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PŘÍLOHA XI 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají rostlinolékařským osvědčením, jakož 
i těch, pro jejichž dovoz na území Unie nejsou taková osvědčení požadována 

ČÁST A 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro něž jsou 
podle čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 vyžadována rostlinolékařská osvědčení při dovozu na území Unie 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

1. Různé 

Stroje, přístroje a vozidla, které 
byly provozovány pro země
dělské nebo lesnické účely 

Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví 
nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání 
půdy, které již byly provozovány; válce na 
úpravu trávníků nebo sportovních ploch – již 
provozované: 

– Pluhy: 

ex 8432 10 00 

– Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, 
prutové brány a plečky: 

ex 8432 21 00 

ex 8432 29 10 

ex 8432 29 30 

ex 8432 29 50 

ex 8432 29 90 

– Secí, sázecí a přesazovací stroje: 

ex 8432 31 00 

ex 8432 39 11 

ex 8432 39 19 

ex 8432 39 90 

– Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv: 

ex 8432 41 00 

ex 8432 42 00 

– Ostatní strojní zařízení: 

ex 8432 80 00 

– Části a součásti: 

ex 8432 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska. 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení, 
včetně balicích lisů na píci nebo slámu; sekačky 
na trávu nebo píci; stroje na čištění nebo třídění 
vajec, ovoce nebo jiných zemědělských 
produktů, jiné než stroje a přístroje čísla 8437 
– již provozované: 

– Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, 
včetně sběracích lisů: 

ex 8433 40 00 

– – Kombajny na sklízení a výmlat: 

ex 8433 51 00 

– – Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz: 

ex 8433 53 10 

ex 8433 53 30 

ex 8433 53 90 

Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahrad
nictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství, 
včetně zařízení na klíčení rostlin vybavených 
mechanickým nebo tepelným zařízením; inkubá
tory a umělé líhně pro drůbežářství – již provo
zované: 

– – Lesnické stroje a přístroje: 

ex 8436 80 10 

Traktory (vyjma traktorů čísla 8709) – již provo
zované: 

– Silniční návěsové tahače: 

ex 8701 20 90 

– Jiné než jednoosé traktory, silniční tahače nebo 
pásové traktory: 

– – – Zemědělské traktory a tahače a lesnické 
traktory a tahače, kolové: 

ex 8701 91 10 

ex 8701 92 10 

ex 8701 93 10 

ex 8701 94 10 

ex 8701 95 10 

Pěstební substrát ulpělý na 
rostlinách nebo s nimi spojený, 
určený k udržení životaschop
nosti 

Nepoužije se ( 1 ). Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Zrno rodů Triticum L., Secale 
L. a xTriticosecale Wittm. ex 
A. Camus 

Pšenice a sourež, jiná než osivo k setí: 

1001 19 00 

1001 99 00 

Žito, jiné než osivo k setí: 

1002 90 00 

Tritikale, jiné než osivo k setí: 

ex 1008 60 00 

Afghánistán, Indie, Irák, Írán, 
Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, 
Pákistán a USA 

2. Obecné kategorie 

Rostliny k pěstování, kromě 
osiva 

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny 
a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci 
nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny 
čekanky, jiné než kořeny čísla 1212: 

0601 10 10 

0601 10 20 

0601 10 30 

0601 10 40 

0601 10 90 

0601 20 10 

0601 20 30 

0601 20 90 

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky 
a rouby; mimo podhoubí: 

0602 10 90 

0602 20 20 

0602 20 80 

0602 30 00 

0602 40 00 

0602 90 20 

0602 90 30 

0602 90 41 

0602 90 45 

0602 90 46 

0602 90 47 

0602 90 48 

0602 90 50 

0602 90 70 

0602 90 91 

0602 90 99 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

►M9 Mechy, čerstvé: 

ex 0604 20 19 ◄ 

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zele
nina, čerstvá, k pěstování: 

ex 0703 10 11 

ex 0703 10 90 

ex 0703 20 00 

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben 
a podobné jedlé brukve, čerstvé, zasazené 
v pěstebním substrátu: 

ex 0704 10 00 

ex 0704 90 10 

ex 0704 90 90 

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka 
(Cichorium spp.), čerstvé, zasazené v pěstebním 
substrátu: 

ex 0705 11 00 

ex 0705 19 00 

ex 0705 21 00 

ex 0705 29 00 

Celer, jiný než bulvový, zasazený v pěstebním 
substrátu: 

ex 0709 40 00 

Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) 
a čekanka (Cichorium spp.), zasazené 
v pěstebním substrátu: 

ex 0709 99 10 

Jiná zelenina, zasazená v pěstebním substrátu: 

ex 0709 99 90 

Zázvor, šafrán, kurkuma a další koření, k pěsto
vání nebo zasazené v pěstebním substrátu: 

ex 0910 11 00 

ex 0910 20 10 

ex 0910 30 00 

ex 0910 99 31 

ex 0910 99 33 

Kořenová a hlízová zelenina Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, 
celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé 
kořeny, čerstvé nebo chlazené: 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

0706 10 00 

0706 90 10 

0706 90 30 

0706 90 90 

Jiná kořenová či hlízová zelenina, čerstvá či 
chlazená: 

ex 0709 99 90 

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové 
kořeny, topinambury, sladké brambory a podobné 
kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo 
inulinu, čerstvé, chlazené, nezmrazené ani nesu 
šené, vyjma formy plátků nebo pelet: 

ex 0714 10 00 

ex 0714 20 10 

ex 0714 20 90 

ex 0714 30 00 

ex 0714 40 00 

ex 0714 50 00 

ex 0714 90 20 

ex 0714 90 90 

Zázvor, šafrán, kurkuma a další koření ve formě 
kořenových či hlíznatých částí rostliny, čerstvé 
nebo chlazené, jiné než sušené: 

ex 0910 11 00 

ex 0910 30 00 

ex 0910 99 91 

Cukrová řepa, nemletá, čerstvá a chlazená: 

ex 1212 91 80 

Kořen čekanky, čerstvý a chlazený: 

ex 1212 94 00 

Jiná kořenová či hlízová zelenina, čerstvá a chla
zená: 

ex 1212 99 95 

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, podobné 
pícniny, vyjma formy pelet, čerstvé nebo chla
zené, jiné než sušené: 

ex 1214 90 10 

ex 1214 90 90 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

▼M9 
__________ 

▼B 

3. Části rostlin (vyjma plodů a osiva): 

Solanum lycopersicum L. 
a Solanum melongena L. 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin rajčete či 
lilku, bez květů nebo poupat, na kytice nebo 
k okrasným účelům, čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Produkty z rostlin rajčete či lilku, jinde neuve
dené ani nezahrnuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Zea mays L. Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: 

– – – kukuřice cukrová: 

ex 0709 99 60 

Kukuřice, jiná: 

1005 90 00 

Rostlinné produkty z kukuřice (Zea mays), jinde 
neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Convolvulus L., Ipomoea L., 
Micromeria Benth a Solana
ceae Juss. 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 

ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 

ex 0604 20 90 

►M9 Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: 

ex 0709 99 90, ◄ 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Americký kontinent, 
Austrálie, Nový Zéland 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Listová zelenina Apium grave
olens L,. Eryngium L, Limnop
hila L. a Ocimum L. 

