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Příloha 1

Mapa regionů NUTS II a adresy regionálních odborů SZIF
Mapa regionů NUTS 2

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Název RO SZIF
Praha a Střední Čechy
České Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

Adresa
budova ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní náměstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro
všechna RO SZIF.
pracovní doba
pondělí, středa

7:30 – 16:30

úterý, čtvrtek

7:30 – 15:00

pátek

7:30 – 13:00
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Příloha 2

Povinná preferenční kritéria
Preferenční kritéria jsou stanovena u jednotlivých Fichí. Povinně u každé Fiche jsou bodově
zvýhodněny následující skutečnosti. Způsob a míra zvýhodnění těchto kritérií je ponechán na
MAS.
Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (v případě, že příjemce
dotace obdrží v tomto kritériu body, musí vytvořit nové pracovní místo, dle níže
uvedené metodiky)
Uplatňování inovačních přístupů.
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Zaměření dopadů projektu na ženy.
V případě, že je hlavním opatřením dané Fiche opatření I.1.3.2., je při posuzování
kritéria přijatelnosti „inovace“ nutné hodnotit dle následujících bodů:
1)
1.1
1.2
1.3
2)
2.1
2.2

Inovace pouze pro předkladatele projektu.
Inovace pro dané odvětví v České republice.
Jedná se o vývoj zcela nového výrobku (složení i obal).
Jedná se o nový technologický proces balení, nový typ obalu přispívající ke zvýšení
jakosti výrobku.
Jedná se o vývoj nové technologie zpracování suroviny (kromě balení).

3)
Projekt řeší prodloužení trvanlivosti výrobku jinou cestou než použitím konzervačních
látek (dlouhodobé plnění nadstandardních požadavků obsahu mikroorganismů ve finálním
výrobku, výroba sterilních výrobků, balení v ochranné atmosféře).
4)
Jedná se o obaly zachovávající původní vlastnosti a charakter suroviny (neprodlužuje
pouze trvanlivost).
5)
hodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná minimálně
dvouletá činnost subjektu v příslušném oboru).
Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst
Nově vytvořené pracovní místo:
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny
týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
V případě např. sezónních pracovníků či kratší stanovené pracovní doby se odpracované
hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet pracovníků, tzn. pracovníků se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny
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týdně a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
Období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních
míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.59Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být
dodržen za každý jednotlivý kalendářní rok v době vázanosti projektu na účel. V případě, že
v době vázanosti projektu na účel nastane období kratší než celý kalendářní rok, pak bude pro
výpočet nově vzniklých pracovních míst brána odpovídající poměrná část roku.
V případě, že bude v rámci ex-post kontroly po proplacení dotace ze strany SZIF zjištěno, že
závazek pracovních míst není ze strany příjemce dotace plněn ve stanoveném rozsahu, uloží
SZIF příjemci dotace opatření k nápravě. Závazek musí příjemce dotace začít plnit v plném
rozsahu nejpozději do tří měsíců od data uložení opatření k nápravě. Lhůta vázanosti na účel
se pro plnění závazku nově vytvořených pracovních míst prodlužuje o dobu, po kterou nebyl
závazek plněn. V případě, že příjemce opatření k nápravě ve stanovené lhůtě nesplní, nebo jej
následně opět poruší během lhůty vázanosti projektu na účel, bude příjemci dotace uložena
sankce C, tedy vrácení dotace v plné výši.
Možnosti prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst:
Vznik nově vytvořených pracovních míst se ve lhůtě vázanosti projektu na účel sleduje buď
na projekt: režim a) nebo na celý podnik: režim b).
Do žádosti o proplacení příjemce dotace uvede, podle jakého režimu se rozhodl prokázat
vznik nově vytvořených pracovních míst. Druh režimu, podle kterého se příjemce dotace
rozhodl prokazovat vznik nových pracovních míst nelze měnit během lhůty vázanosti projektu
na účel.
Režim a)
Nově vytvořené pracovní místo vzniklé realizací projektu musí být obsazeno
zaměstnancem, který nepracoval v době kratší než dvanáct měsíců před datem nástupu do
zaměstnání, tj. vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace
či jeho příspěvkové organizace. V pracovní smlouvě zaměstnance musí být uvedeno místo
výkonu práce, druh práce a stanovená pracovní doba. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci
docházky zaměstnanců na nově vzniklých pracovních místech.
Režim b)
V případě záměru zaměstnavatele obsadit nově vytvořené pracovní místo
vzniklé realizací projektu zaměstnancem, který pracuje či pracoval v době kratší než dvanáct
měsíců před datem vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce
dotace, se přílohou k žádosti o proplacení zjišťuje průměrný stav (aritmetickým průměrem)
zaměstnanců příjemce dotace za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením
žádosti o proplacení a jejich následný celkový nárůst a udržení po dobu lhůty vázanosti
projektu na účel.
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Žadatel může vytvořit nové pracovní místo kdykoli po podání Žádosti o dotaci na MAS v průběhu realizace
projektu, ale nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace
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Příloha 3

Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci, které budou vyplňovány do
formuláře Žádosti o dotaci
Údaje o MAS a Fichi
Režim podpory
Název projektu
- Uveďte stručný a výstižný název projektu
Údaje o žadateli
- Uveďte název/jméno žadatele
- Uveďte adresu/sídlo žadatele
- Uveďte statutární zástupce/zástupci
- Uveďte rodné číslo/ IČ, DIČ
Struktura financování projektu
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje
Popis projektu - všeobecná strana
Popis projektu
- stručně popište projekt
Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu
- Popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje
- uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu
Cíle projektu
- popište, jakým způsobem přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného
problému
- Popište inovativnost projektu
Celkový harmonogram projektu
- uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu
Termín předložení Žádosti o proplacení
Místa realizace projektu
- vymezte místa realizace projektu
Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací
- uveďte kontakt na odpovědnou osobu
Popis projektu - specifická strana
Realizace projektu
- stručně shrňte výsledky projektu
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Technické řešení projektu
- věcně popište technické řešení projektu - popis konkrétních činností, věcné plnění
Fotodokumentace
- v případě, že se projekt týká obnovy, rekonstrukce (restaurování), modernizace
nemovitých a movitých věcí
Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu
Rozpis jednotlivých kódů
- stručně uveďte obsah jednotlivých kódů způsobilých výdajů projektu
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
Indikátory
Specifika opatření
Čestné prohlášení
Preferenční kritéria
Seznam příloh
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Příloha 4

Položky způsobilých výdajů Technické dokumentace dle zvoleného režimu
podpory
A. Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty podpořené v režimu „de
minimis“, projekty v režimu podpory „ostatní“
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po
dokončení stavby, dokumentace ke stavebnímu nebo územnímu řízení (tj. dokumentace
potřebná pro vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí, územního souhlasu),
dokumentace pro ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve
vztahu k životnímu prostředí, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta

B. Projekty podpořené na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby
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Příloha 5

Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části
objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely
než jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/
podopatření
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a
účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření, je nutné toto uvést v
elektronické Žádosti o dotaci. Způsobilé výdaje se určí následujícím způsobem:
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným
potřebám než účelu a cílům příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření nelze
podpořit – nezpůsobilé výdaje
Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce,
materiál, technologie budov, společně slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, pak
se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména výdaje na
technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu, příjezdové komunikace a střešní
konstrukce. Při výskytu společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby:
A) Veškeré společné výdaje se zahrnou do nezpůsobilých výdajů
B) Použije se vzorec:

v
v x

y

z, kde

v je podlahová plocha objektu/kapacita vybavení, která slouží k realizaci cíle a účelu
příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření
x je podlahová plocha objektu/kapacita vybavení, která slouží k jiným účelům
y jsou náklady na společné výdaje, vyjma použitého zařízení a DPH, na které nelze
poskytnout dotaci
z jsou způsobilé výdaje ze společných výdajů
Pozn. společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.
Pozn. SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční
výše hodnoty y.
Pozn. plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie.
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Příloha 6

Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků
Příloha I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), Úř. věstL 214, 9. 8. 2008, s. 3
Definice malých a středních podniků
Článek 1
Podnik
Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho
právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné
podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která
běžně vykonávají hospodářskou činnost.
Článek 2
Počet zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků
– Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo
jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
– V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky,
které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
– V rámci kategorie malých a středních podniků jsou mikropodniky vymezeny jako
podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma
roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Článek 3
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních
hodnot
1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské
podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
2. „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský
podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného
podniku (dceřiný podnik).
Podnik však může být zařazen mezi nezávislé podniky a nemá tedy žádný partnerský podnik,
přestože je následujícími investory tento práh 25 % dosažen nebo je překročen, za
předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě ani společně propojeni ve smyslu odstavce 3 s
dotyčným podnikem:
a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny
jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu
(business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, za
předpokladu, že celkové investice těchto business angelsdo stejného podniku nepřekročí 1
250 000 EUR;
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b) univerzity nebo nezisková výzkumná střediska;
c) institucionální investoři včetně fondů pro regionální rozvoj;
d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně než
5 000 obyvatel.
3. „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících
vztahů:
a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném podniku;
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného podniku;
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy
uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské
(společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku;
d) podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, v
souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
podniku, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům,
v daném podniku.
Předpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení v odst. 2
druhém pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniž jsou
tím dotčena jejich práva jakožto akcionářů nebo společníků.
Podniky, mezi nimiž a jedním či více dalšími podniky nebo mezi nimiž a některým z
investorů uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů popsaných v prvním pododstavci,
jsou rovněž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou
fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud
svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na
sousedních trzích.
Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který navazuje na relevantní trh.
4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik
považován za malý nebo střední podnik, jestliže je 25 % nebo více procent základního
kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě,
jedním či více veřejnými subjekty.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského
podniku nebo propojeného podniku s uvedením údajů týkajících se prahů vymezených v
článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že základní kapitál je rozdělen
způsobem, který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto případě může
podnik v dobré víře prohlásit, že může oprávněně předpokládat, že není vlastněn z 25 % či
z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými.
Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šetření prováděná podle
vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Společenství.
Článek 4
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období
1. Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.
Tyto údaje jsou brány v potaz od dne účetní závěrky. Částka zvolená za výši obratu je
vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní.
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2. V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané
roční období překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo
finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení
středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou překročeny po
dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.
3. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, jsou údaje
použité při výpočtu odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního
období.
Článek 5
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, které
byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý
sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na
částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako
zlomky RPJ. Počet zaměstnanců tvoří:
a) zaměstnanci;
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány za
zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem;
c) vlastníci-vedoucí pracovníci;
d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod
plynoucích z podniku.
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském
nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. Délka mateřské nebo
rodičovské dovolené se nezapočítává.
Článek 6
Sestavování údajů o podniku
1. V případě nezávislého podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny výlučně na
základě účtů daného podniku.
2. Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené
podniky, jsou sestaveny na základě účtů a dalších údajů podniku nebo na základě
konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované účetní
závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
S údaji uvedenými v prvním pododstavci jsou agregovány údaje o všech partnerských
podnicích daného podniku, které na něj přímo navazují. Agregace odpovídá procentuálnímu
podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot je vyšší).
V případě vzájemného vlastnictví se použije vyšší procentuální podíl.
K údajům uvedeným v prvním a druhém pododstavci je připojeno 100 % hodnot všech
podniků, které jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny, pokud tyto hodnoty
nejsou již zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
3. Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány
z účetních záznamů těchto partnerských podniků a z ostatních jejich údajů, případně
konsolidovaných, jsou-li takové. S těmito údaji je agregováno 100 % údajů o podnicích,
které jsou s těmito partnerskými podniky propojeny, ledaže jejich účetní údaje již byly
zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny,
získány z jejich účtů a z ostatních jejich údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S
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těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných partnerských
podnicích propojených podniků, které na ně bezprostředně navazují, ledaže jejich účetní údaje
již byly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky v podílu odpovídajícím alespoň
procentuálnímu podílu určenému v odst. 2 druhém pododstavci.
4. Jestliže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví počet zaměstnanců daného podniku,
výpočet tohoto počtu se provede poměrnou agregací údajů týkajících se podniků, se
kterými je daný podnik partnerský, a přičtením údajů týkajících se podniků, se kterými je
propojen.
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Příloha 7

PŘÍLOHA I Smlouvy o fungování EU (SEZNAM podle článku 38 Smlouvy
o fungování EU)

Číslo bruselské
nomenklatury
v příloze 1
Smlouvy o
fungování EU

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.03
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03

Návrh aktuálního
zařazení do
Harmonizovaného
systému popisu
číselného označování
zboží –
Kombinované
nomenklatury (jen u
položek, které se dle
nového zařazení
odlišují)

Popis zboží

Živá zvířata
Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich
části
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá
zvířata
Živé rostliny a květinářské produkty
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a
léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin

0511

1302

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
nebo tavený
drůbeží tuk
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premierjus“
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a
oleomargarin,
neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
rafinované, ale jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu (včetně aromatizovaného či
barveného)
Ostatní cukry; cukerné sirupy; karamel
Melasa, též odbarvovaná
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1507 - 1515
1516
1517
1522

1701

17.05
Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20

Ochucené nebo odbarvené cukry, sirupy a melasa, nezahrnující
ovocné džusy obsahující přidaný cukr v jakémkoliv podílu

2106 z toho jen
barvený nebo
aromatizovaný sirup

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných
rostlin nebo částí rostlin

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex 22.09
22.10
Kapitola 23
Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01

Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož
kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze
I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a
složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro
výrobu alkoholických nápojů.
Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

2204 ale nepřesné
2204 21
2206

2209

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach
rozemletý

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný,
avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

5301

Pravé konopí (Cannabissativa) surové, máčené, třené, vochlované
nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně
rozvlákněného materiálu)

5302

Kapitola 57
57.01
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