
 

Příloha č. 1 

Použité kódy nomenklatury  

Kód alkoholické nápoje 

2203 pivo ze sladu 

2204 víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt 

(jiný než č. 2209) 

2205 vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických 

bylin nebo jiných aromatických látek 

2206 ostatní kvašené nápoje (např. jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi 

kvašených nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté 

2207 ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; 

ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované s jakýmkoliv obsahem alkoholu 

2208 ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; 

destiláty, likéry a jiné lihové nápoje 

 

Kód minerální oleje 

1507 sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený 

1508 podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený 

2701 černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí 

2702 hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru) 

2703 rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná 

2704 koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též 

aglomerovaný; retortové uhlí 

2705 svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných 

plynů a ostatních plynných uhlovodíků 

2706 černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet a jiné minerální dehty, též 

dehydratované nebo částečně destilované, včetně rekonstituovaných dehtů 

2707 oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; 

podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad 

hmotností nearomatických složek 

2708 smola a smolný koks z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů 

2709 minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové 

2710 minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde 

neuvedené ani nezahrnuté obsahující 70 % hmotnostních nebo více 

minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní 

složkou těchto přípravků; odpadní oleje 



 

2711 ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky 

2712 vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, 

montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, 

získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené 

2713 ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze 

živičných nerostů 

2714 přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a 

dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny 

2715 živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, 

minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, 

ředěné produkty) 

2901 acyklické uhlovodíky 

2902 cyklické uhlovodíky 

2905 acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro-, nebo nitroderiváty 

(nasycené jednosytné alkoholy, nenasycené jednosytné alkoholy, dioly, 

ostatní vícesytné alkoholy) 

3403 mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů 

nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků 

pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou 

úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě 

přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více 

minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů 

3811 antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, 

pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná 

přípravná aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo jiné kapaliny 

používané pro stejné účely jako minerální oleje 

3817 směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902 

3824 připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky 

chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně 

sestávajících ze směsí přírodních výrobků, jinde neuvedené ani nezahrnuté 
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