


Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb.

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě

Číselný kód Harmonizovaného systému
Název zboží
01
- Živá zvířata
02
- Maso a poživatelné droby
ex 0301
- Živé ryby mimo akvarijních ryb položky 0301 10
0302
- Ryby čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304
0303
- Ryby zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304
0304
- Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0305
- Ryby sušené, nasolené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před uzením nebo během uzení; rybí mouky, moučky a pelety vhodné k lidskému požívání
04
- Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
ex 0510 00
- Žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
ex 0511 10
- Býčí sperma
ex 0511 99
- Embrya hovězího dobytka
06
- Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň

   mimo:

   0603 - Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
07
- Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
08
- Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
10
- Obiloviny
11
- Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12
- Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
1302
- Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
15
- Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
16
- Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
1701
- Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
1702
- Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad, aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel
1703
- Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru
1806 90 90
- Ostatní výrobky
19
- Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20
- Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21
- Různé potravinářské přípravky

   mimo:

   2101 11 - Výtažky, esence a koncentráty se základem z kávy

   2101 12 - Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy
2201
- Voda, včetně minerálních vod přírodních nebo umělých a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh
2202
- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
2209
- Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
23
- Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo,

 mimo:

  2307            - Vinný kal; surový vinný kámen

  ex 2308 90  - Výlisky z hroznů (matoliny)
2612 10 
- Uranové rudy a jejich koncentráty
2835 39 00 10
- Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (fosforečnany)
ex 2844 40
- Radioaktivní prvky, izotopy a sloučeniny používané v lékařství (radiofarmaka)
ex 2905 44
- Sorbit pro diabetiky
ex 2924 29
- Aspartam
2925 11
- Sacharin a jeho soli
ex 2939 
- Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli
2941
- Antibiotika
30
- Farmaceutické výrobky
3209
- Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky upravených přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí
ex 3304 91 
- Ochranné přípravky pro stomiky ve formě pudru
ex 3304 99 
- Ochranné přípravky pro stomiky ve formě krému, masti, gelu nebo v podobné konzistenci
ex 3307 90 
- Ochranné přípravky pro stomiky ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie impregnované, natřené nebo pokryté ochranným prostředkem
ex 3401 11 
- Odstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi mýdla nebo ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie natřené nebo pokryté mýdlem nebo detergentem
ex 3402 20 
- Odstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi povrchově aktivních látek
ex 3407
- Modelovací pasty (pouze upravené pro použití v zubním lékařství), přípravky známé jako dentální vosk nebo zubní otiskovací směsi, v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; jiné přípravky používané v zubním lékařství na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého)
ex 3502
- Vaječný albumin
ex 3507 90
- Biologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
ex 3822 
- Reagenční papírky pro glukometry
ex 3824 90 95
- Bionafta,54) bioplyn

- metylesterřepkové oleje
ex 3914 00
- Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionexové filtry)
ex 3917 
- Náplně do malých čistíren odpadních vod53) v podobě nařezaných trubiček z plastů; vytápěcí plastové trubky pro podlahové topení - ohebné, do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěn do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) bez příslušenství i s příslušenstvím
ex 3920 99 
- Foliový materiál z polyvinylalkoholu
ex 3924 90 
- Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků
ex 3926 90
- Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti, a další výrobky z plastů pro stomiky
ex 3926 90
- Náplně do malých čistíren odpadních vod53) z umělých hmot kompletní
ex 4006 90
- Ochranné kaučukové destičky pro potřeby stomiků určené k vyplňování tělesných prohlubní nebo pooperačních jizev
4014 10
- Prezervativy
ex 4015 
- Rukavice chirurgické a vyšetřovací
4401 30
- Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
ex 4706,
- Vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin 
ex 4801 až ex 4803

