
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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krajina položka číslo colného
sadzobníka (HS)

merná
jednotka

USA — vlnené dámske a dievčenské plášte 6202, 6204 tucty
— vlnené pánske a chlapčenské obleky 6203 kusy
— vlnené pánske a chlapčenské saká 6203 tucty
— vlnené pánske a chlapčenské plášte 6201 tucty
— vlnené tkaniny, zmiešané tkaniny 5112 m2

  s obsahom vlny 15 až 36 %
Kanada — pánske nohavice 6203 kusy

— vlnené nohavice 6203 kusy
— pánske plášte, obleky, saká, blejzre 6201, 6203 kusy
— vlnená metráž 5515, 5112 kg
— froté tovar 6302 kg
— froté tkaniny 5802 kg
— režné tkaniny 6001 kg

EHS — bavlnená priadza, 5204, 5205, kg
  nie na predaj v drobnom 5206
— bavlnené tkaniny iné než gáza, froté tkaniny,

úzke tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny,
tyly a iné sie�oviny

5208, 5209,
5210, 5211, 5212

kg

  z toho iné ako nebielené alebo bielené tkaniny 5208, 5209,
5210, 5211, 5212

—  tkaniny zo syntetických vláken (diskontinuitných
alebo odpadových), iné ako úzke tkaniny, vlasové
tkaniny včítane froté tkanín) a ženilkové tkaniny

5512, 5513,
5514, 5515

kg

  z toho iné ako nebielené alebo bielené tkaniny 5512, 5513, 5514
— košele p., T-shirts, ¾ahké roláky, tielka a polo-

košele, pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných
zvieracích chlpov), vesty a pod. pletené alebo
háčkované

6105, 6109 ks

— pulóvre, svetre, vesty, tvinsety, kardigany, nočné
kabátiky a svetre (iné ako saká a blejzre),
anoraky, vetrovky a pod., pletené alebo háčkované

6110 ks

— dámske alebo dievčenské blúzky, košele a koše¾ové
blúzky, blúzy aj pletené alebo háčkované, z
vlny, bavlny alebo umelých vláken

6106, 6206 ks

— pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené
alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých
vláken

6205 ks

— froté uterákovina a podobné froté tkaniny z
bavlny, toal. a kuch. bielizeň, iné ako pletené
alebo háčkované

5802, 6302 kg

— poste¾oviny, iné ako pletené alebo háčkované 6302 kg
— tkaniny vlasové a ženilkové (iné ako bavlnené,

froté tkaniny alebo úzke tkaniny) a vpichované
textílie z vlny, bavlny alebo umelých textilných
vláken

5801, 5802 kg

   z toho menčester bavlnený 5801
— stolná bielizeň, toal. a kuch. bielizeň, iná ako

pletená alebo háčkovaná, iná ako z froté ute-
rákoviny alebo podobnej bavlnenej froté tkaniny

6302 kg

— pančuchové nohavičky, ponožky, pančuchy,
podkolienky a pod., pletené alebo háčkované
iné ako dojčenské, včítane pančúch na kŕčové
žily, iné ako výrobky kategórie 701)

6115 páry

1) Zoznam kategórií je k dispozícii na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu.
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krajina položka číslo colného
sadzobníka (HS)

merná
jednotka

— pánske alebo chlapčenské spodky, dámske alebo
dievčenské nohavičky, pletené alebo háčkované,
vlnené, bavlnené alebo z umelých vláken

6107, 6108 ks

— pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte
do dažïa a iné, pláštenky a peleríny z vlny,
bavlny alebo umelých vláken (iné ako odevy z
kategórie 21)

6210 ks

— dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte
do dažïa a iné, pláštenky a peleríny, saká a
blejzre z vlny, bavlny alebo umelých vláken (iné
ako odevy z kategórie 21)

6210, 6204 ks

— pánske alebo chlapčenské šaty a komplety, iné
než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny
alebo umelých vláken, okrem lyžiarskych odevov