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: 

0709 40 00 

ex 0709 99 10 

ex 0709 99 90 

Rostliny a části rostlin ►M9 __________ ◄ 
používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii 
nebo jako insekticidy, fungicidy nebo 
k podobným účelům, čerstvé, neřezané, nedrcené 
ani v prášku: 

ex 1211 90 86 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Listy Manihot esculenta Crantz Listy kasavy (Manihot esculenta), čerstvé či 
chlazené: 

ex 0709 99 90 

Rostlinné produkty z kasavy (Manihot escu
lenta), jinde neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

►M9 Jehličnany (Pinopsida) ◄ Listoví, listy, větve a jiné části ►M9 Jehličnany 
(Pinopsida) ◄, bez květů nebo poupat, na kytice 
nebo k okrasným účelům, čerstvé: 

ex 0604 20 20 

ex 0604 20 40 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Castanea Mill., ►M9 Chry
santhemum L., ◄ Dianthus 
L., Gypsophila L., Pelargo
nium l’Herit. ex Ait, Phoenix 
spp., Populus L., Quercus L., 
Solidago L. 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 

0603 12 00 

0603 14 00 

ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Acer saccharum Marsh Listoví, listy, větve a jiné části cukrového javoru 
(Acer saccharum), bez květů nebo poupat, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Kanada a USA 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Rostlinné produkty z cukrového javoru (Acer 
saccharum), jinde neuvedené ani nezahrnuté, 
čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Prunus L. Řezané květiny a poupata Prunus spp. na kytice 
nebo k okrasným účelům, čerstvé: 

ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin Prunus 
spp., bez květů nebo poupat, na kytice nebo 
k okrasným účelům, čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Produkty z rostlin Prunus spp., jinde neuvedené 
ani nezahrnuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Andorra, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělo
rusko, Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské ostrovy, 
Gruzie, Island, Kanárské 
ostrovy, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následující 
části: Centrální federální 
okruh (Tsentralny federalny 
okrug), Severozápadní fede
rální okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní fede
rální okruh (Yuzhny federalny 
okrug), Severokavkazský 
federální okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny okrug) 
a Povolžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, Severní 
Makedonie, Spojené králov
ství ( 2 ), Srbsko, Švýcarsko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Betula L. Listoví, listy, větve a jiné části břízy (Betula 
spp.), bez květů nebo poupat, na kytice nebo 
k okrasným účelům, čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty z břízy (Betula spp.), jinde 
neuvedené ani nezahrnuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼M9 

Chionanthus virginicus L., 
Fraxinus L., Juglans L., Ptero
carya Kunth a Ulmus davi
diana Planch. 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Bělorusko, Kanada, Čína, 
Japonsko, Mongolsko, 
Severní Korea, Rusko, Jižní 
Korea, Tchaj-wan, Ukrajina 
a USA 

▼B 

Amyris P. Browne, Casimiroa 
La Llave, Citropsis Swingle 
& Kellerman, Eremocitrus 
Swingle, Esenbeckia Kunth., 
Glycosmis Corrêa, Merrillia 
Swingle, Naringi Adans., 
Tetradium Lour., Toddalia 
Juss. a Zanthoxylum L. 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům 

ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

Acer macrophyllum Pursh, 

Acer pseudoplatanus L., 
Adiantum aleuticum (Rupr.) 
Paris, Adiantum jordanii C. 
Muell., Aesculus californica 
(Spach) Nutt., Aesculus hippocas
tanum L., Arbutus menziesii 
Pursch., Arbutus unedo L., 
Arctostaphylos spp. Adans, 
Calluna vulgaris (L.) Hull, 
Camellia spp. L., Castanea sativa 
Mill., Fagus sylvatica L., Fran
gula californica (Eschsch.) Gray, 
Frangula purshiana (DC.) 
Cooper, Fraxinus excelsior L., 
Griselinia littoralis (Raoul), 
Hamamelis virginiana L., Hetero
meles arbutifolia (Lindley) M. 
Roemer, Kalmia latifolia L., 
Laurus nobilis L., Leucothoe 
spp. D. Don, Lithocarpus densi
florus (Hook. & Arn.) Rehd., 
Lonicera hispidula (Lindl.) 
Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia 
spp. L., Michelia doltsopa Buch.- 
Ham. ex DC, Nothofagus obliqua 
(Mirbel) Blume, Osmanthus hete
rophyllus (G. Don) P. S. Green, 
Parrotia persica (DC) C.A. 
Meyer, Photinia x fraseri Dress, 
Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga 
menziesii (Mirbel) Franco, 
Quercus spp. L., Rhododendron 
spp. L., other than Rhododendron 
simsii Planch., Rosa gymnocarpa 
Nutt., Salix caprea L., Sequoia 
sempervirens (Lamb. ex D. 
Don) Endl., Syringa vulgaris L., 
Taxus spp. L., Trientalis latifolia 
(Hook), Umbellularia californica 
(Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium 
ovatum Pursh a Viburnum spp. L 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 

ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě 
košíkářského nebo pleteného zboží (například 
bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, 
vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená 
nebo barvená, lipové lýko), čerstvé: 

ex 1401 90 00 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

►M9 Kanada, Spojené králov
ství ( 2 ), USA a Vietnam ◄ 

4. Části rostlin, vyjma plodů, avšak včetně osiva: 

Aegle Corrêa, Aeglopsis 
Swingle, Afraegle Engl., 
Atalantia Corrêa, Balsamoci
trus Stapf, Burkillanthus 
Swingle, Calodendrum Thunb., 
Choisya Kunth, Clausena 
Burm. f., Limonia L., Microci
trus Swingle, Murraya J. 
Koenig ex L., Pamburus 
Swingle, Severinia Ten., Swin
glea Merr., Triphasia Lour 
a Vepris Comm. 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 

ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 

ex 0604 20 90 

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená: 

ex 0709 99 90 

Osivo, plody a výtrusy k setí: 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

– Osivo bylin pěstovaných zejména pro jejich 
květy: 

ex 1209 30 00 

– – Osivo zeleniny: 

ex 1209 91 80 

– – Ostatní: 

ex 1209 99 91 

ex 1209 99 99 

Rostliny a části rostlin (včetně osiva a plodů) 
používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii 
nebo jako insekticidy, fungicidy nebo 
k podobným účelům, čerstvé, neřezané, nedrcené 
ani v prášku: 

ex 1211 90 86 

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě 
košíkářského nebo pleteného zboží (například 
bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, 
vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená 
nebo barvená, lipové lýko), čerstvé: 

ex 1401 90 00 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

5. ►M9 Plody v botanickém smyslu, nikoli rozmělněné: ◄ 

Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., Microcitrus 
Swingle, Naringi Adans., 
Swinglea Merr. a jejich 
hybridů, Momordica L. a Sola
naceae Juss. 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená: 

0702 00 00 

Ostatní zelenina čeledi Solanaceae, čerstvá nebo 
chlazená: 

0709 30 00 

0709 60 10 

0709 60 91 

0709 60 95 

0709 60 99 

ex 0709 99 90 

Citrusové plody, čerstvé nebo chlazené: 

0805 10 22 

0805 10 24 

0805 10 28 

ex 0805 10 80 

ex 0805 21 10 

Třetí země, vyjma Švýcarska 
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ex 0805 21 90 

ex 0805 22 00 

ex 0805 29 00 

ex 0805 40 00 

ex 0805 50 10 

ex 0805 50 90 

ex 0805 90 00 

Ostatní ovoce, čerstvé nebo chlazené: 

ex 0810 90 75 

Actinidia Lindl., Annona L., 
Carica papaya L., Cydonia 
Mill., Diospyros L., Fragaria 
L., Malus L., Mangifera L., 
Passiflora L., Persea ameri
cana Mill., Prunus L., Psidium 
L., Pyrus L., Ribes L., Rubus 
L., Syzygium Gaertn., Vacci
nium L., a Vitis L. 

Avokada, čerstvá nebo chlazená: 

ex 0804 40 00 

Kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo 
chlazené: 

ex 0804 50 00 

Vinné hrozny, čerstvé nebo chlazené: 

0806 10 10 

0806 10 90 

►M9 Papáje, čerstvé nebo chlazené: ◄ 

– Papáje: 

0807 20 00 

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé nebo chlazené: 

0808 10 10 

0808 10 80 

0808 30 10 

0808 30 90 

0808 40 00 

Meruňky, třešně a višně, broskve (včetně nekta
rinek), švestky a trnky, čerstvé nebo chlazené: 

0809 10 00 

0809 21 00 

0809 29 00 

0809 30 10 

0809 30 90 

0809 40 05 

0809 40 90 

Třetí země, vyjma Švýcarska 
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– Jahody, čerstvé nebo chlazené: 

0810 10 00 

– Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostru 
žiny, čerstvé nebo chlazené: 

0810 20 10 

ex 0810 20 90 

– Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, 
čerstvý nebo chlazený: 

0810 30 10 

0810 30 30 

0810 30 90 

– Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vacci
nium, čerstvé nebo chlazené: 

0810 40 10 

0810 40 30 

0810 40 50 

0810 40 90 

– Kiwi, čerstvé nebo chlazené: 

0810 50 00 

– Kaki, čerstvé nebo chlazené: 

0810 70 00 

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené: 

ex 0810 90 20 

ex 0810 90 75 

Punica granatum L. Granátové jablko, čerstvé nebo chlazené: 

ex 0810 90 75 

Země afrického kontinentu, 
Kapverdy, Svatá Helena, 
Madagaskar, Réunion, Mauri
cius a Izrael 

6. Řezané květiny: 

Orchidaceae – Orchideje, čerstvé: 

0603 13 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Aster spp., Eryngium L., Hype
ricum L., Lisianthus L., Rosa 
L. a Trachelium L. 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 

0603 11 00 

ex 0603 19 70 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Andorra, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělo
rusko, Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské ostrovy, 
Gruzie, Island, Kanárské 
ostrovy, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následující 
části: Centrální federální okruh 

▼B
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(Tsentralny federalny okrug), 
Severozápadní federální okruh 
(Severo-Zapadny federalny 
okrug), Jižní federální okruh 
(Yuzhny federalny okrug), 
Severokavkazský federální 
okruh (Severo-Kavkazsky 
federalny okrug) a Povolžský 
federální okruh (Privolzhsky 
federalny okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, Spojené 
království ( 2 ), Srbsko, Švýca
rsko, Turecko a Ukrajina. ◄ 

7. Hlízy: 

Solanum tuberosum L. Brambory, čerstvé nebo chlazené, jiné než 
sadbové: 

ex 0701 90 10 

ex 0701 90 50 

ex 0701 90 90 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

8. Osivo: 

Brassicaceae, Poaceae, Trifo
lium spp. 

Osivo pšenice a soureže: 

1001 11 00 

1001 91 10 

1001 91 20 

1001 91 90 

Osivo žita: 

1002 10 00 

Osivo ječmene: 

1003 10 00 

Osivo ovsa: 

1004 10 00 

Osivo kukuřice: 

1005 10 13 

1005 10 15 

1005 10 18 

1005 10 90 

Osivo rýže: 

1006 10 10 

Osivo čiroku: 

1007 10 10 

►M9 1007 10 90 ◄ 

Argentina, Austrálie, Bolívie, 
Brazílie, Chile, Nový Zéland 
a Uruguay 
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Osivo prosa: 

1008 21 00 

Osivo lesknice kanárské k setí: 

ex 1008 30 00 

Osivo rosičky (Digitaria spp.) k setí: 

ex 1008 40 00 

Osivo tritikale: 

ex 1008 60 00 

Osivo ostatních obilovin k setí: 

ex 1008 90 00 

Osivo řepky (řepky olejky), k setí: 

1205 10 10 

ex 1205 90 00 

Hořčičná semena, k setí: 

1207 50 10 

Osivo jetele (Trifolium spp.) k setí: 

1209 22 10 

1209 22 80 

Osivo kostřavy k setí: 

1209 23 11 

1209 23 15 

1209 23 80 

Osivo lipnice luční (Poa pratensis L.) k setí: 

1209 24 00 

Osivo jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium 
perenne L.) k setí: 

