíku pocházejícího z biomasy 
ve výši 100 % hmotnostních)

kg 2905[.39(.20 + .28 + 
.30 + .95) + .41 + .42 
+ .43 + .49]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2014233902 Dioly a vícesytné alkoholy kromě d-glucitolu, ostatní kg 2905 [.39 +.41 +.42 
+.43 +.49]

2014233802 1,4-Butandiol nebo tetramethylen-glykol 
tetramethylen-glykol (1,4-butandiol) s obsahem 
uhlíku pocházejícího z biomasy ve výši 100 % 
hmotnostních

kg 2905.39.26

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2014233902 Dioly a vícesytné alkoholy kromě d-glucitolu, ostatní kg 2905 [.39 +.41 +.42 
+.43 +.49]

2014338102 Šťavelová, azaelová, malonová a jiné kyseliny, 
cykloalkanové, cykloalkenové nebo 
cykloterpenické polykarboxylové kyseliny a jejich 
soli (kromě butandiové kyseliny s obsahem uhlíku 
pocházejícího z biomasy ve výši 100 % 
hmotnostních)

kg 2917[.11 + .13(.10 + 
.90) + .19(.10 + .80) 
+ .20]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2014338302 Šťavelová, azealová, malonová a jiné kyseliny, 
cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické 
polykarboxylové kyseliny a jejich soli

kg 2917 [.11 +.13 +.19 
+.20]

2014338202 Ethan-1,2-dikarboxylová kyselina nebo butandiová 
kyselina (jantarová kyselina) s obsahem uhlíku 
pocházejícího z biomasy ve výši 100 % 
hmotnostních

kg 2917[.11 + .13(.10 + 
.90) + .19(.10 + .80) 
+ .20]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2014338302 Šťavelová, azealová, malonová a jiné kyseliny, 
cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické 
polykarboxylové kyseliny a jejich soli

kg 2917 [.11 +.13 +.19 
+.20]
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2059415802 Mazací přípravky z ropy nebo živičných nerostů 
kromě přípravků používaných pro úpravu textilních 
materiálů, usně, kůže, kožešin a jiných materiálů 
(kromě maziv s obsahem uhlíku pocházejícího 
z biomasy ve výši nejméně 25 % hmotnostních, 
která jsou biologicky rozložitelná na úrovni 
nejméně 60 %)

kg 3403[.19(.10 + .80)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2059415702 Mazací přípravky z ropy nebo živičných nerostů kromě 
přípravků používaných pro úpravu textilních materiálů, usně, 
kůže, kožešin a jiných materiálů

kg 3403.19

2059415902 Maziva s obsahem uhlíku pocházejícího 
z biomasy ve výši nejméně 25 % hmotnostních, 
která jsou biologicky rozložitelná na úrovni 
nejméně 60 %

kg 3403.19.20

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2059415702 Mazací přípravky z ropy nebo živičných nerostů kromě 
přípravků používaných pro úpravu textilních materiálů, usně, 
kůže, kožešin a jiných materiálů

kg 3403.19

Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací22

2229299501 Ostatní výrobky z plastů j.n. (kromě zařízení 
rozpoznatelných pro stomické použití)

tis. Kč 3926.90.97

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2229299001 Ostatní výrobky z plastů nebo podobných materiálů tis. Kč 3006.91 + 
3926.90.97

Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací26

2651125002 Elektronické teodolity a tachymetry (tacheometry); 
zeměměřičské (včetně fotogrammetrických 
zaměřovacích), hydrografické a oceánografické 
nástroje a přístroje (kromě dálkoměrů, nivelačních 
přístrojů a kompasů), elektronické

ks 9015[.20(.10) + 
.40(.10) + .80(.19)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

2651121502 Elektronické dálkoměry, teodolity, tacheometry 
a fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

ks 9015 [.10.10 +.20.10 
+.40.10]

2651123902 Ostatní elektronické přístroje, j.n. ks 9015.80.19
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2651128002 Neelektronické zeměměřičské (včetně 
fotogrammetrických zaměřovacích), hydrografické, 
oceánografické, hydrologické, meteorologické 
nebo geofyzikální nástroje a přístroje (kromě 
dálkoměrů, nivelačních přístrojů a kompasů)

ks 9015[.20(.90) + 
.40(.90) + .80(.91 + 
.93 + .99)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

2651127002 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, 
fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, 
oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo 
geofyzikální nástroje a přístroje (kromě nivelačních přístrojů 
a kompasů), neelektronické; dálkoměry, neelektronické

ks 9015  [.10.90 
+.20.90 +.40.90 
+.80.9]

2651539502 Ostatní neelektronické přístroje a zařízení pro 
fyzikální nebo chemické rozbory, j. n.

ks 9027[.80(.91 + .99)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

2651539002 Ostatní nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické 
rozbory, j.n.

ks 9027.80 (.05 +.9)

2651820001 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 
26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; 
mikrotomy; díly, j.n.

tis. Kč 9015 90 + 9017 90 + 
9025 90 + 9026 90 + 
9027[.90(.10 + .50a 
+ .80)] + 
9030[.90(.20 + .85)] 
+ 9033

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

2651820001 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.12, 
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotomy; díly, j.n.

tis. Kč 9015.90 + 9017.90 + 
9025.90 + 9026.90 + 
9027.90 + 9030.90 + 
9033

2651853001 Díly a příslušenství přístrojů, zařízení a strojů z HS 
9031, j.n.

tis. Kč 9031[.90(.30 + .85)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2651852001 Díly a příslušenství přístrojů, zařízení a strojů z HS 9031 tis. Kč 9031.90

2652211002 Hodinové a hodinkové strojky ks 9108 + 9109 + 9110

Pět kódů CZ-PRODCOM 2015 bylo sloučeno do jednoho nového. Při sloučení došlo ke sjednocení měřicích 
jednotek.

2652210002 Hodinkové strojky, úplné a smontované ks 9108

2652220002 Hodinové strojky, úplné a smontované ks 9109 [.10 +.90]

2652230002 Hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně 
smontované; neúplné strojky smontované

kg 9110 [.11 +.12]

2652240002 Neúplné, nedokončené hodinkové strojky ks 9110.19

2652250002 Nesmontované úplné, neúplné a nedokončené hodinové 
strojky

kg 9110.90
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2670165002 Kinematografické promítací přístroje ks 9007.20

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

2670160002 Kinematografické promítací přístroje; promítací přístroje pro 
diapozitivy; ostatní promítací přístroje pro statické snímky

ks 9007.20 + 
9008.50.00a

2670191002 Přístroje pro bleskové světlo (včetně bleskových 
žárovek, bleskových kostek a podobných 
výrobků); fotografické přístroje zvětšovací; 
přístroje a vybavení pro fotografické laboratoře; 
negatoskopy; promítací plátna

ks 9006[.61 + .69] + 
9008 50 + 9010[.10 
+ .50 + .60]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

2670160002 Kinematografické promítací přístroje; promítací přístroje pro 
diapozitivy; ostatní promítací přístroje pro statické snímky

ks 9007.20 + 
9008.50.00a

2670170001 Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo (tzv. elektronické 
blesky) (kromě bleskových žárovek, bleskových kostek 
a podobných výrobků); fotografické přístroje zvětšovací; 
přístroje a vybavení pro fotografické laboratoře; negatoskopy; 
promítací plátna

tis. Kč 9006 [.61 +.69 
(.00a)] + 9008 50 
00b + 9010 [.10 +.50 
+.60]

2670180002 Čtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo jiné 
mikroformáty

ks 9008.50.00c

2740310002 Bleskové žárovky, bleskové kostky a podobné výrobky ks 9006.69b

2670242002 Dálkoměry ks 9015[.10(.10 + .90)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

2651121502 Elektronické dálkoměry, teodolity, tacheometry 
a fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

ks 9015 [.10.10 +.20.10 
+.40.10]