6203 ks

— pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné
než plet. alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo
umelých vláken

6203 ks

— pánske alebo chlapčenské tielka, spodky, spodné
nohavice, nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte,
župany a pod., iné než pletené alebo háčkované

6207, 6208 kg

— vreckovky, iné než pletené alebo háčkované 6213 ks
— vetrovky, anoraky, kabátiky do pása a pod.,

iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny
alebo umelých vláken

6201, 6202 ks

— pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamá,
kúpacie plášte, župany a podobné výrobky pletené
a háčkované

6107, 6108 ks

— dámske alebo dievčenské šaty z vlny, bavlny
alebo umelých vláken, plet. aj tkané

6104, 6204 ks

— podprsenky tkané, pletené alebo háčkované 6212 ks
— pletené alebo háčkované tepláky z vlny, bavlny

alebo umelých vláken
6112 ks

— zvrchníky, saká, blejzre, ostatné odevy, včítane
lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované,
okrem odevov z kat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27,
28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

6103, 6104, 6114 kg

— tkaniny z nekonečných umelých vláken, iné než
tkaniny na pneumatiky z kat. 114

5408 kg

   z toho iné než nebielené alebo bielené 5408
— tkaniny z odpadových umelých vláken 5516 kg
— syntetické priadze nekonečné, nie na predaj v

drobnom, iné než netexturované jednoduché
priadze nezosúkané alebo nie s viac ako 50
zákrutami na meter

5402 kg

— úzke tkané výrobky, úzke tkaniny (bolduky), iné
než etikety a podobné výrobky z kat. 62

5806 kg

— cestovné pokrývky a prikrývky, iné než pletené
alebo háčkované, z vlnených, bavlnených alebo
umelých vláken

6301 kg

— pletené alebo háčkované odevné doplnky, iné
než pre dojčatá, domáca bielizeň každého druhu,
pletené alebo háčkované, záclony (včítane závesov)
a rolety, prehodze alebo poste¾né prehodze a
iné dekoračné látky pletené alebo háčkované,
pletené alebo háčkované pokrývky a prikrývky,
iné pletené alebo háčkované výrobky včítane
častí odevov a odevných doplnkov

6117, 6302,
6303, 6304

kg

— dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované
kombiné a spodničky

6108 ks

— motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických
vláken, spletené alebo nie

5607 kg
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krajina položka číslo colného
sadzobníka (HS)

merná
jednotka

— stany 6306 kg
— tkané nafukovacie matrace 6306 kg
— ¾anové alebo ramiové tkaniny 5309 kg
— stolná bielizeň, toalet. a kuchynská bielizeň z

¾anu alebo ramie, iné než pletené alebo háčkované
6302 kg

Dohody o hutníckom materiále:
USA — ostatné výrobky z ocele 7207, 7213-18,

7222—24, 
7228—29, 
7301—7302, 
7304—7308, 
7312—7314,
7317, 
8430—8431,
8547, 8607, 8905

tony

— valcovaný materiál 7208—7213, 
7219—7222, 
7225—7229

tony

— oce¾ové rúrky 7304—7306 tony
EHS — valcovaný materiál 7208—7216, 

7219—7222, 
7225—7228, 7301

tony

Dohoda o živočíšnych výrobkoch:

EHS — baranie a jahňacie mäso včítane živého 0204, 0104 tony

Príloha 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného 
sadzobníka (HS) názov položky

merná
jednotka

RASTLINNÉ VÝROBKY

1101, 1102, 1103 múka tona

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE   
  FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

2922410 l-lyzín kryštalický tona
2922410 l-lyzín technický tona
2924102 trimepranol kg
2932211 pelentan substancia kg
2933110 ketazon subst. a tabl. kg
2933390 monenzin kg
2934205 prothiaden kg
2935007 ftalazol kg
2935007 sulfadimidin kg
2935007 sulfathiasol kg
2936275 vitamín C a jeho deriváty kg
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