1209 25 10 

►M9 1209 25 90 ◄ 

Osivo bojínku; osivo rodu Poa (Poa palustris L., 
Poa trivialis L.); osivo srhy laločnaté (Dactylis 
glomerata L.) a psinečku (Agrostis), k setí: 

ex 1209 29 45 
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Osivo ostatních trav k setí: 

ex 1209 29 80 

Osivo okrasných trav k setí: 

ex 1209 30 00 

Ostatní osivo brukvovitých (Brassicaceae) k setí: 

ex 1209 91 80 

Rody Triticum L., Secale L. 
a xTriticosecale Wittm. ex A. 
Camus 

Osivo pšenice a soureže: 

1001 11 00 

1001 91 10 

1001 91 20 

1001 91 90 

Osivo žita: 

1002 10 00 

Osivo tritikale: 

ex 1008 60 00 

Afghánistán, Indie, Irák, Írán, 
Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, 
Pákistán a USA 

Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. a jejich hybridy, 
Capsicum spp. L., Helianthus 
annuus L., Solanum lycoper
sicum L., Medicago sativa L., 
Prunus L., Rubus L., Oryza 
spp. L., Zea mays L., Allium 
cepa L., Allium porrum L., 
►M9 Phaseolus coccineus 
L. ◄, Phaseolus vulgaris L. 

Sladká kukuřice k setí: 

ex 0709 99 60 

►M9 – Hybridy kukuřice cukrové (Zea mays 
var. saccharata) k setí: 

0712 90 11 ◄ 

– Fazole (Phaseolus spp.) k setí: 

0713 33 10 

Mandle, k setí: 

ex 0802 11 10 

ex 0802 11 90 

ex 0802 12 10 

ex 0802 12 90 

Osivo kukuřice, k setí: 

1005 10 13 

1005 10 15 

Třetí země, vyjma Švýcarska 
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1005 10 18 

1005 10 90 

Rýže, k setí: 

1006 10 10 

Slunečnicová semena, k setí: 

1206 00 10 

Osivo vojtěšky (alfalfa), k setí: 

1209 21 00 

– – – Osivo ostatní zeleniny, k setí: 

ex 1209 91 80 

– – Ostatní osivo, k setí: 

ex 1209 99 99 

Solanum tuberosum L. Pravé osivo brambor, k setí: 

ex 1209 91 80 

Všechny třetí země 

9. Osivo zeleniny: Všechny třetí země 

Pisum sativum L. Osivo hrachu (Pisum sativum), k setí: 

0713 10 10 

Vicia faba L. Osivo bobů a koňských bobů, k setí: 

ex 0713 50 00 

– Ostatní, osivo k setí: 

ex 0713 90 00 

10. Osivo olejnin a přadných 
rostlin: 

Všechny třetí země 

Brassica napus L. Osivo řepky (řepky olejky), k setí: 

1205 10 10 

ex 1205 90 00 

Brassica rapa L., Osivo Brassica rapa, k setí: 

ex 1209 91 80 

Glycine max (L.) Merrill Osivo sójových bobů, k setí: 

1201 10 00 

Linum usitatissimum L. Lněná semena, k setí: 

1204 00 10 
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Sinapis alba L. Hořčičná semena, k setí: 

1207 50 10 

11. Samostatná kůra: 

►M9 Jehličnany (Pinopsida) ◄ Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté: 

ex 1404 90 00 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomero
vané: 

ex 4401 40 90 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Andorra, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělo
rusko, Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské ostrovy, 
Gruzie, Island, Kanárské 
ostrovy, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následující 
části: Centrální federální 
okruh (Tsentralny federalny 
okrug), Severozápadní fede
rální okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní fede
rální okruh (Yuzhny federalny 
okrug), Severokavkazský 
federální okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny okrug) 
a Povolžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, Severní 
Makedonie, Spojené králov
ství ( 2 ), Srbsko, Švýcarsko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Acer saccharum Marsh, 
Populus L., a Quercus L., 
vyjma Quercus suber L. 

Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté: 

ex 1404 90 00 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomero
vané: 

ex 4401 40 90 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼M9 

Chionanthus virginicus L., 
Fraxinus L., Juglans L., Ptero
carya Kunth a Ulmus davi
diana Planch. 

Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté: 

ex 1404 90 00 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglome
rované: 

ex 4401 40 90 

Bělorusko, Kanada, Čína, 
Japonsko, Mongolsko, 
Severní Korea, Rusko, Jižní 
Korea, Tchaj-wan, Ukrajina 
a USA 
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Betula L. Produkty z kůry břízy (Betula spp.), jinde neuve
dené ani nezahrnuté: 

ex 1404 90 00 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomero
vané: 

ex 4401 40 90 

Kanada a USA 

Acer macrophyllum Pursh, 
Aesculus californica (Spach) 
Nutt., Lithocarpus densiflorus 
(Hook. & Arn.) Rehd. 
a Taxus brevifolia Nutt. 

Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté: 

ex 1404 90 00 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomero
vané: 

ex 4401 40 90 

►M9 Kanada, USA, Vietnam ◄ 

▼M9 

12. Dřevo, pokud: 

a) je považováno za rostlinný 
produkt ve smyslu čl. 2 
bodu 2 nařízení (EU) 
2016/2031 

a 

b) bylo získáno zcela nebo 
částečně z rostlin některého 
z níže uvedených řádů, 
rodů či druhů, s výjimkou 
dřevěného obalového mate
riálu, 

a 

c) spadá pod příslušný kód 
KN a odpovídá některému 
z popisů uvedených 
v prostředním sloupci, jak 
je stanoveno 
v příloze I části II naří
zení (EHS) č. 2658/87: 

▼B



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 262 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Quercus L., včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj přirozený 
oblý povrch, vyjma dřeva, 
které odpovídá popisu kódu 
KN 4416 00 00, a v případě, 
že existují doložené důkazy 
o tom, že dřevo bylo zpraco
váno či vyrobeno pomocí 
tepelné úpravy, při které je 
třeba dosahovat minimální 
teploty 176 °C po dobu 
20 minut 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Dubové (Quercus spp.): 

4403 91 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Kanada, USA, Vietnam 

▼M9
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Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované) 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Dubové (Quercus spp.): 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

– Jiné: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

▼M9
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Platanus L., včetně dřeva, 
které si nezachovalo svůj přiro
zený oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Albánie, Arménie, Švýcarsko, 
Turecko nebo USA 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované) 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Populus L., včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj přirozený 
oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Topolové (Populus spp.): 

