
Príloha 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného 
sadzobníka (HS) názov položky

merná
jednotka

ŽIVÉ ZVIERATÁ A INÉ ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

0102903 živý hovädzí dobytok tona
0103918, 0103926 živé ošípané tona
0201—0203, 1601 mäso a mäsové výrobky tona
0207390 kurence a kurence delené tona
0402 sušené a kondenzované mlieko tona
0406902 tvrdé syry tona
0504 hovädzie črevá km
0510 surová, mrazená a sušená mukóza kg
0510 bravčový pankreas kg
0510 hovädzie p¾úca tona

RASTLINNÉ VÝROBKY

1001—1005, 1104 obilniny (bez obmedzenia proso a pohánka) tona
1107 slad tona
1205—1207 olejnaté semená (bez maku) tona
1210 chme¾ tona

VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU A NÁPOJE
1701 surový a rafinovaný cukor tona
2304-2306 kŕmne zmesi tona

NERASTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505 prírodné piesky tis. t
2507 kaolín, kvalita Sedlec Ia tis. t
2517108 okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň tis. t
2523299, 2523906 šedý cement tis. t
2620111, 7902 odpady zo zinku — min. obsah Zn 35—80 % tona
2620201, 7802 odpady z olova vč. úletov tona
2620308, 7404 odpady z medi — min. obsah Cu 5—40 % tona
2620405, 7602 odpady z hliníka tona
2701 čierne uhlie energetické tis. t
2701 čierne uhlie koksovate¾né tis. t
2702100 hnedé uhlie tis. t
2704005 koks z hutníckych koksární tis. t
2704005 koks z banských koksární tis. t
2716003 elektrická energia GWh

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ 
  VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
2207 etylalkohol prírodný i syntetický tona
3002101 ¾udská krv, antiséra a iné krvné zložky Kčs

SUROVÉ KOŽE A USNE
4101 surové hovädzie kože tona
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona
4103904 surové bravčové kože tona
4104-4107 obuvnícke usne vrchné tona

DREVO A DREVENÉ VÝROBKY
4401212 štiepky ihličnaté odkôrnené do 3 % kôry m3
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číslo colného 
sadzobníka (HS) názov položky

merná
jednotka

4401212 štiepky ihličnaté odkôrnené nad 3 % kôry m3

4403207 surové drevené stĺpy tis. m3

4403207 vlákninové a ost. priem. ihličnaté drevo tis. m3

4403207 vlákninové a ostat. priem. listnaté drevo tis. m3

4403207 výrezy priemyselné ihličnaté tis. m3

4403207 výrezy priemyselné listnaté tis. m3

4407105, 4407911,
4407920, 4407997

paletové prírezy m3

4407105 ihličnaté rezivo tis. m3

4407911, 4407920,
4407997

listnaté rezivo tis. m3

TEXTILNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY Z NICH
5101 ovčia vlna surová, jemná, stredná, hrubá tona

DRAHÉ KOVY
7106 striebro technickej čistoty a odpady kg
7108 zlato technickej čistoty a odpady kg

OBYČAJNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBYČAJNÝCH KOVOV
7201, 7206 železo a nelegovaná oce¾ aj v ingotoch tona
7204 železné a oce¾ odpady vč. pretavených a šrot tona
7207—7208, 7210—
7214, 7216, 7218—
7221, 7223—7227,
7229, 7301—7302 valcovaný materiál (bez USA a EHS) tona
7209 oce¾ pásová valcovaná za studena tona
7215207, 7215304,
7215401, 7222203,
7228503 oce¾ �ahaná, lúpaná a brúsená tona
7217 �ahaný oce¾ový drôt tona
7304—7306 oce¾ové rúrky — bez USA tona

ZBRANE, STRELIVO A ICH ČASTI
8710 tanky a iné obrnené bojové vozidlá Kčs
9301, 9302 vojenské zbrane, revolvery a pištole Kčs
9306 bomby, granáty, míny, torpéda, riadené strely atï. Kčs

Príloha 3 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie
Dohody o textilnom tovare

krajina položka
číslo colného
sadzobníka (HS)

merná
jednotka

Nórsko — vesty a saká z tkaného materiálu pre 6201—6204, kusy
  mužov, ženy a deti 6211
— nohavice z tkaného materiálu pre 6203, 6204, kusy
  mužov, ženy a deti 6211
— pánske a chlapčenské košele každého 6203, 6205, kusy
  druhu z tkaného materiálu 6211
— poste¾ná bielizeň 6302 kg
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