
55. KAPITOLA 
CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA 

 
Odpad z chemických vlákien 
Zasadnutie: 335. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (február 2004) 
  
Odôvodnenie: Aby tovar bol identifikovaný ako odpad z chemických vlákien PHS 5505, musí vyhovovať 

niekoľkým kritériám naznačujúcim, že vlákna by mohli byť odpadom: 
- rôzne dĺžky vlákien, 
- rôzne typy vlákien, 
- rôzne farbené vlákna, 
- rôzne hrúbky vlákien, 
- rôzne tvary prierezov vlákien, 
- rôzne formy vlákien (tvarované alebo rovné), 
- kúsky mykaného pradiva, 
- trhaný materiál, 
- kusy spradenej priadze atď. 

 
Samotné kritérium dĺžky vlákien nie je dostatočným dôvodom na zatriedenie do PHS 5505. 

  
Zatriedenie: PHS 5505 (odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu)  

z chemických vlákien) 
  
Poznámky:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61. KAPITOLA 
ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ 

 
Pletená pánska alebo chlapčenská polokošeľa 
Zasadnutie: 335. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (február 2004) 
  
Opis: Pletená polokošeľa zo syntetických (polyesterových) vlákien, rovného strihu, s počtom očiek 

viac ako 10 očiek na bežný centimeter v každom smere (10x11) počítané na ploche najmenej 
10 × 10 cm, vpredu s čiastočným rozopínaním, so zapínaním na gombíky zľava doprava, 
s našitými reflexnými pásikmi 

  
Odôvodnenie: Zatriedenie sa riadi všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

Našité reflexné pásiky nie sú dostatočným dôvodom na zatriedenie ako „ostatný odev“ PHS 
6114 („ostané odevy“), do ktorej „patria, okrem iného, [....] ostatné ochranné odevy druhov 
nosených remeselníkmi, továrenskými robotníkmi, chirurgmi atď.  

  
Zatriedenie: PpKN 6105 20 10 (pletené alebo háčkované pánske alebo chlapčenské košele, zo 

syntetických materiálov) 
  
Poznámky:  

 
 
Tankini (dvojdielny odev určený na plávanie) 
Zasadnutie: 391. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (február 2006) 
  
Opis: Vzorka č. 1 

Dvojdielny odev, ktorého oba diely sú zhotovené z rovnakej jemnej pleteniny zo syntetických 
vlákien (80 % polyamid, 20 % elastomerná priadza). Horný diel odevu siaha po pás, má vnútri 
zapracovanú podprsenku na spodku so širokým elastickým pásom. Na spodku horného dielu je 
elastický pás. Dolný diel odevu tvoria priliehavé šortky, s elastickým pásom a vnútornou 
podšívkou v rozkroku. 
 

Vzorka č. 2 
Dvojdielny odev, ktorého oba diely sú zhotovené z rovnakej jemnej pleteniny zo syntetických 
vlákien (80 % nylon, 20 % lycra). Horný diel odevu siaha po pás, má vnútornú podšívku 
v oblasti poprsia na spodku so širokým elastickým pásom. Horný diel je na spodku zakončený 
olemovaním. Dolný diel odevu tvoria nohavičky, s elastickým pásom a vnútornou podšívkou 
v rozkroku.   
 

Vzorka č. 3 
Dvojdielny odev, ktorého oba diely sú zhotovené z rovnakej jemnej pleteniny zo syntetických 
vlákien (80 % nylon, 20 % elastomerná priadza). Horný diel odevu siaha po pás, vo 
svojej prednej časti má dva druhy vnútorných podšívok, z ktorých jedna pokrýva celú prednú 
časť a druhá podšívka je v oblasti poprsia na spodku so širokým elastickým pásom. Horný diel 
je na spodku zakončený olemovaním. Dolný diel odevu tvoria nohavičky, s elastickým pásom 
a vnútornou podšívkou v rozkroku. 