4403 97 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Americký kontinent 

▼M9



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 267 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované) 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Topolové (Populus spp.): 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Acer saccharum Marsh., včetně 
dřeva, které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Kanada a USA 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované) 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Javorové (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Jehličnany (Pinopsida), včetně 
dřeva, které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Jehličnaté 

4401 11 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Jehličnaté 

4401 21 00 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Jehličnaté: 

4403 11 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jehličnaté, jiné než natřené barvou, 
mořidlem, kreozotem nebo jinými konzer
vačními prostředky: 

– – Borové (Pinus spp.): 

ex 4403 21 10 

ex 4403 21 90 

ex 4403 22 00 

– – Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea 
spp.): 

ex 4403 23 10 

ex 4403 23 90 

ex 4403 24 00 

Kazachstán, Rusko, Turecko 
a další třetí země vyjma 
těchto: Albánie, Andorra, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělo
rusko, Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské ostrovy, 
Gruzie, Island, Kanárské 
ostrovy, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Norsko, 
San Marino, Severní Make
donie, Spojené království ( 7 ), 
Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

– – Ostatní, jehličnaté: 

ex 4403 25 10 

ex 4403 25 90 

ex 4403 26 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Jehličnaté: 

ex 4404 10 00 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované: 

4406 11 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

4406 91 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

— Jehličnaté: 

– – Borové (Pinus spp.): 

4407 11 10 

4407 11 20 

4407 11 90 

– – Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea 
spp.): 

4407 12 10 

4407 12 20 

4407 12 90 

– – Ostatní, jehličnaté: 

4407 19 10 

4407 19 20 

4407 19 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Jehličnaté: 

4408 10 15 

4408 10 91 

4408 10 98 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

– –– Jehličnaté, jiné: 

ex 4409 10 18 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

Chionanthus virginicus L., 
Fraxinus L., Juglans L., Ptero
carya Kunth a Ulmus davi
diana Planch., včetně dřeva, 
které si nezachovalo svůj přiro
zený oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Bělorusko, Kanada, Čína, 
Japonsko, Mongolsko, 
Severní Korea, Rusko, Jižní 
Korea, Tchaj-wan, Ukrajina 
a USA 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Jasanové (Fraxinus spp.): 

4407 95 10 

4407 95 91 

4407 95 99 

– – Ostatní: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

Betula L., včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj přirozený 
oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

Kanada a USA 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Březové (Betula spp.): 

4403 95 10 

4403 95 90 

4403 96 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

ex 4406 92 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Březové (Betula spp.): 

4407 96 10 

4407 96 91 

4407 96 99 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

▼M9



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 277 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Amelanchier Medik., Aronia 
Medik., Cotoneaster Medik., 
Crataegus L., Cydonia 
Mill., Malus Mill., Pyracantha 
M. Roem., Pyrus L. a Sorbus 
L., včetně dřeva, které si neza
chovalo svůj přirozený oblý 
povrch, s výjimkou pilin či 
hoblin 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované: 

ex 4406 12 00 

Kanada a USA 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Jiné (než neimpregnované): 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Prunus L., včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj přirozený 
oblý povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Kanada, Čína, Japonsko, 
Mongolsko, Severní Korea, 
Jižní Korea, USA, Vietnam 
nebo jiná třetí země, kde je 
znám výskyt organismu 
Aromia bungii 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Třešňové (Prunus spp.): 

4407 94 10 

4407 94 91 

4407 94 99 

– – Ostatní: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

AcerL., Aesculus L., Alnus L., Be
tula L., Carpinus L., Cercidip
hyllum Siebold & 
Zucc., Corylus L., 
Fagus L., Fraxinus L., Koel
reuteria Laxm., 
Platanus L., Populus L., 
Salix L., Tilia L. a Ulmus L., 
včetně dřeva, které si nezacho
valo svůj přirozený oblý 
povrch 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Bukové (Fagus spp.): 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismu Anoplop
hora glabripennis 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

4403 93 00 

4403 94 00 

– – Březové (Betula spp.): 

4403 95 10 

4403 95 90 

4403 96 00 

– – Topolové (Populus spp.): 

4403 97 00 

– – Ostatní: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Železniční nebo tramvajové pražce (příčné 
pražce) z jiného než jehličnatého dřeva: 

— Neimpregnované: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– – Bukové (Fagus spp.): 

4407 92 00 

– – Javorové (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

– – Jasanové (Fraxinus spp.): 

4407 95 10 

4407 95 91 

4407 95 99 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

– – Březové (Betula spp.): 

4407 96 10 

4407 96 91 

4407 96 99 

– – Topolové (Populus spp.): 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 

– – Ostatní: 

4407 99 27 

4407 99 40 

4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

Acer macrophyllum Pursh, 
Aesculus californica (Spach) 
Nutt., Lithocarpus densiflorus 
(Hook. & Arn.) Rehd., 
Quercus L. a Taxus brevifolia 
Nutt. 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Jehličnaté: 

ex 4401 11 00 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Jehličnaté: 

ex 4401 21 00 

– – Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Piliny: 

ex 4401 40 10 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad 
(vyjma pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Jehličnaté: 

ex 4403 11 00 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Kanada, Spojené králov
ství ( 2 ), USA, Vietnam 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Ostatní, jehličnaté: 

ex 4403 25 10 

ex 4403 25 90 

ex 4403 26 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Ostatní, nejehličnaté: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Jehličnaté: 

ex 4404 10 00 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

— Neimpregnované: 

– – Jehličnaté: 

ex 4406 11 00 

– – Nejehličnaté: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

– – Jehličnaté: 

ex 4406 91 00 

– – Nejehličnaté: 

ex 4406 92 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– Jehličnaté: 

ex 4407 19 10 

ex 4407 19 20 

ex 4407 19 90 

– Javorové (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

– – Ostatní: 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

— Jehličnaté: 

ex 4408 10 15 

ex 4408 10 91 

ex 4408 10 98 

— Ostatní: 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté, jiné: 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

