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Z Á H L A V Í  T Ř Í D  

VÝROBKY 

Třída  1 Chemické látky pro použití v průmyslu, vědě a v oblasti fotografie, jakož 
i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, 
plastické hmoty v surovém stavu; hasicí a protipožární směsi; přípravky na kalení 
a pájení; látky na činění zvířecích kůží; lepidla pro použití v průmyslu; tmely a jiné 
výplňové pasty; kompost, hnůj, hnojiva; biologické přípravky pro použití v průmyslu 
a vědě. 

Třída  2 Barvy, nátěry, laky; konzervační přípravky proti korozi a proti deterioraci dřeva; 
barviva; inkousty pro tisk, značkování a rytecké práce; přírodní pryskyřice 
v surovém stavu; lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, 
tisku a v umění. 

Třída  3 Neléčivé kosmetické a toaletní přípravky; neléčivé přípravky pro ústní hygienu; 
parfumerní výrobky; éterické oleje; bělicí přípravky a další prací prostředky; 
přípravky na čištění, leštění, drhnutí a broušení. 

Třída  4 Průmyslové oleje a tuky, vosk; maziva; přípravky pro pohlcování, zvlhčování 
a vázání prachu; paliva a osvětlovací látky; svíčky a knoty na svícení. 

Třída  5 Farmaceutika, léčebné a veterinární přípravky; hygienické přípravky pro 
zdravotnické účely; dietetické potraviny a přípravky upravené pro léčebné či 
veterinární účely, potraviny pro kojence a batolata; potravinové doplňky pro lidskou 
spotřebu a zvířata; náplasti, obvazové materiály a krytí; materiály pro plombování 
zubů, dentální vosky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení škůdců; 
fungicidy, herbicidy. 

Třída  6 Obecné kovy a jejich slitiny, rudy; kovové materiály pro stavebnictví a konstrukce; 
přenosné kovové budovy; neelektrické kabely a dráty z obecných kovů; drobné 
kovové železářské výrobky; kovové kontejnery pro skladování nebo přepravu; 
sejfy. 

Třída  7 Stroje; obráběcí stroje; motorem poháněné nástroje a motorem poháněná nářadí; 
motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; spojky pro stroje a součásti 
strojních převodů, s výjimkou spojek a součástí převodů pro pozemní vozidla; 
zemědělské nástroje a nářadí, s výjimkou ručních nástrojů a nářadí na ruční 
pohon; líhně pro vejce; výdejní automaty. 

Třída  8 Ruční nářadí a nástroje (na ruční pohon); příbory; bodné a sečné zbraně; břitvy, 
žiletky a holicí strojky. 

Třída  9 Přístroje a nástroje vědecké, výzkumné, navigační, geodetické, fotografické, 
kinematografické, audiovizuální, optické, přístroje a nástroje pro vážení, měření, 
signalizaci, detekci, testování, inspekci, záchranu a výuku; zařízení a přístroje pro 
vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení distribuce nebo 
použití elektrického proudu; zařízení a nástroje pro záznam, přenos, reprodukci 
nebo zpracování zvuku, obrazu nebo dat;  média se záznamem a stahovatelná 
média, počítačový software, prázdná digitální nebo analogová záznamová 
a úložná média; mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením mincí; 
registrační pokladny, výpočetní zařízení; počítače a periferní zařízení počítačů; 
potápěčské obleky, potápěčské masky, špunty do uší pro potápěče, nosní klipsy 
pro potápěče a plavce, potápěčské rukavice, dýchací přístroje pro plavání pod 
vodou; hasicí přístroje. 
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Třída 10 Chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje a nástroje; umělé 
končetiny, oční a zubní protézy; ortopedické potřeby; materiály na sešívání ran; 
terapeutické a pomocné přístroje uzpůsobené pro osoby se zdravotním 
postižením; masážní přístroje; přístroje, zařízení a výrobky pro péči o kojence; 
přístroje, zařízení a výrobky pro sexuální aktivity. 

Třída 11 Zařízení a instalace na osvětlování, vytápění, chlazení, výrobu páry, vaření, 
sušení, ventilaci, rozvod vody a zařízení pro sanitární účely. 

Třída 12 Vozidla; dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem. 

Třída 13 Střelné zbraně; munice a střely; výbušniny; ohňostroje. 

