
Příloha č. 4, číselník skupin výrobků
kód název

511 Uhlovodíky a jejich halogenderiváty, sulfoderiváty, nitroderiváty nebo nitrosoderiváty

512 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogenderiváty, sulfoderiváty, nitroderiváty 
nebo nitrosoderiváty                                                                                      512 A   
Methanol                                                                                                                                                                                      
512 B   Jiné alkoholy, fenoly, fenol-alkoholy a jejich halogen deriváty, sulfoderiváty, 
nitroderiváty a nitrosoderiváty

513 Karboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich 
halogenderiváty, sulfoderiváty, nitroderiváty nebo nitrosoderiváty

514 Sloučeniny s dusíkatou fumkční skupinou                                                                                                               
514 A   Močovina                                                                                                      
514B  Ostatní sloučeniny s dusíkatou funkční skupinou

515 Organo-anorganické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny a 
jejich soli a sulfonamidy

516 Jiné organické chemické látky                                                                                       
516A  Formaldehyd 516B  Methyl tert-butyl ether (MTBE)                                                                                                                         
516C Jiné organické chemické látky 

522 Anorganické chemické prvky, oxidy a soli halogenů

523 Soli kovů a peroxysoli anorganických kyselin

524 Jiné organické chemické látky; organické a anorganické sloučeniny drahých kovů

525 Radioaktivní a přičleněné materiály

531 Syntetické organické barvící látky a barevná mořidla a přípravky založené na jejich 
bázi

532 Barvířské a tříselné výtažky a syntetické tříselné materiály

533 Pigmenty, barvy, laky a příbuzné materiály

541 Lékařské a farmaceutické výrobky jiné než léky ze skupiny 542

542 Léky (včetně veterinárních léků)

551 Silice, parfémy a vonné látky

553 Parfumerie, kosmetické nebo toaletní přípravky (s výjimkou mýdel)

554 Mýdla, čistící a leštící přípravky                                                                                                                                               
554A  Detergenty vyrobené neutralizací sulfonové kyseliny                                                                                   
554B  Mýdla vyrobená zmýdelněním mastných kyselin                                                                                                                                                                 
554C  Jiná mýdla, čistící a leštící prostředky  

562 Umělá hnojiva

571 Polymery ethylenu v primárních formách

572 Polymery styrenu v primárních formách

573 Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů v primárních formách

574 Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice v primárních formách, 
polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery

575 Jiné plasty v primárních formách

579 Odpadky, úlomky a odřezky z plastů

581 Trubky, potrubí, hadice a jejich příslušenství z plastů

582 Desky, listy, filmy,folie a pásky z plastů

583 Monofily s rozměrem příčného řezu přesahující 1 mm, pruty, tyčinky a profily, též 
povrchově upravené, ale jinak nezpracované, z plastů

591 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení, regulátory růstu 
rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky v úpravě nebo balení pro drobný 
prodej nebo jako přípravky nebo zboží (př. sirné pásky, knoty, svíčky a mucholapky)

592 Škroby, inulin a pšeničný lepek, albuminy, lepidla

593 Výbušniny a pyrotechnické výrobky

597 Aditiva a jiné přísady do minerálních olejů; hydraulické kapaliny; nemrznoucí směsi a 
přípravky proti zamrzání; mazací prostředky

598 Různé chemické výrobky

599 Ostatní