2651127002 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, 
fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, 
oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo 
geofyzikální nástroje a přístroje (kromě nivelačních přístrojů 
a kompasů), neelektronické; dálkoměry, neelektronické

ks 9015  [.10.90 
+.20.90 +.40.90 
+.80.9]

2670249002 Expozimetry, stroboskopy, optické přístroje, 
zařízení a stroje na kontrolu polovodičových 
destiček nebo polovodičových zařízení nebo na 
kontrolu masek nebo ohniskových destiček 
používaných k výrobě polovodičových zařízení, 
projektory na kontrolu profilů a ostatní optické 
přístroje, zařízení a stroje na měření nebo kontrolu

ks 9027 80 05 + 9029 
20 90 + 9031[.41 + 
.49(.10 + .90)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

2651539002 Ostatní nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické 
rozbory, j.n.

ks 9027.80 (.05 +.9)

2651647002 Stroboskopy (včetně fotografických nebo kinematografických 
kamer natrvalo zabudovaných ve stroboskopech)

ks 9029.20.90

2651663002 Optické přístroje, zařízení a stroje na měření nebo kontrolu, 
j.n. v HS 90

ks 9031.4
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2670261001 Díly a příslušenství optických přístrojů a zařízení 
z HS 9013

tis. Kč 9013[.90(.10 + .90)] 
+ 9027 90 50b

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

2651820001 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.12, 
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotomy; díly, j.n.

tis. Kč 9015.90 + 9017.90 + 
9025.90 + 9026.90 + 
9027.90 + 9030.90 + 
9033

2670250001 Díly a příslušenství optických přístrojů a zařízení z HS 9013 tis. Kč 9013.90

2670263001 Díly a příslušenství přístrojů a zařízení KN 9031 
41 00 a optických přístrojů a zařízení KN 9031 49 
90

tis. Kč 9031.90.20

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2651852001 Díly a příslušenství přístrojů, zařízení a strojů z HS 9031 tis. Kč 9031.90

Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací27

2711611001 Díly vhodné pro použití výhradně nebo hlavně 
s elektrickými motory a generátory, elektrickými 
generátorovými soustrojími a rotačními měniči, j.n. 
(kromě palivových článků)

tis. Kč 8503[.00(.10 + .91 + 
.99a)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2711610001 Díly určené výhradně nebo zejména ke strojům z HS 8501 
nebo 8502

tis. Kč 8503

2711620801 Elektronické sestavy statických měničů 
používaných s telekomunikačními přístroji, 
zařízeními pro automatizované zpracování dat 
a jejich jednotkami, j.n.

tis. Kč 8504.90.91

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2711620701 Díly statických měničů tis. Kč 8504.90.9

2712104102 Bleskojistky a omezovače napětí pro napětí > 1 kV ks 8535.40.00a

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2712104002 Bleskojistky, omezovače napětí a omezovače proudu pro 
napětí > 1 kV

ks 8535.40

2740309002 Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení z plastů 
a jiných materiálů, používaná se žárovkami 
a zářivkovými trubicemi, včetně elektrických 
svítidel (sad) pro vánoční stromky

ks 9405[.30 + .40(.31 + 
.35 + .39 + .91 + .95 
+ .99)]

Dva kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

2740320002 Světelné řetězy používané pro vánoční stromky ks 9405.30

2740393002 Elektrická svítidla a osvětlovací zařízení (kromě reflektorů 
a světlometů), ostatní

ks 9405.40 (.3 +.9)
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2790419001 Díly statických měničů, j.n. (kromě elektronických 
sestav používaných s telekomunikačními přístroji, 
zařízeními pro automatizované zpracování dat 
a jejich jednotkami)

tis. Kč 8504.90.99

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2711620701 Díly statických měničů tis. Kč 8504.90.9

2790420001 Palivové články tis. Kč 8503 00 99b

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2711610001 Díly určené výhradně nebo zejména ke strojům z HS 8501 
nebo 8502

tis. Kč 8503

2790430002 Omezovače proudu pro napětí > 1 kV ks 8535.40.00b

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2712104002 Bleskojistky, omezovače napětí a omezovače proudu pro 
napětí > 1 kV

ks 8535.40

Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací28

2823100002 Účtovací stroje a podobné stroje vybavené 
počítacím zařízením. Do této subkategorie patří: 
psací stroje a stroje pro zpracování textu, 
elektronické kalkulačky a kapesní přístroje 
k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů 
s výpočetními funkcemi, registrační pokladny, 
frankovací stroje, stroje na vydávání lístků 
a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením

ks 8469[.00(.10 + .91 + 
.99)] + 8470[.10 + 
.21 + .29 + .30 + .50 
+ .90]

Tři kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

2823110002 Psací stroje a stroje pro zpracování textu ks 8469

2823120002 Elektronické kalkulačky a kapesní přístroje k záznamu, 
vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi

ks 8470 [.10 +.2]

2823130002 Účtovací stroje, registrační pokladny, frankovací stroje, stroje 
na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím 
zařízením

ks 8470 [.30 +.50 +.90]

Část I - Obsahové změny - reorganizace kódů

12



Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2823211002 Fotokopírovací přístroje s optickým nebo 
kontaktním systémem a termokopírovací přístroje; 
ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý 
tisk) kancelářského typu (formát archů ≤ 22 × 
36 cm) a ostatní kancelářské stroje, včetně 
diktafonů provozuschopných jen s vnějším 
zdrojem napájení

ks 8443[.12 + .39(.10 + 
.31 + .39)] + 
8472[.10 + .30 + 
.90(.10 + .70)] + 
8519 81 51

Tři kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

2823210002 Fotokopírovací přístroje s optickým nebo kontaktním 
systémem nebo termokopírovací přístroje

ks 8443.39 (.10 +.3)

2823220002 Ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý tisk), 
kancelářského typu (formát archů ≤ 22 x 36 cm)

ks 8443.12

2823230002 Ostatní kancelářské stroje ks 8472 
[.10+.30+.90(.10+.70)
] + 8519.81.51

2823221001 Díly a příslušenství psacích a počítacích strojů. 
Díly a příslušenství strojů z HS 8472. Díly 
a příslušenství tiskáren z HS 8443 3

tis. Kč 8443[.99(.10 + .90)] 
+ 8473[.10(.11 + .19 
+ .90) + .21(.10 + 
.90) + .29(.10 + .90) 
+ .40(.11 + .18 + .80)]

Tři kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

2823240001 Části, součásti a příslušenství psacích a počítacích strojů tis. Kč 8473 [.10 +.2]

2823250001 Díly a příslušenství přístrojů z HS 8472 tis. Kč 8473.40

2823260001 Díly a příslušenství tiskáren z HS 8443.3 tis. Kč 8443.99

2841116002 Stroje pro obrábění vodním paprskem ks 8456.90.20

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2899395502 Ostatní stroje a přístroje z HS 84, j.n. ks 8479 [.60 +.89.9]

2841249102 Stroje pro hoblování, obrážení nebo drážkování 
a jiné obráběcí stroje na zpracování kovů, karbidů 
kovů nebo cermetů, j. n. (kromě strojů na pilování)

ks 8461[.20 + .90(.00a)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2841249002 Hoblovací, obrážecí nebo drážkovací stroje a ostatní stroje 
na obrábění kovů, karbidů kovů nebo cermetů, j. n.

ks 8461 [.20 +.90]

