
Prac. 

kód
Kódy CS Skrátený názov a popis skupín výrobkov podľa CS

Merná 

jednotka

Benzíny automobilové / Motor gasoline

55 2710 12 41
Motorový benzín - ostatný, s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom

(RON) menej ako 95 tona

55 2710 12 45
Motorový benzín - ostatný, s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom

(RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98 tona

55 2710 12 49
Motorový benzín - ostatný, s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom

(RON) 98 alebo viac tona

55 2710 12 50 Motorový benzín - ostatný, s obsahom olova presahujúcim 0,013 g/liter
tona

Benzíny letecké / Avation gasoline

56 2710 12 31 Letecký benzín tona

Motorová nafta a plynové oleje / Gas/Diesel Oil

59 2710 19 43
Ťažké plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % tona

59 2710 19 46

Ťažké plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002

hmotnostného % tona

59 2710 19 47

Ťažké plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1

hmotnostného % tona

59 2710 19 48
Ťažké plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % tona

59 2710 20 11 Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %

59 2710 20 16
Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1

hmotnostného % tona

59 2710 20 19 Plynové oleje s obshom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %

Letecký petrolej / Kerosene Type Jet Fuel tona

60 2710 19 21 Letecký petrolej tona

Ostatný petrolej / Other Kerosene

61 2710 19 25 Ostatné (Kerozín ostatný) tona

Tryskové palivo

63 2710 12 70 Letecký petrolej benzínového typu tona

Vykurovací olej ľahký

64 2710 19 35 

Vykurovací a iný plynový olej (Ľahký vykurovací olej na priemyselné a komerčné použitie, lodná

doprava a nafta používaná v železničnej doprave, iné plynové oleje vrátane ťažkých plynových

olejov, ktoré destilujú medzi 380 oC a 540 oC a ktoré sa použivajú ako petrochemické suroviny. tona

Vykurovací olej ťažký (S>= 0,5%)

65 2710 19 67
Vykurovacie oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry presahujúcim  0,5 hmotnostného % tona

65 2710 20 38 Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,5 hmotnostného % tona

Vykurovací olej ťažký (S<0,5%)

66 2710 19 62
Vykurovacie oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % tona

66 2710 20 32 Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,5 hmotnostného %

66 2710 19 66

Vykurovacie oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické

spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % ale nepresahujúcim 0,5

hmotnostného % tona

Odpadové oleje

67 2710 91 00
Odpadové oleje obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT) alebo 

polybrómované bifenyly (PBB) tona

67 2710 99 00 Odpadové oleje ostatné tona

Ropa / Crude Oil

69 2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové - ostatné tona

Gazolín / Natural Gas Liquids

70 2709 00 10 Kondenzáty zemného plynu tona

Rafinérske medziprodukty / Refinery Feedstocks

72 2710 12 11 Ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie tona

72 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie tona

72 2710 19 31 Ťažké plynové oleje určené na špecifické spracovanie tona

72 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie tona

72 2710 19 71 Mazacie oleje, ostatné oleje určené na špecifické spracovanie tona

Prevodník kódu Harmonizovaného systému / kombinovanej nomenklatúry národného členenia pre oblasť ropy a ropných 

výrobkov na skupinové členenie IEA podľa metodiky výkazov MOS pre rok 2021.

Príloha č.1

ČÍSELNÍK  PALÍV



Prac. 

kód
Kódy CS Skrátený názov a popis skupín výrobkov podľa CS

Merná 

jednotka

72 2711 12 91 Propán ostatné, určené na špecifické spracovanie tona

72 2711 13 10 Butány určené na špecifické spracovanie tona

Aditíva a oxygenáty / Aditives/Oxygenates

73 2909 19 00 Ostatné acyklické étery a ich halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty deriváty tona

73 3811 11 10 Antidetonačné prípravky na základe tetraetylolova tona

73 3811 11 90 Antidetonačné prípravky na základe zlúčenín z olova ostatné tona

73 3811 19 00 Antidetonačné prípravky ostatné tona

73 3811 21 00
Aditíva do mazacích olejov obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov tona

73 3811 29 00 Aditíva do mazacích olejov ostatné tona

73 3811 90 00 Ostatné tona

Ostatné uhľovodíky

74 2714 10 00 Bitúmenové alebo olejové bridlice a dechtové piesky kg

Rafinérsky plyn / Refinery Gas

75 2711 14 00 Etylén, propylén, butylén a butadién tona

75 2711 19 00 Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky skvapalnené - ostatné tona

75 2711 29 00 Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky v plynnom stave - ostatné kg

