
64. KAPITOLA 
OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ PREDMETY; ČASTI TÝCHTO PREDMETOV 

 

Členkové topánky tzv. „dámske boxerské topánky“ – bežná vychádzková obuv 
Zasadnutie: 434. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (november 2007) 
  
Opis: Topánka zakrývajúca členok, so zvrškom z usne a podšívkou z imitácie kožušiny. Hrúbka 

a stabilita podrážky naznačuje, že topánka je určená na vonkajšie vychádzky. 
  
Odôvodnenie: Keďže obuv nemá typickú veľmi tenkú ľahkú podrážku, ktorá umožňuje vysokú prispôsobivosť 

chodidla a keďže má podšívku z imitácie kožušiny, takáto obuv sa nemôže považovať za 
„boxerskú obuv“ v zmysle znenia poznámky k podpoložkám 1 b) k 64. kapitole a následne 
nemôže byť zatriedená do PpHS 6403 19. 

  
Zatriedenie: PpHS 6403 91 (ostatná obuv zakrývajúca členok) 
  
 

 
Poznámky:  
 
 
 
 
 
 

Zatriedenie obuvi v zmysle všeobecného interpretačného pravidla 2 a) 
Zasadnutie: 445. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (marec 2008) 
Opis: Obuv dovážaná ako nedohotovený a nezmontovaný výrobok. Tri časti obuvi sú dovážané 

súčasne (pozri fotografie uvedené ako časť č. 1). Po dovoze sa vystužujúci dielec vkladá do 
zvršku za účelom spevnenia pätovej časti zvršku a všetky rôzne časti topánky sa zmontujú 
(pozri vysvetlenie uvedené ako časť č. 2).  
 
 



Časť č. 1 
      Zvršok – vrchný pohľad                                             Zvršok – spodný pohľad 

           
 
    Výstelka                                                                         Druhá časť podrážky 

              
 

 
Časť č. 2 
Najprv sa vykonajú dve dokončujúce operácie: 

a) vloženie stužujúceho dielca do zvršku, 
b) tvarovanie vystužujúceho dielca. 

Následne sa vykoná niekoľko montážnych operácií: 
a) príprava lepiaceho pultu (aplikácia impregnačného prostriedku pred nanesením 

lepidla, aplikácia lepidiel – EVA lepidlá, kaučukové lepidlá), 
b) pripevnenie výstelky k obuvníckemu kopytu, 
c) „nasadenie“ zvršku na obuvnícke kopyto, 
d) prilepenie zvršku k výstelke, 
e) nakoniec prilepenie druhej časti podrážky k spojenému zvršku s výstelkou. 

 
Zariadenia použité počas dokončujúcich a montážnych operácií: 

- zariadenie tvarujúce vystužujúce dielce, 
- zariadenie na polohovanie prvej montáže na obuvníckom kopyte, 
- predkompletačný aktivátor, 
- zariadenie na napínanie a montáž (predná časť), 
- zariadenie na napínanie a montáž (zadná a bočná časť), 
- pec na zrenie materiálu, 
- zariadenie na zdrsňovanie zvrškov, 
- odsávač prachu, 
- zariadenie na aplikovanie lepidiel na zvršky, 
- lineárna sušiareň, 
- zátavový lis, 
- chladiace zariadenie, 
- zátavový lis pre zakončovaciu časť podrážky (športová obuv), 
- tvárniaci stroj, 
- striekacie zariadenie, 
- teplovzdušný ventilátor. 

 
EVA podrážky pre športovú obuv musia prejsť cez: 

- zdrsňovacie zariadenie na prípravu pre pripevnenie/lepenie, 



- nanášačku lepidla na podrážky (strojom alebo štetcom). 
 