2841326102 Střihací stroje, včetně lisů, jiné než číslicově 
řízené, na opracování kovů (kromě strojů na 
opracování plochých kovových výrobků 
a kombinovaných střihacích a probíjecích, 
děrovacích, nařezávacích, nastřihovacích strojů)

ks 8462[.39(.91 + .99)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2841326002 Střihací stroje (včetně lisů), kromě kombinovaných střihacích 
a probíjecích, děrovacích, nařezávacích, nastřihovacích 
strojů, jiné než číslicově řízené

ks 8462.39
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

2841347102 Pěchovací stroje a kovotlačitelské soustruhy na 
zpracování kovových materiálů, stroje na výrobu 
ohebných hadic ze spirálových kovových pásků, 
stroje na tváření kovů elektromagnetickými pulzy 
a ostatní stroje na zpracování kovů jinak než 
úběrem materiálu (kromě nýtovacích strojů)

ks 8463.90.00a

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2841347002 Nýtovací stroje, pěchovací stroje a kovotlačitelské soustruhy 
na zpracování kovových materiálů, stroje na výrobu 
ohebných hadic ze spirálových kovových pásků, stroje na 
tváření kovů elektromagnetickými pulzy a ostatní stroje na 
zpracování kovu jinak než úběrem materiálu

ks 8463.90

2849133002 Stroje na pilování ks 8461.90.00b

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2841249002 Hoblovací, obrážecí nebo drážkovací stroje a ostatní stroje 
na obrábění kovů, karbidů kovů nebo cermetů, j. n.

ks 8461 [.20 +.90]

2849135002 Střihací stroje, včetně lisů, jiné než číslicově 
řízené, na opracování plochých kovových výrobků 
(kromě kombinovaných střihacích a probíjecích, 
děrovacích, nařezávacích, nastřihovacích strojů)

ks 8462.39.10

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2841326002 Střihací stroje (včetně lisů), kromě kombinovaných střihacích 
a probíjecích, děrovacích, nařezávacích, nastřihovacích 
strojů, jiné než číslicově řízené

ks 8462.39

2849136002 Nýtovací stroje ks 8463.90.00b

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2841347002 Nýtovací stroje, pěchovací stroje a kovotlačitelské soustruhy 
na zpracování kovových materiálů, stroje na výrobu 
ohebných hadic ze spirálových kovových pásků, stroje na 
tváření kovů elektromagnetickými pulzy a ostatní stroje na 
zpracování kovu jinak než úběrem materiálu

ks 8463.90

2892221002 Motorové stroje na vyrovnávání a srovnávání 
terénu (grejdry a nivelátory) a škrabače (skrejpry)

ks 8429[.20 + .30]

Dva kódy CZ-PRODCOM 2015 byly sloučeny do jednoho nového.

2892220002 Motorové stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry 
a nivelátory)

ks 8429.20

2892230002 Motorové škrabače (skrejpry) ks 8429.30

2899395602 Ostatní stroje a mechanická zařízení z HS 84, j.n. ks 8479[.60 + .71 + .79 
+ .89(.97)]

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2899395502 Ostatní stroje a přístroje z HS 84, j.n. ks 8479 [.60 +.89.9]

Část I - Obsahové změny - reorganizace kódů
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací32

3250505001 Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití tis. Kč 3006.91

Kód CZ-PRODCOM 2015 byl rozdělen na dva nové.

2229299001 Ostatní výrobky z plastů nebo podobných materiálů tis. Kč 3006.91 + 
3926.90.97

3299216002 Vycházkové hole, sedací hole a podobné výrobky 
kromě bičů a bičíků

ks 6602 00 00b

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

3299215002 Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky 
a podobné výrobky

ks 6602

3299221001 Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, slunečníků, 
vycházkových holí, sedacích holí a podobných 
výrobků kromě dílů pro biče a bičíky

tis. Kč 6603[.20 + .90(.90b)]

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

3299220001 Části, součásti, ozdoby a příslušenství deštníků, slunečníků, 
vycházkových holí, sedacích holí, bičů, jezdeckých bičíků 
a podobných výrobků

tis. Kč 6603 [.20 +.90.90]

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

3811311001 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než 
nebezpečný

tis. Kč 3825.1

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

3811310001 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný tis. Kč 3825.1

3811593001 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný 
než nebezpečný - ostatní odpad 
z recyklovatelných materiálů, j.n. (kromě 
dřevěných pilin, odpadu a zbytků)

tis. Kč --

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

3811310001 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný tis. Kč 3825.1

3811592001 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než 
nebezpečný - ostatní odpad z recyklovatelných materiálů, j.n. 
(kromě dřevěných pilin, odpadu a zbytků)

tis. Kč --

3821500001 Pelety z komunálního odpadu tis. Kč --

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódů CZ-PRODCOM 2015: 

3811310001 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný tis. Kč 3825.1

3811592001 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než 
nebezpečný - ostatní odpad z recyklovatelných materiálů, j.n. 
(kromě dřevěných pilin, odpadu a zbytků)

tis. Kč --

Část I - Obsahové změny - reorganizace kódů
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

3832130001 Pelety j. n. (vyráběné z různých odpadních 
materiálů)

tis. Kč --

Došlo k reorganizaci obsahu kódů. Sledovaný obsah byl zahrnut do kódu CZ-PRODCOM 2015: 

3811592001 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než 
nebezpečný - ostatní odpad z recyklovatelných materiálů, j.n. 
(kromě dřevěných pilin, odpadu a zbytků)

tis. Kč --

Část I - Obsahové změny - reorganizace kódů
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ČÁST II

Změny v seznamu CZ-PRODCOM, které mají bezprostřední dopad 
na obsah vykazovaných kódů (změna kódu)

V Evropském seznamu výrobků PRODCOM byla pro rok 2016 provedena řada úprav, které vyplynuly zejména z 
revize klasifikace produkce CPA. Tyto změny byly následně promítnuty i do národního seznamu CZ-PRODCOM. 
Zároveň byly provedeny některé úpravy pouze na úrovni národního seznamu CZ-PRODCOM, které vyplynuly z 
požadavků respondentů i uživatelů dat. Níže uvedeny jsou ty případy, kdy došlo k přečíslování vybraných kódů 
CZ-PRODCOM, avšak obsah dříve sledovaných kódů zůstal nezměněn.

Kód výrobku Text MJ HS/CN 

Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací10

1039291002 Vinné hrozny sušené kg 0806.20

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1039251002 Vinné hrozny sušené kg 0806.20

1039295002 Ovoce, upravené nebo konzervované, j.n. (kromě 
Müsli)

kg 2008[.20 + .30 + .40 
+ .50 + .60 + .70 + 
.80 + .91 + .93 + 
.97(.12 až .98) + .99]

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Zároveň byl aktualizován odkaz na 
Kombinovanou nomenklaturu. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1039255002 Ovoce, upravené nebo konzervované, j.n. (kromě Müsli) kg 2008 [.20 (.11 +.19 
+.31 +.39 +.51 +.59 
+.71 +.79 +.90) +.30 
(.11 +.19 +.31 +.39 
+.51 +.55 +.59 +.71 
+.75 +.79 +.90) +.40 
(.11 +.19 +.21 +.29 
+.31 +.39 +.51 +.59 
+.71 +.79 +.90) +.50 
(.11 +.19 +.31 +.39 
+.51 +.59 +.61 +.69 
+.71 +.79 +.92 +.98) 
+.60 (.11 +

1041211002 Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky 
neupravené

t 1508.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1041220002 Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky 
neupravené

t 1508.10

1041221002 Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky 
neupravené

t 1509.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1041231002 Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené t 1509.10