  
Odôvodnenie: Tankini sú dvojdielny odev určený na plávanie v zmysle znenia vysvetliviek HS k PHS 6112, 

časť (C) a preto sa zatrieďujú ako plavky za predpokladu, že: 
- sú predkladané v balení ako súprava na predaj v malom, a 
- sú pre ich všeobecný vzhľad, ich strih a povahu textílie určené na nosenie výlučne 

alebo hlavne ako plavky. Vo všeobecnosti sú celkom alebo hlavne zhotovené 



z chemických vlákien. 
Ak sú predmetné odevy predkladané ako súprava, majú sa zatriediť ako plavky a nie oddelene 
do rôznych položiek (pozri poznámku 14 k XI. triede). Predmetné výrobky sa považujú za 
plavky v zmysle všeobecných pravidiel 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

  
Zatriedenie: PpHS 6112 41 (dámske alebo dievčenské plavky, zo syntetických vlákien) 
  

 
Vzorka č. 1 

   
 

 

 
Vzorka č. 2 

       
 

 

 

Vzorka č. 3 

    
Poznámky:  

 
 
 
 
 
 



Podbradníky pre dospelých 
Zasadnutie: 453. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2008) 
  
Opis: Podbradníky pre dospelých vo forme veľkých obdĺžnikov z textilného materiálu (s rozmermi 

približne 70 cm x 45 cm), so zaoblenými rohmi a obvykle s lemom alebo obrubou našitými po 
okrajoch. Podbradníky zvyčajne majú pásiky na zaviazanie okolo krku alebo textilnými 
chlopňami so zapínaním na suchý zips alebo pomocou stláčacích gombíkov. 

  
Odôvodnenie: Predmetné podbradníky sa považujú za odevné doplnky v zmysle všeobecných pravidiel 1 a 6 

na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry.  
  
Zatriedenie: PHS 6117/6217 (ostatné celkom dohotovené odevné doplnky) 
  
 

       
Poznámky:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62. KAPITOLA 
ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ANI NEHÁČKOVANÉ 

 
Tkaná pánska alebo chlapčenská košeľa s krátkym rukávom  
Zasadnutie: 335. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (február 2004) 
  
Opis: Tkaná pánska košeľa s krátkymi rukávmi, so zložením 70 % polyesteru a 30 % bavlny, rovného 

strihu, vpredu s úplným rozopínaním, so zapínaním na gombíky zľava doprava, s golierom, 
vpredu s dvoma našitými vreckami, s našitými reflexnými pásikmi 

  
Odôvodnenie: Zatriedenie sa riadi všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

Predmetný odev nespĺňa kritériá uvedené vo vysvetlivkách KN k 62. kapitole, všeobecne, 
týkajúcich sa „pracovných a zamestnaneckých odevov“. Našité reflexné pásiky nie sú 
dostatočným dôvodom na zatriedenie ako „pracovný alebo zamestnanecký odev“ PHS 6211.  

  
Zatriedenie: PpKN 6205 30 00 (pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, 

z chemických vlákien) 
  
Poznámky:  

 
 
Tkaná vesta zo syntetických vlákien 
Zasadnutie: 335. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (február 2004) 
  
Opis: Tkaná vesta zhotovená zo syntetických (polyesterových) vlákien, rovného strihu, vpredu 

s úplným rozopínaním, so zapínaním zľava doprava pomocou stláčacích gombíkov, bez 
goliera, bez rukávov, s V-výstrihom, s našitými reflexnými pásikmi, bez podšívky 

  
Odôvodnenie: Zatriedenie sa riadi všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

Predmetný odev nespĺňa kritériá uvedené vo vysvetlivkách KN k 62. kapitole, všeobecne, 
týkajúcich sa „pracovných a zamestnaneckých odevov“. Našité reflexné pásiky nie sú 
dostatočným dôvodom na zatriedenie ako „pracovný alebo zamestnanecký odev“ PHS 6211. 