ex 4805 až ex 4811

ex 4814, ex 4815

ex 4817 až ex 4823
- Vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin
ex 4802 52 až 4802 60
- Braille papír
ex 4805 60 až 4805 80
- Braille papír
4818 40
- Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné hygienické výrobky
ex 4818 90
- Výrobky pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely, neupravené pro drobný prodej
ex 4819 40
- Sáčky pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb
ex 4819 50
- Obaly pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb, v rolích
ex 4823 59
- Braille papír
ex 4823 90 
- Celulozová tepelná izolace ze sběrového papíru
4901
- Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky, též v jednotlivých listech (arších)
4902
- Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované, případně obsahující inzerci nebo reklamy
4903
- Obrázková alba nebo obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky, pro děti
4904
- Hudebniny (noty), ručně psané nebo tištěné, též vázané nebo ilustrované
4905
- Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné
5601 10
- Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné hygienické výrobky z vaty
ex 6111 20
- Kojenecké pleny z bavlny, pletené nebo háčkované
ex 6115
- Punčochové kalhoty na křečové žíly a punčochy na křečové žíly
ex 6209 20
- Kojenecké pleny z bavlny, jiné než pletené nebo háčkované
ex 6212 90 
- Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
ex 6217
- Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
ex 64
- Obuv výhradně používaná diabetiky
ex 6602
- Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 7010 90
 - skleněné lahve pro nápoje o objemu nad 0,15 l a pod 2,5 l
8410 11
- Vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
ex 8418 69
- Tepelná čerpadla
ex 8419 19
- Solární zařízení pro ohřev vody
8419 20
- Sterilizační přístroje pro lékařské, chirurgické nebo laboratorní účely
ex 8421 19
- Odstředivky pro zpracování krve a krevních derivátů
ex 8421 21
- Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod53)
ex 8421 29
- Dialyzéry pro přístroje pro dialýzu krve
ex 8421 39
- Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu; katalyzátory pro motorová vozidla
ex 8421 99 00 10
- Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody včetně přepínačů filtrů k baterii a k malým čistírnám odpadních vod53)
ex 8423
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8428 90
- Šikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
ex 8469
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
ex 8470
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8471 41
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, obsahující pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované
ex 8471 49
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, předkládané ve formě systému
ex 8471 60
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
ex 8471 80
- Zařízení speciálně určená pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8473 21
- Přídavná zařízení pro elektronické kalkulačky a elektronické počítací stroje s hmatovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení pro elektronické kalkulačky a elektronické počítací stroje umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
ex 8473 30
- Přídavná zařízení k počítačům s hmatovým nebo hlasovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
ex 8481 80 
- Termostatické radiátorové ventily
ex 8502 31
- Větrné turbíny pevně spojené s generátorem elektrické energie s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8504 10
- Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice
ex 8506 60
- Galvanické články a baterie zinkovzdušné - pouze v provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
ex 8517 11
- Psací telefony pro neslyšící osoby
ex 8517 19
- Psací telefony a videotelefony pro neslyšící osoby
ex 8518 40
- Nízkofrekvenční zesilovače - pouze individuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby
ex 8528 21
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8528 22
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8531 80
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
8539 31
- Fluorescenční výbojky s horkou katodou
8539 39
- Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
ex 8539 90
- Části a součásti pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
ex 8541 40
- Fotosenzitivní polovodičové zařízení včetně fotovoltaických článků, též sestavy v modulu nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED)
ex 8703
- Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
ex 8703 90 
- S elektrickými motory - osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
ex 8708 99
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
8713
- Vozíky pro invalidy, též s motorem nebo jiným mechanickým pohonným zařízením
8714 20
- Části, součásti a příslušenství pojízdných křesel nebo podobných vozíků pro invalidy
ex 8715 00
- Kočárky speciálně konstruované pro těžce zdravotně postižené děti a jejich části, součásti a příslušenství
9001 30
- Kontaktní čočky
9001 40
- Brýlové čočky ze skla, nezasazené
9001 50
- Brýlové čočky z jiných materiálů, nezasazené
9003
- Obruby a obroučky na brýle, na ochranné brýle nebo podobné výrobky a jejich části a součásti
9004 
- Brýle (korekční, ochranné nebo jiné)
9018
- Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje pro zkoušení zraku
9019
- Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací a jiné léčebné dýchací přístroje
9021
- Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, léčebných a chirurgických pásů a bandáží; dlahy a jiné potřeby a přístroje k léčbě zlomenin; protézní pomůcky a přístroje; přístroje pro nedoslýchavé osoby a jiné přístroje nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti
ex 9022
- Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenek a jiných zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátorů vysokého napětí, ovládacích stolů, prosvětlovacích štítů, stolů, křesel a podobných výrobků pro diagnostiku k léčbě
ex 9025 11
- Lékařské teploměry
ex 9025 19
- Lékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 9026 10 
- Průtokoměry
ex 9026 80 
- Měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9027
- Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy
ex 9028 20 
- Vodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody
ex 9030 10
- Přístroje na měření a monitorování radonu, jiné než používané v civilních letadlech
ex 9102
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
ex 9103 
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 9401  
- Dětské sedačky do automobilů
ex 9402
- Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek (např. operační stoly, vyšetřovací stoly, lůžka s mechanickým zařízením k ošetřování nemocných a zubolékařská křesla); části a součásti těchto výrobků


		Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systému51) nebo čtyřciferný kód čísla Harmonizovaného systému nebo šesticiferný kód položky Harmonizovaného systému.

		Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazbě daně podléhá pouze zboží v této příloze takto označené.
___________
51)	Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu k ní.
52)	zrušena

53)	 § 3 písm. o) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
54)	 § 19 odst. 3 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č 95/1996 Sb.