Část II - Obsahové změny - změna kódu
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1041222002 Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, 
surové (též smíšené s panenským olivovým 
olejem, rafinované; kromě panenského olivového 
oleje a chemicky upravených olejů)

t 1510.00.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1041233002 Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, surové (též 
smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě 
panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

t 1510.00.10

1041230002 Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich 
frakce, chemicky neupravené

t 1512.11

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1041240002 Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, 
chemicky neupravené

t 1512.11

1041241002 Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich 
frakce, chemicky neupravené

t 1514 [.11 +.91]

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1041260002 Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, 
chemicky neupravené

t 1514 [.11 +.91]

1041251002 Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky 
neupravené

t 1511.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1041270002 Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené t 1511.10

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, 
vč. souvisejících služeb a prací

16

1610113302 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, 
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, na 
koncích spojované, broušené nebo hoblované

m³ 4407[.10(.15 + .31 + 
.33 + .38)]

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Zároveň byl aktualizován odkaz na 
Kombinovanou nomenklaturu. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610103302 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, na koncích spojované, 
broušené nebo hoblované

m³ 4407.10 (.15 +.30)

1610113502 Smrkové dřevo (Picea abies Karst.), jedlové dřevo 
(Abies alba Mill.), rozřezané nebo štípané 
podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce 
> 6 mm,  na koncích spojované, broušené nebo 
hoblované

m³ 4407.10.91

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610103502 Smrkové dřevo (Picea abies Karst.), jedlové dřevo (Abies 
alba Mill.)

m³ 4407.10.91

Část II - Obsahové změny - změna kódu
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1610113702 Borové dřevo (Pinus sylvestris L.), rozřezané nebo 
štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce 
> 6 mm,  na koncích spojované, broušené nebo 
hoblované

m³ 4407.10.93

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610103702 Borové dřevo: Pinus sylvestris L. m³ 4407.10.93

1610113902 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, 
krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (kromě 
broušeného nebo hoblovaného dřeva, smrkového 
dřeva „Picea abies Karst.“, jedlového dřeva „Abies 
alba Mill.“ a borového dřeva „Pinus sylvestris L.“)

m³ 4407.10.98

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610103902 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (kromě broušeného nebo 
hoblovaného dřeva, smrkového dřeva „Picea abies Karst.“, 
jedlového dřeva „Abies alba Mill.“ a borového dřeva „Pinus 
sylvestris L.“)

m³ 4407.10.98

1610125002 Dubové, bukové a jiné dřevo, hoblované nebo 
broušené pískem, na koncích spojované, 
o tloušťce > 6mm (kromě jehličnatého 
a tropického dřeva)

m³ 4407 [.91 (.15 +.39 
+.90) +.92 +.93 (.10 
+.91 +.99) +.94 (.10 
+.91 +.99) +.95 (.10 
+.91 +.99) +.99 (.27 
+.40 +.91 +.96 +.98)]

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610105002 Dubové, bukové a jiné dřevo, hoblované nebo broušené 
pískem, na koncích spojované, o tloušťce > 6mm (kromě 
jehličnatého a tropického dřeva)

m³ 4407 [.91 (.15 +.39 
+.90) +.92 +.93 (.10 
+.91 +.99) +.94 (.10 
+.91 +.99) +.95 (.10 
+.91 +.99) +.99 (.27 
+.40 +.91 +.96 +.98)]

1610127102 Tropické dřevo; rozřezané nebo štípané podélně, 
krájené nebo loupané, na koncích spojované, 
broušené nebo hoblované, o tloušťce > 6 mm

m³ 4407[.21(.10 + .91 + 
.99) + .22(.10 + .91 + 
.99) + .25(.10 + .30 + 
.50 + .90) + .26(.10 + 
.30 + .50 + .90) + 
.27(.10 + .91 + .99) + 
.28(.10 + .91 + .99) + 
.29(.15 + .20 + .25 + 
.45 + .60 + .83 + .85 
+ .95) + .99(.96)]

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Zároveň byl aktualizován odkaz na 
Kombinovanou nomenklaturu. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610107102 Tropické dřevo, rozřezané nebo štípané, krájené nebo 
loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích 
spojované, o tloušťce > 6 mm

m³ 4407 [.21 (.10 +.91 
+.99) +.22 (.10 +.91 
+.99) +.25 (.10 +.30 
+.50 +.90) +.26 (.10 
+.30 +.50 +.90) +.27 
(.10 +.91 +.99) +.28 
(.10 +.91 +.99) +.29 
(.15 +.20 +.25 +.45 
+.60 +.83 +.85 +.95)]

Část II - Obsahové změny - změna kódu
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1610127702 Dubové desky, pruhy a vlysy pro parketovou nebo 
dřevěnou podlahu, hoblované, nesestavené 
(kromě souvisle profilovaných)

m² 4407.91.31

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610107702 Dubové desky, latě a vlysy pro parketovou nebo dřevěnou 
podlahu, hoblované, nesestavené

m² 4407.91.31

1610130002 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce), neimpregnované

m³ 4406.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610101002 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), 
neimpregnované

m³ 4406.10

1610240002 Dřevěná vlna, dřevitá moučka t 4405

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610220002 Dřevěná vlna, dřevitá moučka t 4405

1610250302 Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky t 4401.21

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610230302 Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky t 4401.21

1610250502 Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté t 4401.22

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1610230502 Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté t 4401.22

1621120002 Třískové desky, ze dřeva m³ 4410.11

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621131302 Třískové desky, ze dřeva m³ 4410.11

1621141902 Třískové desky tzv. "waferboard" a podobné desky 
ze dřeva (kromě třískových desek a desek 
s orientovanými třískami, tzv. "oriented strand 
board")

m³ 4410.19

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621131902 Třískové desky tzv. "waferboard" a podobné desky ze dřeva 
(kromě třískových desek a desek s orientovanými třískami, 
tzv. "oriented strand board")

m³ 4410.19

1621145002 Dřevotřískové desky a podobné desky z jiných 
dřevitých materiálů

m³ 4410.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621135002 Dřevotřískové desky a podobné desky z jiných dřevitých 
materiálů

m³ 4410.90

Část II - Obsahové změny - změna kódu
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Kód výrobku Text MJ HS/CN 

1621152302 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné 
desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené 
pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o tloušťce ≤ 5 mm

tis. m² 4411.12

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621142302 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné desky 
z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo 
jinými organickými látkami, o tloušťce ≤ 5 mm

tis. m² 4411.12

1621152602 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné 
desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené 
pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o tloušťce > 5 mm, avšak ≤ 9 mm

tis. m² 4411.13

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621142602 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné desky 
z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo 
jinými organickými látkami, o tloušťce > 5 mm, avšak ≤ 9 mm

tis. m² 4411.13

1621152902 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné 
desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené 
pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o tloušťce > 9 mm

tis. m² 4411.14

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621142902 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné desky 
z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo 
jinými organickými látkami, o tloušťce > 9 mm

tis. m² 4411.14

1621154302 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných 
dřevitých materiálů (kromě polotvrdých 
dřevovláknitých desek MDF), též pojené 
pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o hustotě > 0,8 g/cm³

tis. m² 4411.92

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621144302 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých 
materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), 
též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o hustotě > 0,8 g/cm³

tis. m² 4411.92

1621154602 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných 
dřevitých materiálů (kromě polotvrdých 
dřevovláknitých desek MDF), též pojené 
pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o hustotě > 0,5 g/cm³, avšak ≤ 0,8 g/cm³

tis. m² 4411.93

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621144602 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých 
materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), 
též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o hustotě > 0,5 g/cm³, avšak ≤ 0,8 g/cm³

tis. m² 4411.93
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1621154902 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných 
dřevitých materiálů (kromě polotvrdých 
dřevovláknitých desek MDF), též pojené 
pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o hustotě ≤ 0,5 g/cm³