  
Zatriedenie: PpKN 6211 43 90 (ostatné odevy, dámske alebo dievčenské, z chemických vlákien) 
  
Poznámky:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63. KAPITOLA 
OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A 

OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY 
 

Textilné vrecká na puzdrá na líčidlá 
Zasadnutie: 434. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (november 2007) 
  
Opis: Malé vrecko s plochou asi 9 cm2, zhotovené zo syntetickej tkaniny pokrytej textilnou vločkou 

(textilný materiál zamatového alebo semišového vzhľadu), jednoduchej výroby, bez podšívky, 
bez zatváracieho systému, s/bez ochrannej chlopne, používané a predkladané ako vrecko 
alebo obal na puzdrá na líčidlá (napr. očné tiene alebo kompaktný púder). 

  
Odôvodnenie: Predmetný tovar nemá vlastnosti výrobkov PHS 4202 (nemá špecifické vlastnosti, má presný 

stupeň formovania a nie je vhodný na dlhodobé použitie) ani výrobkov PHS 6305 (nemôže sa 
považovať za výrobok druhu všeobecne používaného na obvyklú prepravu, ako vrece na 
balenie alebo obal používané pri bežnej hromadnej preprave tovaru), preto by sa mal zatriediť 
do PHS 6307 (pozri tiež vysvetlivky HS k položke 6307, bod (5), ktoré uvádzajú vrecká na 
vreckovky a podobné výrobky). 

  
Zatriedenie: PpKN 6307 90 99 (ostatné celkom dohotovené výrobky) 
  

 Vzorka č. 1: 

 

          
  

 Vzorka č. 2: 

 

             
Poznámky:  

 
 
Textilné vrecko krémovej farby na puzdrá na líčidlá 
Zasadnutie: 453. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2008) 
  
Opis: Malé obdĺžnikové vrecko krémovej farby, s dĺžkou asi 16 cm a šírkou asi 13 cm, zhotovené 

z textilného materiálu, bez podšívky, s otváraním na vrchu so sťahujúcou šnúrkou, určené 
napr. na balenie kozmetických výrobkov. 



  
Odôvodnenie: Predmetný tovar nemá vlastnosti výrobkov PHS 4202 (nemá špecifické vlastnosti ako ostatné 

výrobky patriace do PHS 4202) ani výrobkov PHS 6305 (nemôže sa považovať za 
výrobok druhu všeobecne používaného na obvyklú prepravu, ako vrece na balenie alebo obal 
používané pri bežnej hromadnej preprave tovaru), preto by sa mal zatriediť do PHS 6307 (pozri 
tiež vysvetlivky HS k položke 6307, bod (5), ktoré uvádzajú vrecká na vreckovky a podobné 
výrobky). 

  
Zatriedenie: PpKN 6307 90 99 (ostatné celkom dohotovené výrobky) 
  
 

            
Poznámky:  

 
 

Svetelný záves 
Zasadnutie: 469. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (marec 2009) 
  
Opis: Výrobok pozostávajúci zo závesu vyrobeného z priehľadnej tkaniny zo syntetických vlákien 

a zo svietidla (sieťovinovej štruktúry) vrátane adaptéra striedavého prúdu so zástrčkou, spolu 
balené v plastovej škatuli na predaj v malom. Svietidlo je prispôsobené tvaru a veľkosti závesu. 
Záves pozostáva z dvoch častí (umiestnené na sebe navzájom), medzi ktorými je pripevnené 
svietidlo pomocou stláčacích gombíkov, ktoré taktiež spájajú obidve časti závesu. 

  
Odôvodnenie: Výrobok je zloženým tovarom v zmysle všeobecného pravidla na interpretáciu kombinovanej 