Třída 14 Vzácné kovy a jejich slitiny; šperky, drahokamy a polodrahokamy; hodinářské 
a chronometrické přístroje. 

Třída 15 Hudební nástroje, stojany na noty a stojany na hudební nástroje; dirigentské 
taktovky. 

Třída 16 Papír a lepenka; tiskárenské výrobky; potřeby pro vazbu knih; fotografie; 
papírnické zboží a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku; lepidla pro 
kancelářské potřeby nebo pro domácnost; potřeby pro rýsování a kreslení 
a potřeby pro umělce malířské štětce; instruktážní a výukové materiály; plastové 
archy, fólie a sáčky pro balení a obaly; tiskařské typy, štočky. 

Třída 17 Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída, nezpracované a jako polotovary a jejich 
náhražky; plastické hmoty a pryskyřice v extrudované formě pro použití ve výrobě; 
těsnicí, ucpávací a izolační materiály; ohebná nekovová potrubí, trubky a hadice. 

Třída 18 Kůže a imitace kůží; zvířecí kůže a usně; zavazadla a tašky; deštníky a slunečníky; 
vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské výrobky; obojky, vodítka a oblečky pro 
zvířata. 

Třída 19 Materiály, ne z kovu, pro stavebnictví a konstrukci; neohebné trubky, ne z kovu, 
pro stavebnictví; asfalt, dehet a živice; přenosné stavby, ne z kovu; pomníky, ne z 
kovu. 

Třída 20 Nábytek, zrcadla, rámy obrazů; nádoby na skladování a přepravu, ne kovové; 
kosti, rohovina, velrybí kostice a perleť, v surovém stavu nebo částečně 
zpracované; mušle, lastury, ulity; mořská pěna; jantar. 

Třída 21 Domácí a kuchyňské potřeby a nádoby; nádobí na vaření a nádobí na stolování, 
kromě nožů, vidliček a lžic; hřebeny a mycí houby; kartáče, ne však malířské 
štětce; materiály pro výrobu kartáčů; pomůcky pro čištění; sklo v surovém stavu 
nebo částečně zpracované, kromě stavebního skla; výrobky ze skla, porcelánu 
a kameniny. 

Třída 22 Lana a provazy; sítě; stany a plachty; markýzy z textilních a syntetických materiálů; 
lodní plachty; pytle pro přepravu a skladování sypkých materiálů; materiály na 
vycpávání a výplně, s výjimkou papíru, lepenky, gumy a plastu; surové textilní 
materiály a jejich náhražky. 

Třída 23 Příze a nitě pro textilní účely. 

Třída 24 Textilie a náhražky textilií; bytový textil; textilní a plastové záclony a závěsy. 

Třída 25 Oděvy, obuv, pokrývky hlavy. 

Třída 26 Krajky, lemovky a výšivky, a galanterní stuhy a mašle; knoflíky, galanterní háčky a 
očka, špendlíky a jehly; umělé květiny; ozdoby do vlasů; umělé vlasy. 
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Třída 27 Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné materiály určené na pokrytí stavebně 
dokončených podlah; čalouny (ne z textilních látek). 

Třída 28 Hry, hračky a výrobky určené ke hraní; zařízení na videohry; cvičební a sportovní 
potřeby; vánoční ozdoby. 

Třída 29 Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a 
vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce; mléko, sýry, máslo, jogurty 
a jiné mléčné výrobky; potravinářské oleje a tuky. 

Třída 30 Káva, čaj, kakao a náhražky kávy; rýže, těstoviny a nudle; tapioka a ságo; mouka 
a přípravky vyrobené z obilnin; chléb, pečivo a cukrovinky; čokoláda; zmrzliny, 
sorbety a jiné produkty určené ke konzumaci v mraženém stavu; cukr, med, 
melasa; droždí, kypřicí prášek do pečiva; sůl, kořenící přísady, koření, 
konzervované byliny; ocet, omáčky a jiná ochucovadla; led (zmrazená voda). 

Třída 31 Surové a nezpracované zemědělské, akvakulturní, zahradnické a lesní produkty; 
zrna a semena surová nebo nezpracovaná; čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé 
bylinky; přírodní rostliny a květiny; cibule a hlízy, sazenice a semena pro pěstování 
rostlin; živá zvířata; krmiva a nápoje pro zvířata; slad. 

Třída 32 Piva; nealkoholické nápoje; minerální a sycené vody; ovocné nápoje a ovocné 
šťávy; sirupy a jiné nealkoholové přípravky pro přípravu nápojů. 