tis. m² 4411.94

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621144902 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých 
materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), 
též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, 
o hustotě ≤ 0,5 g/cm³

tis. m² 4411.94

1621161702 Překližky sestávající pouze z dřevěných listů 
(jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy 
≤ 6 mm (kromě výrobků s nejméně jednou vnější 
vrstvou z tropického nebo jiného než jehličnatého 
dřeva)

m³ 4412.39

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621121702 Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než 
bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm (kromě 
výrobků s nejméně jednou vnější vrstvou z tropického nebo 
jiného než jehličnatého dřeva)

m³ 4412.39

1621171102 Překližky sestávající pouze z dřevěných listů 
(jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy 
≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou 
z tropického dřeva

m³ 4412.31

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621121102 Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než 
bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně 
s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva

m³ 4412.31

1621181402 Překližky sestávající pouze z dřevěných listů 
(jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy 
≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného 
než jehličnatého dřeva (kromě tropického dřeva)

m³ 4412.32

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621121402 Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než 
bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně 
s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva 
(kromě tropického dřeva)

m³ 4412.32

1621210002 Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček 
nebo profilů

m³ 4413

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1621220002 Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů m³ 4413
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1629149111 Ramínka na šaty ze dřeva tis. Kč 4421.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1629149011 Ramínka na šaty ze dřeva tis. Kč 4421.10

1629149121 Ostatní výrobky ze dřeva (kromě nástavných rámů 
palet, rakví a ramínek na šaty)

tis. Kč 4421.90.91 + 
4421.90.97 + 
6603.90.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1629149031 Ostatní výrobky ze dřeva (kromě nástavných rámů palet, 
rakví a ramínek na šaty)

tis. Kč 4421.90.91 + 
4421.90.97 + 
6603.90.10

Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací19

1920221002 Letecký benzin (ropný destilát 30 °C až 220 °C, 
připravený speciálně pro letecké pístové motory)

t 2710.12.31

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1920214002 Letecký benzin (ropný destilát 30 °C až 220 °C, připravený 
speciálně pro letecké pístové motory)

t 2710.12.31

1920241002 Palivo pro tryskové motory benzinového typu t 2710.12.70

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1920220002 Palivo pro tryskové motory benzinového typu t 2710.12.70

1920242002 Tryskové palivo kerosinového typu používané 
v leteckých tryskových motorech

t 2710.19.21

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1920250002 Tryskové palivo kerosinového typu používané v leteckých 
tryskových motorech

t 2710.19.21

1920251002 Surovina pro rafinerie, lehký olejový destilát 
užívaný jako nástřik pro rafinerie

t 2710.12.11

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1920233002 Surovina pro rafinerie, lehký olejový destilát užívaný jako 
nástřik pro rafinerie

t 2710.12.11

1920252002 Lehký primární benzín (lehký destilát, polotovar 
používaný jako nástřik v petrochemickém 
průmyslu)

t 2710.12 (.15 +.90)

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Zároveň byl aktualizován odkaz na 
Kombinovanou nomenklaturu. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1920235002 Lehký primární benzín (lehký destilát, polotovar používaný 
jako nástřik v petrochemickém průmyslu)

t 2710.12 (.15 +.90) + 
2710.20.90b
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1920276002 Kerosin (kromě tryskového paliva kerosinového 
typu)

t 2710.19.25

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

1920240002 Kerosin (kromě tryskového paliva kerosinového typu) t 2710.19.25

Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací20

2015360002 Směsi močoviny a dusičnanu amonného 
ve vodném nebo amoniakálním roztoku

t N 3102.80

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2015396002 Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo 
amoniakálním roztoku

t N 3102.80
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2020160002 Zboží z HS 3808, které obsahuje jednu nebo více 
z následujících látek: aldrin (ISO); binapakryl 
(ISO); kamfechlor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); 
chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorbenzilát 
(ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN)), 1,1,1-trichlor-
2,2''-bis(p-chlorfenyl)ethan; dieldrin (ISO, INN); 4,6-
dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) nebo jeho soli; 
dinoseb (ISO), jeho soli nebo estery; 
ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromethan); 
ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichlorethan); 
fluoracetamid (ISO); heptachlor (ISO); 
hexachlorbenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-
hexachlorocyclohexan (HCH (ISO)), včetně 
lindanu (ISO, INN); sloučeniny rtuti; methamidofos 
(ISO); monokrotofos (ISO); oxiran (ethylenoxid); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-
parathion); pentachlorfenol (ISO), jeho soli nebo 
estery; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kyselina 
2,4,5-trichlorfenoxyoctová), její soli nebo estery; 
sloučeniny tributylcínu. Rovněž přípravky ve formě 
popraše obsahující směs benomylu (ISO), 
karbofuranu (ISO) a thiramu (ISO).

kg 
act.subst

3808.50

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2020193002 Zboží z HS 3808, které obsahuje jednu nebo více 
z následujících látek: aldrin (ISO); binapakryl (ISO); 
kamfechlor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); chlordan (ISO); 
chlordimeform (ISO); chlorbenzilát (ISO); DDT (ISO) 
(klofenotan (INN)), 1,1,1-trichlor-2,2''-bis(p-chlorfenyl)ethan; 
dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) nebo 
jeho soli; dinoseb (ISO), jeho soli nebo estery; 
ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromethan); ethylendichlorid 
(ISO) (1,2-dichlorethan); fluoracetamid (ISO); heptachlor 
(ISO); hexachlorbenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-
hexachlorocyclohexan (HCH (ISO)), včetně lindanu (ISO, 
INN); sloučeniny rtuti; methamidofos (ISO); monokrotofos 
(ISO); oxiran (ethylenoxid); parathion (ISO); parathion-methyl 
(ISO) (methyl-parathion); pentachlorfenol (ISO), jeho soli 
nebo estery; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kyselina 2,4,5-
trichlorfenoxyoctová), její soli nebo estery; sloučeniny 
tributylcínu. Rovněž přípravky ve formě popraše obsahující 
směs benomylu (ISO), karbofuranu (ISO) a thiramu (ISO).

kg 
act.subst

3808.50

2059580012 Bionafta (čisté estery mastných kyselin - např. 
metylester řepkového oleje, získané extrakcí 
a přeměnou oleje olejnatých rostlin, používané 
v dopravě)

kg 3826.00.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2059599712 Bionafta (čisté estery mastných kyselin - např. metylester 
řepkového oleje, získané extrakcí a přeměnou oleje 
olejnatých rostlin, používané v dopravě)

kg 3826.00.10
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2059580022 Směsná nafta (směs esterů mastných kyselin 
s ropnými látkami) používaná v dopravě, 
obsahující méně než 70 % hmotnosti minerálních 
olejů nebo olejů ze živičných nerostů

kg 3826.00.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2059599722 Směsná nafta (směs esterů mastných kyselin s ropnými 
látkami) používaná v dopravě, obsahující méně než 70 % 
hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

kg 3826.00.90

Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací26

2611502002 Vícevrstvé tištěné desky plošných spojů, 
sestávající pouze z vodičových prvků a kontaktů

ks 8534.00.11

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2612102002 Vícevrstvé tištěné desky plošných spojů, sestávající pouze 
z vodičových prvků a kontaktů

ks 8534.00.11

2611505002 Tištěné desky plošných spojů, sestávající pouze 
z vodičových prvků a kontaktů, jiné než vícevrstvé

ks 8534.00.19

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2612105002 Tištěné desky plošných spojů, sestávající pouze 
z vodičových prvků a kontaktů, jiné než vícevrstvé

ks 8534.00.19

2612911001 Služby při výrobě elektronických integrovaných 
obvodů

tis. Kč --

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2611910001 Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů tis. Kč --