Artocarpus chaplasha Roxb., 
Artocarpus heterophyllus 
Lam., Artocarpus integer 
(Thunb.) Merr., Alnus formo
sana Makino, Bombax malaba
ricum DC., Broussonetia papy
rifera (L.) Vent., Broussonetia 
kazinoki Siebold, Caesalpinia 
japonica Siebold & Zucc., 
Cajanus cajan (L.) Huth, 
Camellia sinensis (L.) Kuntze, 
Camellia oleífera C.Abel, 
Castanea Mill., Celtis sinensis 
Pers., Cercis chinensis Bunge, 
Chaenomeles sinensis (Thouin) 
Koehne, Cinnamomum camp
hora (L.) J.Presl, Citrus L., 
Cornus kousa Bürger ex 
Hanse, Crataegus cordata 
Aiton, Cunninghamia lance
olata (Lamb.) Hook., 
Dalbergia L.f., Debregeasia 
edulis (Siebold & Zucc.) 
Wedd., Debregeasia hypoleuca 
(Hochst. ex Steud.) Wedd., 
Diospyros kaki L., Enkianthus 
perulatus (Miq.) C.K.Schneid., 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl., Fagus crenata Blume, 
Ficus L., Firmiana simplex 
(L.) W.Wight, Gleditsia japo
nica Miq., Hovenia dulcis 
Thunb., Juglans regia L., 
Lagerstroemia indica L., 
Maclura tricuspidata Carrière, 
Maclura pomifera (Raf.) 
C.K.Schneid., Malus Mill., 
Melia azedarach L., Morus 
L., Platanus x hispanica Mill. 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– Piliny: 

ex 4401 40 10 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma 
pilin): 

ex 4401 40 90 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Brunej 
Darussalam, Čína, Indie, 
Indonésie, Irák, Írán, 
Japonsko, 

Jordánsko, Kazachstán, 
Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, 
Libanon, Malajsie, Maledivy, 
Mongolsko, Myanmar, Nepál, 
Severní Korea, Omán, 
Pákistán, Filipíny, Katar, 
Rusko (pouze následující 
části: Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny fede
ralny okrug), Sibiřský fede
rální okruh (Sibirsky fede
ralny okrug) a Uralský fede
rální okruh (Uralsky federalny 
okrug)), Saúdská Arábie, 
Singapur, Jižní Korea, Šrí 
Lanka, Sýrie, Tádžikistán, 
Thajsko, Východní Timor, 
Turkmenistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbekistán, 
Vietnam a Jemen 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

ex Münchh., Platycarya strobi
laceae Siebold & Zucc., 
Populus L., Prunus spp, Ptero
carya rhoifolia Siebold & 
Zucc., Pterocarya stenoptera 
C.DC., Punica granatum L., 
Pyrus spp., Robinia pseudo
acacia L., Salix L., Sapium 
sebiferum (L.) Roxb., Schima 
superba Gardner & Champ., 
Sophora japonica L., Spiraea 
thunbergii Siebold ex Blume, 
Trema amboinensis (Willd.) 
Blume, Trema orientale (L.) 
Blume, Ulmus L., Vernicia 
fordii (Hemsl.) Airy Shaw, 
Villebrunea pedunculata 
Shirai, Xylosma G.Forst., 
a Zelkova serrata (Thunb.) 
Makino 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– Bukové (Fagus spp.): 

ex 4403 93 00 

ex 4403 94 00 

– Topolové (Populus spp.): 

ex 4403 97 00 

– Ostatní: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

— Neimpregnované: 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

– Nejehličnaté 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Jiné (vyjma jehličnatého nebo tropického 
dřeva): 

– Bukové (Fagus spp.): 

ex 4407 92 00 

– Třešňové (Prunus spp.): 

— Hoblované; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

ex 4407 94 10 

— Ostatní: 

ex 4407 94 91 

ex 4407 94 99 

– Topolové (Populus spp.): 

— Hoblované; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

ex 4407 97 10 

— Ostatní: 

ex 4407 97 91 

ex 4407 97 99 

– Ostatní: 

— Hoblované; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

ex 4407 99 27 

— Ostatní: 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

— Jiné (vyjma jehličnatého nebo tropického 
dřeva): 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

– Hoblované; broušené; na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené: 

ex 4408 90 15 

– Ostatní: 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté: 

– Jiné (vyjma bambusového nebo tropic
kého dřeva): 

— Jiné (vyjma lišt pro rámy na obrazy, 
fotografie, zrcadla nebo podobné 
předměty): 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

Acer L., Betula L., Elaeagnus 
L., Fraxinus L., Gleditsia L., 
Juglans L., Malus Mill., 
Morus L., Platanus L., 
Populus L., Prunus L., Pyrus 
L., Quercus L., Robinia L., 
Salix L., a Ulmus L., včetně 
dřeva, které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý povrch, 
ale vyjma pilin a hoblin 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

Afghánistán, Indie, 

Írán, Kyrgyzstán, Pákistán, 
Tádžikistán, Turkmenistán 
a Uzbekistán 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma 
pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– Dubové (Quercus spp.): 

4403 91 00 

– Březové (Betula spp.): 

4403 95 10 

4403 95 90 

4403 96 00 

– Topolové (Populus spp.): 

4403 97 00 

– Jiné (než Quercus, Betula, Populus): 

ex 4403 99 00 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

— Neimpregnované: 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– Dubové (Quercus spp.): 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

– Javorové (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

– Třešňové (Prunus spp.): 

4407 94 10 

4407 94 91 

4407 94 99 

– Jasanové (Fraxinus spp.): 

4407 95 10 

4407 95 91 

4407 95 99 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

– Březové (Betula spp.): 

4407 96 10 

4407 96 91 

4407 96 99 

– Topolové (Populus spp.): 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 

– Ostatní: 

— Hoblované; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

ex 4407 99 27 

— Ostatní: 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

— Jiné (vyjma jehličnatého nebo tropického 
dřeva) 

– Hoblované; broušené; na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené: 

ex 4408 90 15 

– Ostatní: 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Nejehličnaté: 

– Jiné (vyjma bambusového nebo tropic
kého dřeva): 

— Jiné (vyjma lišt pro rámy na obrazy, 
fotografie, zrcadla nebo podobné 
předměty): 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

Dřevo Castanea Mill., Casta
nopsis (D. Don) Spach 
a Quercus L. 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– Nejehličnaté: 

— Jiné (vyjma eukalyptových (Euca
lyptus spp.)): 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– Piliny: 

ex 4401 40 10 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma 
pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Čína, Severní Korea, Rusko, 
Jižní Korea, Tchaj-wan 
a Vietnam 

▼M9



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 295 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Dubové (Quercus spp.): 

4403 91 00 

– Ostatní: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

— Neimpregnované: 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– Dubové (Quercus spp.): 

— Broušené; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

4407 91 15 

— Ostatní: 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

– Ostatní: 

— Hoblované; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

ex 4407 99 27 
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

— Ostatní: 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

— Jiné (vyjma jehličnatého nebo tropického 
dřeva) 

– Hoblované; broušené; na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené: 

ex 4408 90 15 

– Ostatní: 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté: 

– Jiné (vyjma bambusového nebo tropic
kého dřeva): 