Třída 33 Alkoholické nápoje (s výjimkou piv); alkoholové přípravky pro přípravu nápojů. 

Třída 34 Tabák a náhražky tabáku; cigarety a doutníky; elektronické cigarety a ústní 
vaporizéry pro kuřáky; potřeby pro kuřáky; zápalky. 
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S E Z N A M  T Ř Í D  S  V Y S V Ě T L I V K A M I

VÝROBKY 

TŘÍDA 1 

Chemické látky pro použití v průmyslu, vědě a v oblasti fotografie, jakož i v zemědělství, 
zahradnictví a lesnictví; 

umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; 

hasicí a protipožární směsi; 

přípravky na kalení a pájení; 

látky na činění zvířecích kůží; 

lepidla pro použití v průmyslu; 

tmely a jiné výplňové pasty; 

kompost, hnůj a hnojiva,  

biologické přípravky pro použití v průmyslu a vědě. 

Vysvětlivky 

Třída 1 zahrnuje hlavně chemické výrobky pro použití v průmyslu, vědě a zemědělství, 
včetně těch výrobků, které spadají do složení výrobků obsažených v jiných třídách. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ citlivý papír; 

‒ směsi na opravu pneumatik; 

– soli na konzervování, jiné než pro potraviny;

– některé přísady pro použití v potravinářském průmyslu, např. pektin, lecitin, enzymy
a chemické konzervanty;

‒ některé přísady pro použití při výrobě kosmetiky a farmaceutických výrobků, např. 
vitamíny, konzervační prostředky a antioxidanty; 

‒ některé filtrační materiály, např. minerální látky, rostlinné látky a keramické materiály 
ve formě částic. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

– přírodní pryskyřice v surovém stavu (tř. 2), pryskyřice jako polotovar (tř. 17);

– chemické přípravky pro lékařské a veterinární účely (tř. 5);

– fungicidy, herbicidy a přípravy na hubení škůdců (tř. 5);

– lepidla pro kancelářské potřeby nebo pro domácnost (tř. 16);

– soli na konzervování potravin (tř. 30);

– slaměný mulč (tř. 31).

TŘÍDA 2 

Barvy, nátěry, laky; 
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konzervační přípravky proti korozi a proti deterioraci dřeva; 

barviva;  

inkousty pro tisk, značkování a rytecké práce;  

přírodní pryskyřice v surovém stavu; 

lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění. 

Vysvětlivky 

Třída 2 obsahuje hlavně barvy, barviva a přípravky používané pro ochranu před korozí. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ barvy, nátěry a laky pro průmysl, řemesla a umění; 

‒ ředidla, zahušťovací prostředky, fixativy a sikativa pro barvy, fermeže a laky; 

‒ mořidla na dřevo a kůži; 

‒ antikorozní oleje a oleje na konzervaci dřeva; 

‒ barviva na oděvy; 

‒ barviva do potravin a nápojů. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ umělé pryskyřice v surovém stavu (tř. 1), pryskyřice jako polotovar (tř. 17); 

‒ mořidla na kovy (tř. 1); 

‒ šmolku na prádlo (tř. 3); 

‒ barviva do kosmetických přípravků (tř. 3); 

‒ pouzdra s barvami (školní potřeby) (tř. 16); 

‒ inkousty pro kancelářské účely (tř. 16); 

‒ izolační barvy a laky (tř. 17). 

TŘÍDA 3 

Neléčivé kosmetické a toaletní přípravky; 

neléčivé přípravky pro ústní hygienu; 

parfumerní výrobky, éterické oleje; 

bělicí přípravky a další prací prostředky; 

přípravky na čištění, leštění, drhnutí a broušení. 