2652221001 Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům 
a jejich díly

tis. Kč 9111 + 9112

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2652260001 Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly tis. Kč 9111 + 9112

2652231001 Ostatní hodinářské díly tis. Kč 9114 [.10 +.30 +.40 
+.90]

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2652270001 Ostatní hodinářské díly tis. Kč 9114 [.10 +.30 +.40 
+.90]

2652241002 Kontrolní píchací hodiny a hodiny 
zaznamenávající datum a hodinu

ks 9106.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2652281002 Kontrolní píchací hodiny a hodiny zaznamenávající datum 
a hodinu

ks 9106.10
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2652244002 Přístroje zaznamenávající čas a přístroje pro 
měření, zaznamenávání nebo k jinému 
označování časových intervalů, s hodinovým nebo 
hodinkovým strojkem nebo se synchronním 
motorem (kromě hodin z HS 9101 až 9105, 
kontrolních píchacích hodin a hodin 
zaznamenávající datum a hodinu)

ks 9106.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2652284002 Přístroje zaznamenávající čas a přístroje pro měření, 
zaznamenávání nebo k jinému označování časových 
intervalů, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem nebo 
se synchronním motorem (kromě hodin z HS 9101 až 9105, 
kontrolních píchacích hodin a hodin zaznamenávající datum 
a hodinu)

ks 9106.90

2652247002 Časové spínače a vypínače, časové spouštěče 
s hodinovým nebo hodinkovým strojkem nebo 
se synchronním motorem (včetně spínačů 
spínajících či přerušujících obvod pro napájení 
elektrického přístroje)

ks 9107

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2652287002 Časové spínače a vypínače, časové spouštěče s hodinovým 
nebo hodinkovým strojkem nebo se synchronním motorem

ks 9107

2670199001 Části, součásti a příslušenství pro fotografické 
přístroje

tis. Kč 9006.9 + 9007.9 + 
9008.90 + 9010.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2670190001 Části, součásti a příslušenství pro fotografické přístroje tis. Kč 9006.9 + 9007.9 + 
9008.90 + 9010.90

2670245002 Ostatní přístroje a zařízení využívající optické 
záření (ultrafialové, viditelné, infračervené)

ks 9027.50

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2651535002 Přístroje a zařízení využívající optické záření, j.n. ks 9027.50

2670251001 Díly a příslušenství (včetně podstavců a rámů) 
binokulárních a monokulárních dalekohledů, jiných 
optických teleskopů, ostatních astronomických 
přístrojů (kromě radioastronomických přístrojů)

tis. Kč 9005.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2670241001 Části, součásti a příslušenství binokulárních dalekohledů atd. tis. Kč 9005.90

2670253001 Díly a příslušenství optických mikroskopů z HS 
9011

tis. Kč 9011.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2670243001 Díly a příslušenství optických mikroskopů z HS 9011 tis. Kč 9011.90
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Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací27

2740301002 Světlomety a reflektory ks 9405.40.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2740330002 Světlomety a reflektory ks 9405.40.10

2740303002 Ostatní světelné nebo vizuální signalizační 
zařízení pro motorová vozidla (kromě elektrických 
žárovek, nebo výbojek, světlometů, ultrafialových, 
infračervených a obloukových lamp)

kg 8512.20

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2740391002 Ostatní světelné nebo vizuální signalizační zařízení pro 
motorová vozidla (kromě elektrických žárovek, nebo výbojek, 
světlometů, ultrafialových, infračervených a obloukových 
lamp)

kg 8512.20

2790413002 Usměrňovače (kromě usměrňovačů používaných 
s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro 
automatizované zpracování dat a jejich jednotkami)

ks 8504.40.82

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2711503002 Usměrňovače (kromě usměrňovačů používaných 
s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro automatizované 
zpracování dat a jejich jednotkami)

ks 8504.40.82

2790413302 Nabíječe akumulátorů ks 8504.40.55

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2711503302 Nabíječe akumulátorů ks 8504.40.55

2790414002 Napájecí zdroje používané s telekomunikačními 
přístroji, zařízeními pro automatizované 
zpracování dat a jejich jednotkami

ks 8504.40.30

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2711504002 Statické měniče používané s telekomunikačními přístroji, 
zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich 
jednotkami

ks 8504.40.30

2790415302 Invertory s výkonem ≤ 7,5 kVA ks 8504.40.84

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2711505302 Invertory s výkonem ≤ 7,5 kVA ks 8504.40.84

2790415502 Invertory s výkonem > 7,5 kVA ks 8504.40.88

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2711505502 Invertory s výkonem > 7,5 kVA ks 8504.40.88
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2790417002 Ostatní statické měniče (kromě polykrystalických 
polovodičů, měničů speciálně konstruovaných na 
sváření, bez svářecího zařízení, akumulátorových 
nabíječek, usměrňovačů)

ks 8504.40.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2711507002 Ostatní statické měniče (kromě polykrystalických polovodičů, 
měničů speciálně konstruovaných na sváření, bez svářecího 
zařízení, akumulátorových nabíječek, usměrňovačů)

ks 8504.40.90

2790440002 Přívodní kabely, prodlužovací kabely, a jiné sady 
elektrických kabelů, pro napětí ≤ 1 kV, 
s izolovanými dráty a konektory

kg 8544.42

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2732134002 Ostatní elektrické vodiče, pro napětí ≤ 1 000 V, vybavené 
přípojkami

kg 8544.42

2790451002 Urychlovače částic kg 8543.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2790401002 Urychlovače částic kg 8543.10

2790453002 Generátory signálů (měřicí vysílače) kg 8543.20

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2790403002 Generátory signálů (měřicí vysílače) kg 8543.20

2790455002 Elektromagnetické spojky, převody a brzdy (kromě 
mechanických hydraulických nebo pneumatických 
brzd řízených elektromagnetickými přístroji)

ks 8505.20

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2790405002 Elektromagnetické spojky, převody a brzdy (kromě 
mechanických hydraulických nebo pneumatických brzd 
řízených elektromagnetickými přístroji)

ks 8505.20

2790456002 Elektromagnety a elektromagnetické zdvihací 
hlavy a jejich díly (kromě magnetů pro použití 
v lékařství); sklíčidla, svěradla a podobná upínací 
zařízení elektromagnetická nebo permanentně 
magnetická, a jejich díly, j.n.

kg 8505.90

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2790406002 Elektromagnety a elektromagnetické zdvihací hlavy a jejich 
díly (kromě magnetů pro použití v lékařství); sklíčidla, 
svěradla a podobná upínací zařízení elektromagnetická nebo 
permanentně magnetická, a jejich díly, j.n.

kg 8505.90

2790457002 Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací 
zařízení

ks 8543.70.5

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2790407002 Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení ks 8543.70.5
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Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací28

2849131002 Číslicově řízené obráběcí stroje na vrtání kovů 
(kromě s pohyblivou hlavou)

ks 8459.21

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2841221302 Číslicově řízené obráběcí stroje na vrtání kovů (kromě 
s pohyblivou hlavou)

ks 8459.21

2849132002 Obráběcí stroje na vrtání kovů, jiné než číslicově 
řízené (kromě strojů s pohyblivou hlavou a ručních 
strojů)

ks 8459.29

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2841223502 Obráběcí stroje na vrtání kovů, jiné než číslicově řízené 
(kromě s pohyblivou hlavou)

ks 8459.29

2849134002 Střihací stroje, včetně lisů, číslicově řízené, na 
opracování kovů (jiné než kombinované střihací 
a probíjecí, děrovací, nařezávací, nastřihovací 
stroje)

ks 8462.31

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2841322002 Číslicově řízené střihací stroje (včetně lisů), kromě 
kombinovaných střihacích a probíjecích, děrovacích, 
nařezávacích, nastřihovacích strojů

ks 8462.31

2892231002 Dusadla a silniční válce a podobné výrobky ks 8429.40

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892240002 Dusadla a silniční válce a podobné výrobky ks 8429.40