— Jiné (vyjma lišt pro rámy na obrazy, foto
grafie, zrcadla nebo podobné předměty): 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

▼M9
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Dřevo Acacia Mill., Acer buerge
rianum Miq., Acer macrophyllum 
Pursh, Acer negundo L., Acer 
palmatum Thunb., Acer paxii 
Franch., Acer pseudoplatanus L., 
Aesculus californica (Spach) 
Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle, Albizia falcate Backer 
ex Merr., Albizia julibrissin 
Durazz., Alectryon excelsus 
Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., 
Archontophoenix cunningha
miana H. Wendl. & Drude, Arto
carpus integer (Thunb.) Merr., 
Azadirachta indica A. Juss., 
Baccharis salicina Torr. & 
A.Gray, Bauhinia variegata L., 
Brachychiton discolor F.Muell., 
Brachychiton populneus R.Br., 
Camellia semiserrata C.W.Chi, 
Camellia sinensis (L.) Kuntze, 
Canarium commune L., Castano
spermum australe A.Cunningham 
& C.Fraser, Cercidium floridum 
Benth. ex A.Gray, Cercidium 
sonorae Rose & I.M.Johnst., 
Cocculus laurifolius DC., 
Combretum kraussii Hochst., 
Cupaniopsis anacardioides 
(A.Rich.) Radlk., Dombeya cacu
minum Hochr., Erythrina corallo
dendron L., Erythrina coralloides 
Moc. & Sessé ex DC., Erythrina 
falcata Benth., Erythrina fusca 
Lour., Eucalyptus ficifolia 
F.Müll., Fagus crenata Blume, 
Ficus L., Gleditsia triacanthos 
L., Hevea brasiliensis (Willd. ex 
A.Juss) Muell.Arg., Howea fors
teriana (F.Müller) Becc., Ilex 
cornuta Lindl. & Paxton, Inga 
vera Willd., Jacaranda mimosi
folia D.Don, Koelreuteria bipin
nata Franch., Liquidambar styra
ciflua L., Magnolia grandiflora 
L., Magnolia virginiana L., 
Mimosa bracaatinga Hoehne, 
Morus alba L., Parkinsonia 
aculeata L., Persea americana 
Mill., Pithecellobium lobatum 
Benth., Platanus x hispanica 
Mill. ex Münchh., Platanus mexi
cana Torr., Platanus occidentalis 
L., Platanus orientalis L., 
Platanus racemosa Nutt., Poda
lyria calyptrata Willd., Populus 
fremontii S.Watson, Populus 
nigra L., Populus trichocarpa 
Torr. & A.Gray ex Hook., 
Prosopis articulata S.Watson, 
Protium serratum Engl., Psoralea 
pinnata L., Pterocarya stenoptera 
C.DC., Quercus agrifolia Née, 
Quercus calliprinos Webb., 
Quercus chrysolepis Liebm, 
Quercus engelmannii Greene, 
Quercus ithaburensis Dence, 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

— Palivové dřevo v polenech, špalcích, 
větvích, otepích nebo v podobných tvarech: 

– Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

— Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– Nejehličnaté: 

ex 4401 22 10 

ex 4401 22 90 

— Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma 
pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

— Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované: 

— Jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 

– – Dubové (Quercus spp.): 

4403 91 00 

– Bukové (Fagus spp.): 

4403 92 00 

– Topolové (Populus spp.): 

4403 97 00 

– – Eukalyptové (Eucalyptus spp.): 

4403 98 00 

Třetí země 

▼M9
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Quercus lobata Née, Quercus 
palustris Marshall, Quercus 
robur L., Quercus suber L., 
Ricinus communis L., Salix alba 
L., Salix babylonica L., Salix 
gooddingii C.R.Ball, Salix laevi
gata Bebb, Salix mucronata 
Thnb., Shorea robusta 
C.F.Gaertn., Spathodea campanu
lata P.Beauv., Spondias dulcis 
Parkinson, Tamarix ramosissima 
Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides 
subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, 
Wisteria floribunda (Willd.) DC. 
a Xylosma avilae Sleumer 

– Ostatní: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

— Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

— Neimpregnované: 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 12 00 

— Jiné (než neimpregnované): 

– Nejehličnaté: 

ex 4406 92 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– Dubové (Quercus spp.): 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

– Bukové (Fagus spp.): 

4407 92 00 

– – Javorové (Acer spp.): 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

– Topolové (Populus spp.): 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 
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– Ostatní: 

— Hoblované; na koncích spojované, též 
hoblované nebo broušené: 

ex 4407 99 27 

— Ostatní: 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

Listy na dýhování (včetně listů získaných 
krájením vrstveného dřeva na plátky), na 
překližky nebo na podobné vrstvené dřevo 
a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo sesazované nebo na koncích spojované, 
o tloušťce nepřesahující 6 mm: 

— Jiné (vyjma jehličnatého nebo tropického 
dřeva) 

– Hoblované; broušené; na koncích spojo
vané, též hoblované nebo broušené: 

ex 4408 90 15 

– Ostatní: 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

Dřevo (včetně nesestavených 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 
nebo na koncích spojované: 

— Nejehličnaté: 

– Jiné (vyjma bambusového nebo tropic
kého dřeva): 

— Jiné (vyjma lišt pro rámy na obrazy, 
fotografie, zrcadla nebo podobné 
předměty): 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 
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Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné 
bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu: 

ex 4416 00 00 

Montované stavby ze dřeva: 

ex 9406 10 00 

▼B 

( 1 ) Uplatní se kód KN s ním spojený. 
( 2 ) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společen 

ství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, 
nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko. 