76 Etán / Ethane tona

Ťažký benzín

78 2710 12 15
Ľahké oleje a prípravky určené na chem. spracovanie, iným procesom ako je stanovené pre

podpoložku 2710 12 11
tona

78 2710 12 90 Ostatné ľahké oleje tona

78 2710 19 15
Stredné oleje určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre

podpoložku 2710 19 11 tona

78 2710 19 29 Stredné oleje ostatné tona

Ostatné benzíny / White Spirit and SBP

79 2710 12 21 Lakový benzín tona

79 2710 12 25 Ostatné tona

Ropný koks / Petroleum coke

80 2713 11 00 Ropný koks nekalcinovaný tona

80 2713 12 00 Ropný koks kalcinovaný tona

Zemný plyn / Natural Gas

84 2711 11 00 Zemný plyn skvapalnený tona

84 2711 21 00 Zemný plyn v plynnom stave  m
3

Propán-bután / Liquefied Petroleum Gases (LPG)

91 2711 12 11 Propán skvapalnený s čistotou najmenej 99%  na použitie v energetike alebo na vykurovanie tona

91 2711 12 19 Propán skvapalnený s čistotou najmenej 99% na ostatné účely tona

91 2711 12 93
Propán skvapalnený určený na chemické spracovanie, iným procesom ako je stanovené pre

podpoložku 2711 12 91
tona

91 2711 12 94 Propán skvapalnený ostatný na ostatné účely s čistotou presahujúcou 90%, ale menej ako 99% tona

91 2711 12 97 Propán skvapalnený na ostatné účely ostatné tona

91 2711 13 30
Bután skvapalnený určený na chemické spracovanie, iným procesom ako je stanovené pre

podpoložku 2711 13 10
tona

91 2711 13 91 Bután skvapalnený na ostatné účely s čistotou presahujúcou 90%, ale menej ako 95% tona

91 2711 13 97 Bután skvapalnený na ostatné účely ostatný tona

102 Benzén tona

103 2706 00 00 Decht tona

Mazadlá / Lubricants

108 2710 19 75
Mazacie oleje ostatné určené na chemické spracovanie, iným procesom ako je stanovené pre

podpoložku 2710 19 71
tona

108 2710 19 81 Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny tona

108 2710 19 83 Hydraulické oleje tona

108 2710 19 85 Biele oleje, kvapalný parafín tona

108 2710 19 87 Prevodové oleje a redukčné oleje tona

108 2710 19 91
Prípravky používané pri obrábaní kovov, oleje na uvoľňovanie odliatkov z foriem, antikorózne

oleje tona

108 2710 19 93 Elektrické izolačné oleje tona

108 2710 19 99 Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje tona

Asfalty

109 2713 20 00 Ropný bitúmen tona

109 2714 90 00 Ostatné prírodné bitúmeny a prírodné asfalty tona

109 2715 00 00
Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu,

minerálneho dechtu alebo smoly z minerálneho dechtu (napr. bitúmenový tmel, spätné frakcie) tona

Parafíny

108 2712 10 10 Vazelína surová tona

108 2712 10 90 Vazelína ostatná tona

110 2712 20 10
Syntetický parafínový vosk obsahujúci v hmotnosti menej ako 0,75 hmotnostného % oleja s

molekulovou hmotnosťou 460 alebo viac, ale nepresahujúcou 1560 tona

110 2712 20 90 Parafínový vosk obsahujúci v hmotnosi menej ako 0,75 % oleja ostatný tona

110 2712 90 11 Ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový vosk (prírodné produkty) surové tona

110 2712 90 19 Ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový vosk (prírodné produkty) ostatné tona

110 2712 90 31 Vosk ostatný surový určený na špecifické spracovanie tona

110 2712 90 33
Vosk ostatný surový určený na chemické spracovanie, iným procesom ako je stanovené pre

podpoložku 2712 90 31
tona

110 2712 90 39 Vosk ostatný surový určený na ostatné účely tona

110 2712 90 99 Vosk ostatný tona



Prac. 

kód
Kódy CS Skrátený názov a popis skupín výrobkov podľa CS

Merná 

jednotka

Ostatné rafinérske výrobky

111 2713 90 10 Určené na výrobu výrobkov položky 2803 tona

111 2713 90 90 Ostatné tona

111 3403 11 00 Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov tona

111 3403 19 10
Obsah. 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových

nerastov, ale ktoré nie sú ich základnou zložkou
tona

111 3403 19 80 Ostatné tona

220

3826 00 10; 

1507 až 

1518;
Estery 

1)  
biogénna zložka nafty ( napr. metylester repkového oleja - MERO ) tona

230
2909 19 10; 

2207 20 00
Alkoholy 

1)  
biogénna zložka benzínu ( napr. etanol, ETBE ) tona

1) 
Vo výkaze sa uvádzajú len vtedy, keď sú určené (spotrebované) na energetické účely ako pohonná látka (súčasť 

pohonnej látky).