2892243002 Nakladače speciálně konstruované pro práce pod 
zemí

ks 8429.51.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892253002 Nakladače speciálně konstruované pro práce pod zemí ks 8429.51.10

2892245002 Kolové nakladače, pásové lopatové nakladače, 
čelní nakladače (kromě speciálně konstruovaných 
pro práce pod zemí)

ks 8429.51.9

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892255002 Kolové nakladače, pásové lopatové nakladače, čelní 
nakladače (kromě speciálně konstruovaných pro práce pod 
zemí)

ks 8429.51.9

2892250002 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače 
s nástavbou otočnou o 360°, s vlastním pohonem, 
kromě čelních lopatových nakladačů

ks 8429.52

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892260002 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače 
s nástavbou otočnou o 360°, s vlastním pohonem, kromě 
čelních lopatových nakladačů

ks 8429.52
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2892263002 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače 
s vlastním pohonem (kromě mechanických lopat 
s vlastním pohonem, s nástavbou otočnou o 360° 
a čelních lopatových nakladačů)

ks 8429.59

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892273002 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním 
pohonem (kromě mechanických lopat s vlastním pohonem, 
s nástavbou otočnou o 360° a čelních lopatových nakladačů)

ks 8429.59

2892265002 Zemní stroje a zařízení s vlastním pohonem pro 
zemní práce, hloubení apod., j.n.

ks 8430.50

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892275002 Zemní stroje a zařízení s vlastním pohonem pro zemní práce, 
hloubení apod., j.n.

ks 8430.50

2892270002 Radlice buldozerů nebo angldozerů kg 8431.42

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892280002 Radlice buldozerů nebo angldozerů kg 8431.42

2892281002 Terénní vyklápěcí vozy (dampry) ks 8704.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2892290002 Terénní vyklápěcí vozy (dampry) ks 8704.10

2893180002 Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování 
tabáku (kromě sušicích strojů a jiných ohřívacích 
zařízení, odstředivek a filtračních lisů)

ks 8478.10

Došlo ke změně číselného kódu bez dopadu na sledovaný obsah. Odpovídající kód CZ-PRODCOM 2015:

2893190002 Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování tabáku ks 8478.10
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ČÁST III

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

V Evropském seznamu výrobků PRODCOM byla pro rok 2016 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 výrobky, vč. souvisejících služeb a prací10

1020110002 Čerstvé nebo chlazené rybí filé a rybí maso, též mleté kg

Rybí filé a jiné rybí maso, čerstvé nebo chlazené

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

1020150002 Rybí maso, též mleté (kromě filé), zmrazené kg

Rybí maso bez kostí (kromě filé), zmrazené

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

1020310002 Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu kg

Korýši zmrazení nebo jinak upravení k lidskému požívání

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

1020340002 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení 
nebo v konzervách

kg

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách (kromě hotových pokrmů)

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

1020420002 Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních 
bezobratlých nebo mořských řas (včetně odpadu z ryb; kromě kostic 
a vousů velryb, korálů nebo podobných materiálů, ulit a sépiových 
kostí, neopracovaných nebo jednoduše opracovaných / přírodních 
hub), nevhodné k lidské spotřebě

kg

Ostatní produkty (odpad) z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

1071110012 Chléb obsahující v suchém stavu ≤ 5 % tuků a ≤ 5 % cukru, bez 
přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce (čerstvý nebo zmrazený)

t

Chléb obsahující v suchém stavu ≤ 5 % tuků a ≤ 5 % cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

1071110022 Pečivo běžné obsahující v suchém stavu ≤ 5 % tuků a ≤ 5 % cukru, 
bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce (čerstvé nebo zmrazené)

t

Pečivo běžné obsahující v suchém stavu ≤ 5 % tuků a ≤ 5 % cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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Kód výrobku Text MJ 

1071120002 Pečivo cukrářské (čerstvé nebo zmrazené) kg

Pečivo cukrářské čerstvé

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, 
vč. souvisejících služeb a prací

16

1629150002 Pelety a brikety, z lisovaného a aglomerovaného dřeva a rostlinného 
odpadu a rostlinných zbytků

kg

Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad aglomerované do pelet

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Papír a výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací17

1722123002 Dětské pleny a podobné hygienické výrobky z papíroviny, papíru, 
buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (kromě 
toaletního papíru, hygienických vložek, tampónů a podobných 
hygienických výrobků)

t

Dětské pleny a podobné hygienické výrobky z papíru nebo buničité vaty

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací20

2013650002 Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí 
těchto kovů

kg

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020113002 Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků, v úpravě nebo balení pro 
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě 
nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020114002 Insekticidy na bázi karbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej 
nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Insekticidy na bázi karbamátů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020115002 Insekticidy na bázi organofosforečných sloučenin, v úpravě nebo 
balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (kormě 
nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Insekticidy na bázi organofosforečných sloučenin

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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2020116002 Insekticidy na bázi pyrethroidů, v úpravě nebo balení pro drobný 
prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných 
pesticidů)

t 
act.subst

Insekticidy na bázi pyrethroidů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020119012 Ostatní insekticidy (kromě nebezpečných pesticidů a mucholapek) t 
act.subst

Ostatní insekticidy (kromě mucholapek)

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020122002 Herbicidy na bázi fenoxy-fytohormonů, v úpravě nebo balení pro 
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě 
nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy na bázi fenoxy–fytohormonů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020123002 Herbicidy na bázi triazinů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej 
nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy na bázi triazinů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020124002 Herbicidy na bázi amidů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo 
jako přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy na bázi amidů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020125002 Herbicidy na bázi karbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej 
nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy na bázi karbamátů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020126002 Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu, v úpravě nebo balení pro 
drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (kromě 
nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020127002 Herbicidy na bázi močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny, v úpravě 
nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky 
(kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy na bázi močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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2020129002 Herbicidy v úpravě pro drobný prodej nebo jako přípravky/výrobky, 
ostatní (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Herbicidy upravené pro maloobchodní prodej, ostatní

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020143002 Dezinfekční prostředky na bázi kvartérních amonných solí, v úpravě 
nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky 
(kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Dezinfekční prostředky na bázi kvartérních amonných solí

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020145002 Dezinfekční prostředky na bázi halogenovaných sloučenin, v úpravě 
nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky 
(kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Dezinfekční prostředky na bázi halogenovaných sloučenin

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020149002 Dezinfekční prostředky v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo 
jako přípravky nebo výrobky, ostatní (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Dezinfekční prostředky, ostatní

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020151502 Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen, anorganické, 
v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo 
výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen anorganické

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020153002 Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi 
dithiokarbamátů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako 
přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi dithiokarbamátů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020154502 Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi 
benzimidazolů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako 
přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi benzimidazolů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020156002 Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi tria- 
nebo diazolů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako 
přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi tria- , diazolů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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2020157502 Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi diaz-
nebo morfolinů, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako 
přípravky nebo výrobky (kromě nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi diaz- , morfolinů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2020159002 Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen, ostatní (kromě 
nebezpečných pesticidů)

t 
act.subst

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen, ostatní

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací22

2221302602 Ostatní desky…, z nelehčených polymerů propylenu, o tloušťce 
> 0,10 mm, j.n.

kg

Pásky z polymerů propylenu o tloušťce > 0,10 mm a o šířce > 5 mm, avšak ≤ 20 mm, používané zejména pro 
balení (kromě samolepicích výrobků)