ČÁST B 

▼M9 
Seznam rostlin a příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro které jsou podle článku 73 nařízení (EU) 

2016/2031 vyžadována rostlinolékařská osvědčení při dovozu na území Unie 

▼B 

Rostliny Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Všechny rostliny ve smyslu čl. 2 
bodu 1 nařízení (EU) 2016/2031, 
jiné než rostliny specifikované 
v částech A a C této přílohy 

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, oddenkové hlízy, 
koruny a oddenky, ve vegetačním klidu, saze
nice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než k pěsto
vání: 

ex 0601 10 90 

ex 0601 20 10 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 

►M9 0603 11 00 ◄ 

0603 15 00 

0603 19 10 

0603 19 20 

ex 0603 19 70 

►M9 Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, 
bez květů nebo poupat, a trávy, mechy, vyjma 
lišejníků, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: ◄ 

ex 0604 20 90 

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zele
nina, čerstvá nebo chlazená, jiná než k pěstování: 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼M9
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ex 0703 10 19 

ex 0703 10 90 

ex 0703 20 00 

ex 0703 90 00 

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben 
a podobné jedlé brukve, čerstvé, jiné než zasa
zené v pěstebním substrátu: 

ex 0704 10 00 

►M9 0704 20 00 ◄ 

ex 0704 90 10 

ex 0704 90 90 

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka 
(Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené, jiné 
než zasazené v pěstebním substrátu: 

ex 0705 11 00 

ex 0705 19 00 

ex 0705 21 00 

ex 0705 29 00 

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo 
chlazené: 

0707 00 05 

0707 00 90 

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené: 

0708 10 00 

0708 20 00 

0708 90 00 

Chřest, celer, jiný než bulvový, špenát, novozé
landský špenát a lebeda zahradní, artyčoky, 
olivy, tykve (Cucurbita spp.), saláty (jiné než 
hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka 
(Cichorium spp.)), mangoldy (nebo bílá řepa) 
a kardony, kapary, fenykl a jiná zelenina, čerstvá 
nebo chlazená, jiná než zasazená v pěstebním 
substrátu: 

0709 20 00 

ex 0709 40 00 

ex 0709 70 00 

0709 91 00 

0709 92 10 

0709 92 90 

0709 93 10 

▼B
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0709 93 90 

ex 0709 99 10 

ex 0709 99 20 

0709 99 40 

ex 0709 99 50 

ex 0709 99 90 

Luštěniny suché, vyluštěné, ne loupané nebo 
drcené, k setí: 

ex 0713 20 00 

ex 0713 31 00 

ex 0713 32 00 

ex 0713 34 00 

ex 0713 35 00 

ex 0713 39 00 

ex 0713 40 00 

ex 0713 60 00 

ex 0713 90 00 

►M9 Para ořechy a kešu ořechy, celé, čerstvé 
v zeleném lusku, rovněž k setí: ◄ 

ex 0801 21 00 

ex 0801 31 00 

►M9 Ostatní ořechy, celé, čerstvé v zelené 
skořápce, rovněž k setí: ◄ 

ex 0802 11 10 

ex 0802 11 90 

ex 0802 21 00 

ex 0802 31 00 

ex 0802 41 00 

ex 0802 51 00 

ex 0802 61 00 

ex 0802 70 00 

ex 0802 80 00 

ex 0802 90 10 

ex 0802 90 50 

ex 0802 90 85 

Fíky, čerstvé nebo chlazené: 

0804 20 10 

Melouny, čerstvé nebo chlazené: 

0807 11 00 

0807 19 00 

▼B
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Ostatní ovoce, čerstvé nebo chlazené: 

ex 0810 20 90 

ex 0810 90 20 

ex 0810 90 75 

Kávové bobule (jiné než boby), čerstvé, celé 
v lusku, nepražené: 

ex 0901 11 00 

Listy čaje, čerstvé, celé, neřezané, nefermento
vané, nearomatizované: 

ex 0902 10 00 

ex 0902 20 00 

Osivo tymiánu a pískavice k setí: 

ex 0910 99 10 

ex 0910 99 31 

ex 0910 99 33 

Bobkový list, čerstvý: 

ex 0910 99 50 

►M9 Osivo pšenice a soureže: 

1001 11 00 

1001 91 10 

1001 91 20 

1001 91 90 

Osivo žita: 

1002 10 00 ◄ 

Ječmen, osivo k setí: 

1003 10 00 

Oves, osivo k setí: 

1004 10 00 

Zrna čiroku, osivo k setí: 

1007 10 10 

1007 10 90 

Osivo pohanky, prosa a lesknice kanárské; 
ostatní obiloviny, osivo k setí: 

ex 1008 10 00 

1008 21 00 

▼B
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ex 1008 30 00 

ex 1008 40 00 

ex 1008 50 00 

►M9 ex 1008 60 00 ◄ 

ex 1008 90 00 

Podzemnice olejná, čerstvá, ne pražená nebo 
jinak tepelně upravená, celá, neloupaná, nedr
cená, též osivo k setí: 

1202 30 00 

ex 1202 41 00 

Ostatní olejnatá semena k setí a olejnaté plody, 
čerstvé, nedrcené: 

ex 1207 10 00 

1207 21 00 

ex 1207 30 00 

1207 40 10 

ex 1207 60 00 

ex 1207 70 00 

1207 91 10 

1207 99 20 

Osivo a plody k setí: 

1209 10 00 

1209 22 10 

1209 22 80 

1209 23 11 

1209 23 15 

1209 23 80 

1209 24 00 

1209 25 10 

1209 25 90 

1209 29 45 

1209 29 50 

1209 29 60 

1209 29 80 

1209 30 00 

1209 91 30 

1209 91 80 

1209 99 10 

1209 99 91 

1209 99 99 

Chmelové šištice, čerstvé: 

ex 1210 10 00 

▼B
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Rostliny, jiné než k pěstování, a části rostlin 
(včetně osiva k setí a plodů), čerstvé nebo chla
zené, neřezané ani drcené či rozemleté: 

ex 1211 30 00 

ex 1211 40 00 

ex 1211 50 00 

ex 1211 90 30 

ex 1211 90 86 

Svatojánský chléb k setí a cukrová třtina, čerstvé 
nebo chlazené, nemleté; ovocné pecky a jádra 
k setí a jiné čerstvé rostlinné produkty, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté: 

ex 1212 92 00 

ex 1212 93 00 

ex 1212 94 00 

ex 1212 99 41 

ex 1212 99 95 

Rostlinné materiály používané zejména k pletení, 
čerstvé: 

ex 1401 90 00 

Rostlinné produkty jinde neuvedené ani nezahr
nuté, čerstvé: 

ex 1404 90 00 

ČÁST C 

Seznam rostlin a příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro které není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení 
při dovozu na území Unie 

Rostliny Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Plody Ananas comosus (L.) Merrill Ananas, čerstvý nebo sušený: 

0804 30 00 

Všechny třetí země 

Plody Cocos nucifera L. Kokosové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez 
skořápky nebo vyloupané: 

0801 12 00 

0801 19 00 

Všechny třetí země 

Plody Durio zibethinus Murray Duriany: 

0810 60 00 

Všechny třetí země 

Plody Musa L. Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo 
sušené: 

0803 10 10 

0803 10 90 

0803 90 10 

0803 90 90 

Všechny třetí země 

Plody Phoenix dactylifera L. Datle, čerstvé nebo sušené: 

0804 10 00 

Všechny třetí země 

▼B
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