
Příloha 4 – číselník skupin výrobků 
 

Kód Látky a produkty 

511 

Uhlovodíky a jejich halogenderiváty, sulfoderiváty, nitro- a nitrosoderiváty 
Příklady: alifatické uhlovodíky jako ethylen, propylen, butylen atd. cyklické uhlovodíky 
jako benzen, toluen, xylen, ethylbenzen, kumen, dichlorethylen, vinylchlorid, 
trichlorethylen, chlorodekan, terafluorethylen, nitrobenzen, dinitrotoluen, 
hexafluoropropen 

512 

Alkoholy, fenoly, fenol-alkoholy a jejich halogenderiváty, sulfoderiváty, nitro- a 
nitrosoderiváty, kromě methanolu (viz kód 519) 
Příklady: glycerol, ethanol, propanol, butanol atd. fenol, ethambutol hydrochlorid 

513 

Karboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; jejich 
halogenderiváty, sulfoderiváty, nitro- a nitrosoderiváty 
Příklady: chlorid kyseliny isoftalové, chlorid kyseliny tereftalové, methylacetát, 
ethylacetát, butylacetát, kyselina jablečná, kyselina fumarová, maleinanhydrid, 
ftalanhydrid, acetanhydrid, peroxid kyseliny heptafluorobutanové, peroxid kyseliny 
dodekafluoroheptanové 

514 

Sloučeniny s funkční nitroskupinou, kromě močoviny (viz kód 519) 
Příklady: Dioktyldifenylamin, dinonyldifenyamin, ethylendiamin, cyklohexylamin, 
anilin, 1,3-diaminocyklohexan, difenylamin, karmamoyliminomočovina, toluen 
diisokyanát, organické kyanidy, methylendifenyldiisokyanát 

515 

Organicko-anorganické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny a 
jejich soli a sulfonamidy 
Příklady: soli aromatických sulfonových kyselin, butyllithium, methylester kyseliny 
borité, komplexní soli kovů a trifenylfosfátu 

516 

Další organické látky kromě formaldehydu a methylterc-butyl etheru (MTBE) (viz kód 
519) 
Příklady: ethery, dialkyl peroxidy, methylethylketon, furfural, dimethylfosfát, 
dimethyldithiouhličitan sodný, tetralakyl thiuramsulfát, trifenyfosfát, ethyl terc-
butylether (ETBE) 

519 

Methanol, močovina, formaldehyd, methyl terc-butyl ether (MTBE), detergenty 
vyrobené neutralizací sulfonových kyselin a mýdla vyrobená zmýdelněním mastných 
kyselin (původní kódy 512A, 514A, 516A, 516B, 554A, a 554B) 

522 Anorganické chemické prvky, oxidy a soli halogenů 

523 

Soli kovů a peroxosoli anorganických kyselin 
Příklady: kyanid sodný, kyanid amonný, uhličitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, 
hexauličitanové sloučeniny kovů 

524 Další anorganické chemikálie; organické a anorganické sloučeniny drahých kovů 

525 Radioaktivní a přičleněné materiály 

531 

Syntetická organická barviva a barevné laky a přípravky na jejich základě 
Příklady: azobarviva, barviva založená na naftazarinu (dibromnaftazarin), 
trifenylmethanové pigmenty (TPM), chinolin, antrachinon, pyren, kyselina 
aminobenzensulfonová, fluorescentní zjasňovače, luminofory 

532 Barvící a tříslové výtažky, syntetické tříslové materiály 

533 Pigmenty, barvy, laky a příbuzné materiály 

541 

Medicínské a farmaceutické produkty jiné než určené kódem 542 
Příklady: cefalosporiny, deriváty aminokyselin, syntetické glykosidy, atracurium 
besilát, butandion, alkyliden nitril, lakton, tinidazol, nimesulfid, butokonazol, flutamid, 
famotidin, penicilin a jeho deriváty, steptomicin a jeho deriváty, další antibiotika, 
syntetický inzulin, fenothiazinové sloučeniny 

542 Léčiva (včetně veterinárních) 

551 Éterické oleje, parfémy a vůně 

553 Parfurmérské, kosmetické a toaletní produkty (kromě mýdel) 



 

554 
Mýdla, čistící a leštící prostředky, kromě detergentů připravených neutralizací 
sulfonových kyselin a mýdel připravených zmýdelněním mastných kyselin (viz kód 519) 

562 Syntetická hnojiva 

571 Polymery ethylenu v primárních formách 

572 Polymery styrenu v primárních formách 

573 Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenovaných olefinů v primárních formách 

574 
Polyacetaly, další polyethery a epoxidové pryskyřice v primárních formách; 
polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylové estery a další polyestery 

575 Další plasty v primárních formách 

579 Odpady, úlomky a odřezky plastů 

581 Trubky, potrubí a hadice a další příslušenství z plastů 

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

583 
Monofily, jejichž jakýkoliv příčný řez přesahuje 1mm, pruty, tyčinky a profily z plastů 
včetně povrchově upravených ale jinak nezpracovaných 

591 

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy a prostředky proti klíčení a regulátory 
růstu, desinfekční a podobné produkty poskytované v úpravě nebo balení pro 
maloobchodní prodej jako přípravky nebo zboží (např. sirné pásky, knoty, svíčky a 
mucholapky) 

592 Škroby, inulin a pšeničný lepek, albuminy; lepidla 

593 Výbušniny a pyrotechnika 

597 

Aditiva a přísady do minerálních olejů; hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi a 
rozmrazovače, mazací přípravky 
Příklady: di-2-ethylhexyl uhličitan, di-3,5,5,-trimethylhexyl uhličitan 

598 Různé chemické produkty 

599 Ostatní  