Dohotovená topánka 

 
  
Odôvodnenie: Keď vezmeme do úvahy, že zmontovanie troch dovážaných častí (t. j. zvršku a dvoch častí 

podrážky) je vykonané len pomocou montážnych operácií (pozri vysvetlivky HS k VIP 2 a), časť 
(VII), prvý odsek) a na účely druhej časti VIP 2 a) sa neberie do úvahy zložitosť spôsobu 
montáže (pozri vysvetlivky HS k VIP 2 a), časť (VII), prvá veta druhého odseku) a keďže ešte 
nedohotovený výrobok má podstatný charakter dokončeného výrobku v zmysle znenia prvej 
časti VIP 2 a) kombinovanej nomenklatúry (pozri vysvetlivky HS k VIP 2 a), spoločne časti (I) a 
(VI)), takáto nedohotovená a nezmontovaná obuv sa môže zatriediť do položky, ktorá sa 
vzťahuje na dohotovenú predmetnú obuv v zmysle VIP 2 a). 

  
Zatriedenie: Nedohotovený a nezmontovaný výrobok sa zatriedi do položky, ktorá sa vzťahuje na 

dohotovenú predmetnú obuv. 
  
Poznámky:  
 
 

Trekingová (turistická) obuv 
Zasadnutie: 35. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2010) 
  
Opis: Obuv nezakrývajúca členok, s dĺžkou stielky väčšou ako 24 cm, so šnurovacím zapínaním a so 

zvrškom z usne, plastov a textilných materiálov, pričom useň pokrýva najväčšiu vonkajšiu 
plochu povrchu. Usňové kusy chránia pätovú, prstovú a bočné časti chodidla. Obuv má 
vonkajšiu podrážku s hlbokým vyrezávaním, ktorá umožňuje dobrú priľnavosť topánky počas 
používania v teréne. Medzipodrážka je z EVA (etylénvinylacetátu), ktorá sa má nachádzať po 
celej podrážke, s hustotou približne 0,18 g/cm3. 

  
Odôvodnenie: Obuv má zvršok z usne v zmysle poznámky 4 k 64. kapitole a vonkajšiu podrážku z kaučuku. 

Výrobok sa nedá zatriediť ako „obuv určená na športovú činnosť, s jedno- alebo viacvrstvovou 
tvarovanou podrážkou, nevstrekovanou, vyrobenou zo syntetických materiálov špeciálne 
určených na absorbovanie nárazov spôsobených vertikálnymi alebo bočnými pohybmi 
a s technickými doplnkami ako sú hermetické (vzduchotesné) vložky obsahujúce plyn alebo 
kvapalinu, mechanické súčasti, ktoré absorbujú alebo neutralizujú nárazy alebo materiály také 
ako nízkohustotné polyméry“ PpTC 6403 99 96 11, pretože nie je určená na športovú činnosť. 
Podľa tretieho odseku vysvetliviek KN k PHS 6402, ktorá sa vzťahuje s príslušnými zmenami 
na PHS 6403 (obuv so zvrškom z usne), za obuv určenú na športovú činnosť sa nepovažuje 
„obuv používaná hlavne alebo výlučne na turistiku, treking a horolezectvo“. 
Objektívne vlastnosti predmetnej obuvi ukazujú, že nie je určená bežecké aktivity a/alebo 
skákanie, ale skôr na chodenie po hrubých povrchoch: jej robustná, pomerne tuhá a ťažká 
podrážka naznačuje použitie na chodenie v drsnom teréne. Vonkajšia podrážka s hlbokým 
vyrezávaním, ktorá umožňuje dobrú priľnavosť počas používania v teréne, je typická pre 
turistickú obuv. Okrem toho usňové kusy chrániace pätovú, prstovú a bočné časti chodidla 
naznačujú, že takáto topánka je určená na použitie v skalnatom teréne a chráni bočné časti 
chodidla pri kontakte s kameňmi. Podrážka je taktiež príliš ťažká, aby bola určená na bežecké 



aktivity a/alebo skákanie. 
V dôsledku toho sa výrobok zatriedi do PpTC 6403 99 96 95/98 (ostatná obuv) podľa 
všeobecných pravidiel 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a v zmysle znenia 
poznámky 4 k 64. kapitole. 

  
Zatriedenie: PpTC 6403 99 96 95/98 (ostatná obuv) 
  
 

 
 

 
Poznámky:  
 