nomenklatúry (ďalej len „VIP“) 3 b), pretože aj keď sú komponenty oddeliteľné (stláčacie 
gombíky držiace svietidlo na mieste umožňujú oddeliť záves od svietidla, napr. pri praní 
závesu), komponenty sú navzájom prispôsobené (veľkosť svetelnej sieťoviny je  prispôsobená 
veľkosti závesu, záves bol navrhnutý na držanie svietidla vo vnútri). Okrem toho sa navzájom 
dopĺňajú (svetielka poskytujú závesu dodatočný efekt a záves skrýva káble spájajúce 
svetielka). Spoločne záves a svietidlo tvoria celok, ktorý by sa bežne neponúkal na predaj ako 
oddelené časti (záves bol navrhnutý na držanie niečoho medzi svojimi dvoma časťami, ktoré sú 
spojené navzájom pomocou stláčacích gombíkov; nedá sa predávať bez svetelnej reťaze). 
Pozri tiež vysvetlivky HS k VIP 3 b), časť (IX). 
Zložený tovar sa musí zatriediť tak, ako keby pozostával z komponentu, ktorý dáva výrobku 
podstatný charakter v zmysle VIP 3 b). Záves je komponentom, ktorý dáva výrobku podstatný 
charakter, pretože objektívne vlastnosti výrobku (záves si zachováva svoju zakrývaciu funkciu 
aj keď sú svetielka vypnuté) ukazujú, že jeho prvoradým zamýšľaným účelom je použitie ako 
záves a osvetlenie je len dodatočným efektom, ktoré je dané závesu pomocou svietidla. 
V dôsledku toho sa výrobok zatriedi to PpKN 6303 92 90 (záclony zo syntetických vlákien iné 
ako z netkaných textílií) v zmysle všeobecných pravidiel 1, 3 b) a 6 na interpretáciu 
kombinovanej nomenklatúry. 
Textília nie je (viazanou) sieťovinou PHS 5804, pretože nemá „tri sústavy nití“ ani nie je 
„viazaná v každom rohu“ (pozri vysvetlivky HS k PHS 5804, časť (I), (C) a (D)). Preto záves nie 
je sieťovou záclonou. 

 

  



Zatriedenie: PpTC 6303 92 90 90 (závesy zo syntetických vlákien iné ako z netkaných textílií a sieťové 
záclony) 

  
 

 
Poznámky:  

 
 
Svetelný stolový obrus 
Zasadnutie: 469. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (marec 2009) 
  
Opis: Výrobok pozostávajúci textílie zo syntetických vlákien, v strede s ozdobnou priehradkou 

z priesvitnej textílie zo syntetických vlákien, do ktorej sa vkladá svietidlo s batériami. Svetelná 
reťaz je upevnená na jednom konci priehradky pomocou textilnej slučky a na druhej strane je 
časť svietidla držiaca batérie vložená do nepriehľadného vrecka, ktorého otvor sa zapína 
pomocou suchého zipsu. Výrobok nie je vhodný na pranie. 

  
Odôvodnenie: Výrobok je zloženým tovarom v zmysle všeobecného pravidla na interpretáciu kombinovanej 

nomenklatúry (ďalej len „VIP“) 3 b), pretože aj keď sú komponenty oddeliteľné (svietidlo sa dá 
vytiahnuť), komponenty sú navzájom prispôsobené (veľkosť svetelnej reťaze je  prispôsobená 
veľkosti obdĺžnikovej priehradky výrobku, vrecko na batérie a textilná slučka sú navrhnuté na 
držanie svietidla vo vnútri  a na mieste) a navzájom sa dopĺňajú (svetielka poskytujú textilnému 
výrobku dodatočný efekt a priesvitnú textíliu obdĺžnikovej priehradky sfarbujú do 
svetločervena). Spoločne textilný výrobok a svietidlo tvoria celok, ktorý by sa bežne neponúkal 
na predaj ako oddelené časti (textilný výrobok bol navrhnutý na držanie niečoho vo vnútri (t. j. 
dve vrecká a slučka), medzi svojimi dvoma časťami, ktoré sú spojené navzájom pomocou 
stláčacích gombíkov; nedá sa predávať bez svetelnej reťaze). Pozri tiež vysvetlivky HS k VIP 3 
b), časť (IX). 
Zložený tovar sa musí zatriediť tak, ako keby pozostával z komponentu, ktorý dáva výrobku 
podstatný charakter v zmysle VIP 3 b). Textilný výrobok je komponentom, ktorý dáva výrobku 
podstatný charakter, pretože objektívne vlastnosti výrobku (textilný výrobok si zachováva svoju 
ozdobnú funkciu aj keď sú svetielka vypnuté) ukazujú, že jeho prvoradým zamýšľaným účelom 
je byť interiérovou textíliou a osvetlenie je len dodatočným efektom, ktoré je dané textilnému 
výrobku pomocou svietidla. 
V dôsledku toho sa výrobok zatriedi to PpKN 6304 93 00 (ostatné interiérové textílie nepletené 
ani neháčková, zo syntetických vlákien) v zmysle všeobecných pravidiel 1, 3 b) a 6 na 
interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