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací23

2320123302 Žáruvzdorné cihly, kvádry, desky, obkladačky a podobné žáruvzdorné 
keramické stavebniny obsahující >= 93 % hmotnostních oxidu 
křemičitého (kromě těch z křemičitých fosilních mouček nebo 
z podobných křemičitých zemin)

t

Žáruvzdorné cihly, kvádry, desky, obkládačky a podobné žáruvzdorné keramické stavebniny, obsahující > 50 %
hmotnosti Al2O3 nebo SiO2 a ≥  93 % hmotnosti SiO2

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2370110002 Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky 
z nich, z mramoru, travertinu a alabastru (kromě dlaždic, kostek 
a podobných výrobků, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce 
o straně < 7 cm, dlažebních kostek, obrubníků a dlažebních desek)

t

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (kromě břidlice) a výrobky z nich, z mramoru travertinu 
a alabastru, kromě dlaždic, kostek a podobných výrobků

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2370127002 Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky 
z nich (kromě z žuly nebo břidlice; dlaždic, kostek a podobných 
výrobků, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně 
< 7 cm)

t

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich (kromě z žuly nebo břidlice; dlaždice, 
kostky a podobné výrobky, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně < 7 cm)

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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Kód výrobku Text MJ 

2391112002 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné 
výrobky, bez rámů, z aglomerovaného syntetického nebo přírodního 
diamantu (kromě mlýnských kamenů a brusných kamenů používaných 
k mletí, drcení nebo rozvlákňování)

t

Mlýnské kameny z aglomerovaného syntetického nebo přírodního diamantu

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2391113002 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné 
výrobky, bez rámů, z umělých brusiv, s pojivem ze syntetických nebo 
umělých pryskyřic, vyztužené (kromě mlýnských kamenů a brusných 
kamenů používaných k mletí, drcení nebo rozvlákňování)

t

Mlýnské kameny ze syntetických nebo umělých pryskyřic vyztužené

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2391114002 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné 
výrobky, bez rámů, z umělých brusiv, s pojivem ze syntetických nebo 
umělých pryskyřic, nevyztužené (kromě mlýnských kamenů 
a brusných kamenů používaných k mletí, drcení nebo rozvlákňování)

t

Mlýnské kameny a brusné kameny, k mletí, drcení nebo rozvlákňování z nevyztužených syntetických nebo 
umělých pryskyřic

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

2391115002 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné 
výrobky, bez rámů, z umělých brusiv, s pojivem ze z umělých brusiv, 
s pojivem z keramiky nebo silikátu (kromě mlýnských kamenů 
a brusných kamenů používaných k mletí, drcení nebo rozvlákňování)

t

Aglomerovaná brusiva s keramickým nebo silikátovým pojivem

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací25

2572137001 Části a součásti zámků, doplňkového kování z obecných kovů tis. Kč

Části a součásti visacích zámků, doplňkového kování z obecných kovů

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací27

2790115001 Zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi, anténní 
zesilovače a ostatní elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální 
funkcí, jinde v HS 85 neuvedené ani nezahrnuté (kromě nabíječů 
akumulátorů, solárních lůžek, solárních lamp a podobných 
opalovacích zařízení)

tis. Kč

Zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi, anténní zesilovače a ostatní elektrické stroje 
a přístroje s vlastní individuální funkcí, j.n. ani nezahrnuté v HS 85 (kromě solárních lůžek, solárních lamp 
a podobných opalovacích zařízení)

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací28

2813114502 Ruční čerpadla na kapaliny, kromě čerpadel vybavených měřicím 
zařízením nebo konstruovaných k vybavení tímto zařízením

ks

Ruční čerpadla, jiná než z HS 8413.11 nebo 8413.19

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací29

2920230002 Ostatní přívěsy a návěsy, j.n. ks

Ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu zboží

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch35

3514100001 Obchod s elektrickou energií (také: činnosti makléřů nebo obchodních 
agentů, kteří zprostředkovávají prodej elektřiny prostřednictvím 
rozvodných sítí provozovaných jinými subjekty)

tis. Kč

Obchod s elektrickou energií

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:

3523100001 Obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí (také: činnosti makléřů 
nebo obchodních agentů, kteří zprostředkovávají prodej plynu 
prostřednictvím potrubních rozvodných sítí provozovaných jinými 
subjekty)

tis. Kč

Obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí

Textový popis v CZ-PRODCOM 2015:
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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 IV

Kód výrobku Text MJ 

Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací10

1083150002 Bylinné a ovocné čaje t

--

1211 90 86a + 2106 90 92a

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

Nápoje, vč. subdodavatelských prací11

1105101002 Pivo nealkoholické (obsahující ≤ 0,5% objemu alkoholu) hl

2202.90.10a

2202.90.19a

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

1107195022 Nealkoholické nápoje neobsahující mléčné tuky, ostatní (kromě 
nealkoholického piva)

tis. l

2202.90.10b

2202.90 [.11 + .15 + .19b]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací19

1920215002 Motorový benzin bezolovnatý (ropný destilát 30 °C až 220 °C, 
připravený pro zážehové motory, neobsahující TEO nebo TMO)

t

2710.12 (.41 +.45 +.49) + 2710.20.90a

2710.12 (.41 +.45 +.49)

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

1920295002 Mazací oleje (kapalné destiláty s hmotnostním obsahem petrolejů 
≥ 70 % získané destilací minerálních olejů, zahrnuje motorové oleje, 
průmyslové oleje a mazací tuky)

t

2710.19 (.75 +.81 +.83 +.85 +.87 +.91 +.93 +.99) + 2710.20.90c

2710.19 (.75 +.81 +.83 +.85 +.87 +.91 +.93 +.99)

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

Část IV - Změna vazby na HS/CN
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Kód výrobku Text MJ 

Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací20

2013230002 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, 
skandium a yttrium; rtuť

kg

2805

2805[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .30(.10 + .20 + .30 + .40 + .80) + .40(.10 + .90)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

2013650002 Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí 
těchto kovů

kg

2846

2846[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .90)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

Byl aktualizován odkaz na Kombinovanou nomenklaturu a upraven textový popis. Obsah kódu se nemění.

2014135702 Nasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků, j.n. kg

2903.19

2903.19

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

2014191002 Fluorderiváty, bromderiváty nebo jodderiváty acyklických uhlovodíků kg

2903.3

2903.3

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

2014193002 Halogenderiváty acyklických uhlovodíků obsahující ≥ 2 různých 
halogenů

kg

2903 [.71 +.72 +.73 +.74 +.75 +.76 (.10 +.20 +.90) +.77 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50
+.90) +.78 +.79 (.11 +.19 +.21 +.29 +.90)]

2903[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 + .76(.10 + .20 + .90) + .77(.60 + .90) + .78 + 
.79(.30 + .80)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

2059597102 Směsi obsahující halogenderiváty metanu, etanu nebo propanu kg

3824.7

3824.7

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací23

2341121002 Běžné keramické stolní nádobí a ostatní výrobky pro domácnost t

6912.00.10

6912[.00(.21 + .81)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

Část IV - Změna vazby na HS/CN
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Kód výrobku Text MJ 

2341123002 Kameninové stolní nádobí a ostatní výrobky pro domácnost t

6912.00.30

6912[.00(.23 + .83)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

2341125002 Pórovinové nebo jemné keramické stolní nádobí a ostatní výrobky pro 
domácnost

t

6912.00.50

6912[.00(.25 + .85)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

2341129002 Keramické (hrnčířské) stolní nádobí a ostatní výrobky pro domácnost, 
j.n.

t

6912.00.90

6912[.00(.29 + .89)]

Odkaz na HS/CN 2015:

Odkaz na HS/CN 2016:

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

Část IV - Změna vazby na HS/CN
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