Príloha č. 1
k zákonu č. 207/2009 Z. z. 


KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY 


Kategória predmetu kultúrnej hodnoty – opis predmetu
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka26)
1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov, 
ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,
b) archeologických lokalít,
c) archeologických zbierok.
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00

2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00

3. Obrazy, maľby, kresby a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do kategórie 4 alebo 5, zhotovené celkom ručne, akoukoľvek technikou a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov
ex 9701 10 00
ex 9702 00 00 ex 9705


4. Akvarely, gvaše a pastely vytvorené výhradne ručne a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
ex 9701 1000
ex 9705

5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2 
staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
ex 9705 a 9706

6. Pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie s ich príslušnými štočkami a originály plagátov staršie ako 50 rokov 
a nepatriace ich autorom.
ex 9702 00 00
ex 9705 00
7. Pôvodné sochy a súsošia a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1.
ex 9703 00 00
ex 9705

8. Fotografie a filmy a ich negatívy staršie ako 50 rokov 
a nepatriace ich autorom.
ex 3704
 ex 3705
ex 3706
ex 4911 91 00 ex 9705 
9. Inkunábuly (prvotlače) a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.

ex 9702 00 00
ex 9706 00 00
ex 4901 10 00
ex 4901 99 00
ex 4904 00 00
ex 4905 91 00
ex 4905 99 00
ex 4906 00 00 ex 9705
10. Knihy staršie ako 50 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok. 



ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
ex 4901
11. Tlačené mapy staršie ako 50 rokov.
ex 4905
ex 9706 00 00 ex 9705
12. Archívy a ich akékoľvek časti akéhokoľvek druhu a na akomkoľvek médiu staršie ako 50 rokov
ex 3704
ex 3705
ex 3706
ex 4901
ex 4906
ex 9705 00 00
ex 9706 00 00
13. a) Zbierky a zberateľské predmety, zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty;
b) Poštové alebo kolkové známky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštové ceniny a podobné výrobky, opečiatkované alebo neopečiatkované, iné ako zatriedené do položky 4907
ex 9705 00 00






ex 9704 00 00
14. Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov.
ex 9705 00 00
ex kapitoly 86 – 89
15. Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií      
      1. až 14.
a) staré od 50 do 100 rokov:

hračky a hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
ex kapitola 95 
ex 9705
výrobky zo skla
ex7013
ex 9705 
predmety zo základných kovov
ex 9705
úžitkové predmety z umelých materiálov
ex 9705
zlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi 
ex 7114
ex 9705
nábytok
ex kapitola 94
ex 9705
nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické; ich časti, súčasti a príslušenstvo
ex kapitola 90
ex 9705
hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov
ex kapitola 92
ex 9705
hodiny, hodinky a ich časti
ex kapitola 91
ex 9705
predmety z dreva
ex kapitola 44
ex 9705
keramické výrobky – predmety z porcelánu a hrnčiarske    
výrobky
ex kapitola 69
ex 6913
ex 6914
ex 9705
Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky
a iné starožitné dekoračné textílie vyrobené rôznymi technikami, sakrálne textílie, odevy a odevné doplnky;
- ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, 

Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným "petit point" alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené;
- ostatné interiérové textílie zhotovené ručne podľa pôvodných predlôh, okrem výrobkov položky 9404
ex kapitola 58



ex 5805 00 00
ex 9705


ex 6304
ex 9705
koberce
ex kapitola 57
ex 9705
tapety 
ex 4814
ex 9705
Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo 
ex kapitola 93
b) staršie ako 100 rokov 
ex 9706 00 00







______________________________ 
26) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.  