 



  
Zatriedenie: PpKN 6304 93 00 (ostatné interiérové textílie nepletené ani neháčkované, zo 

syntetických vlákien) 
  
 

 
Poznámky:  

 
 
Visiaci úložný systém 
Zasadnutie: 35. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2010) 
  
Opis: Celkom dohotovený textilný výrobok s rozmermi 15 cm x 30 cm x 120 cm, vyrobený z čiernej 

tenkej tkaniny z monofilov, určený na úschovu tovaru. Výrobok má 10 priehradiek, na vrchnej 
a spodnej časti sú vystužené pevnými plastovými plátmi. Výrobok sa dá zavesiť pomocou 
zapínacieho systému (suchého zipsu), ktorý sa nachádza na vrchnej časti výrobku. 

  
Odôvodnenie: Podľa poznámky 2 k 94. kapitole predmetný výrobok nie je nábytkom v zmysle znenia PHS 

9403, pretože výrobok nie je určený na umiestnenie na zem alebo podlahu, a nepovažuje sa za 
podobný policovému nábytku, ktorý sa upevňuje na stenu. Výrobok nie je možné považovať ani 
za nábytok určený na zavesenie, pretože mu chýba stabilita typická pre kredence, knižnice 
a ostatný policový nábytok. Výrobok je celkom dohotoveným textilným výrobkom v zmysle 
znenia PHS 6307. 
V dôsledku toho sa výrobok zatriedi to PpKN 6307 90 99 (ostatný celkom dohotovený výrobok) 
v zmysle všeobecných pravidiel 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znenia 
poznámky 7 k XI. triede. 

 

  
Zatriedenie: PpKN 6307 90 99 (ostatný celkom dohotovený výrobok) 
  



 

 
 

Poznámky:  

 
 
Elastický upínací pás 
Zasadnutie: 35. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2010) 
  
Opis: Celkom dohotovený výrobok pozostávajúci z elastických šnúr a háčika zo základného kovu, 

ktorý je pripevnený na každý koniec šnúry. 3núry sú vyrobené z jednoduchých kaučukových nití 
pokrytých textilnými priadzami. 

  
Odôvodnenie: Výrobok je zloženým tovarom v zmysle VIP 3 b), elastické šnúry pokryté textíliou určujú 

podstatný charakter výrobku. 
Výrobok je zhotovený z materiálu PHS 5604 (kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou) 
a háčika zo základného kovu umiestneného na každom konci. Avšak výrobok sa nemôže 
zatriediť do tejto položky, pretože je celkom dohotovený v zmysle poznámky 7 e) k XI. triede 
(háčiky sú namontované pripojením ku každému koncu šnúry). Navyše tovar celkom 
dohotovený v zmysle poznámky 7 sa nemôže zatriediť do 56. kapitoly podľa poznámky 8 k XI. 
triede. Preto sa výrobok má zatriediť do PpKN 6307 90 99 (ostatný celkom dohotovený textilný 
výrobok). 
PHS 5609 je tiež vylúčená, pretože predmetný výrobok nespadá do rozsahu tejto položky, do 
ktorej patria „ výrobky z priadzí, pásikov alebo podobných tvarov položky 5404 alebo 5405, 
motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, inde nešpecifikované ani nezahrnuté“, ale nepatria sem 
kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou, z PHS 5604. 

 

  
Zatriedenie: PpKN 6307 90 99 (ostatný celkom dohotovený výrobok) 
  



 

        
 

Poznámky:  

 
 

 
 

 