Vysvětlivky 

Třída 3 obsahuje hlavně neléčivé toaletní přípravky, jakož i čisticí přípravky pro použití 
v domácnosti a v jiných prostředích. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ hygienické přípravky jako toaletní přípravky; 

‒ ubrousky napuštěné kosmetickými lotiony; 

‒ deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata; 

‒ přípravky na osvěžení vzduchu v místnostech; 

‒ ozdobné nálepky na nehty; 
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‒ lešticí vosky; 

‒ brusný papír. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ přísady pro použití při výrobě kosmetiky, např. vitamíny, konzervační prostředky 
a antioxidanty (tř. 1); 

‒ přípravky na odmašťování pro použití ve výrobních procesech (tř. 1); 

‒ chemické čisticí prostředky na komíny (tř. 1); 

‒ deodoranty jiné než pro lidskou potřebu nebo pro zvířata (tř. 5); 

‒ léčivé šampony, léčivá mýdla, léčivé vlasové vody a přípravky pro ústní hygienu (tř. 5); 

‒ smirkové pilníky na nehty, kameny pro ostření a brusné kotouče (ruční nástroje) 
(tř. 8); 

‒ kosmetické a čisticí pomůcky, jako např. štětce na nanášení líčidel (tř. 21), úklidové 
utěrky, kosmetické podušky a úklidové hadry (tř. 21). 

TŘÍDA 4 

Průmyslové oleje a tuky, vosk; 

maziva; 

přípravky pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; 

paliva a osvětlovací látky; 

svíčky a knoty na svícení. 

Vysvětlivky 

Třída 4 obsahuje hlavně průmyslové oleje a tuky, paliva a osvětlovací látky. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ oleje na ochranu a konzervaci zdiva nebo kůže; 

‒ vosk jako surovinu, vosk pro průmyslové účely; 

‒ elektrickou energii; 

‒ pohonné hmoty do motorů, biopaliva; 

‒ nechemická aditiva do pohonných hmot; 

‒ dřevo pro použití jako palivo. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ určité speciální průmyslové oleje a tuky, např. oleje na činění kůže (tř. 1), oleje na 
ochranu dřeva, antikorozní oleje a maziva (tř. 2), éterické oleje (tř. 3); 

‒ masážní svíčky pro kosmetické účely (tř. 3) a léčivé masážní svíčky (tř. 5); 

‒ některé speciální vosky, např. štěpařský vosk (tř. 1), krejčovský vosk, lešticí vosk, 
depilační vosk (tř. 3), zubní vosk (tř. 5), pečetící vosk (tř. 16); 

‒ knoty pro petrolejová kamna (tř. 11) a pro cigaretové zapalovače (tř. 34). 

TŘÍDA 5 

Farmaceutika, léčebné a veterinární přípravky; 



Niceské třídění (11. vydání - verze 2021) - Seznam tříd s vysvětlivkami 
__________________________________________________________________________________ 

7 

hygienické přípravky pro zdravotnické účely; 

dietetické potraviny a přípravky upravené pro léčebné či veterinární účely, potraviny pro 
kojence a batolata; 

potravinové doplňky pro lidskou spotřebu a zvířata; 

náplasti, obvazové materiály a krytí; 

materiály pro plombování zubů, dentální vosky; 

dezinfekční přípravky; 

přípravky na hubení škůdců; 

fungicidy, herbicidy. 

Vysvětlivky 

Třída 5 obsahuje hlavně farmaceutika a jiné přípravky pro léčebné a veterinární účely. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– hygienické přípravky pro osobní hygienu, jiné než toaletní přípravky;

– dětské a inkontinenční pleny;

– deodoranty, jiné než pro lidskou potřebu nebo potřebu zvířat;

– šampóny, mýdla, lotiony a prostředky ústní hygieny, vše s léčivými přísadami;

– potravinové doplňky určené jako doplňky běžné stravy nebo s příznivými účinky na
zdraví;

– potravinové náhražky a dietetické potraviny a nápoje upravené pro léčebné
a veterinární účely.

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ přísady pro použití při výrobě farmaceutických výrobků, např. vitamíny, konzervační 
prostředky a antioxidanty (tř. 1); 

‒ hygienické přípravky bez léčivých přísad používané jako toaletní přípravky (tř. 3); 

‒ deodoranty pro lidskou potřebu nebo potřebu zvířat (tř. 3); 

‒ podpůrné bandáže, ortopedické bandáže (tř. 10); 

‒ potravinové náhražky a dietetické potraviny a nápoje určené pro jiné než léčebné 
a veterinární účely, které jsou zařazeny do příslušných tříd potravin a nápojů, např. 
nízkotučné bramborové lupínky (tř. 29), cereální tyčinky s vysokým obsahem 
proteinů (tř. 30), izotonické nápoje (tř. 32). 

TŘÍDA 6 

Obecné kovy a jejich slitiny, rudy; 

kovové materiály pro stavebnictví a konstrukce; 

přenosné kovové budovy; 

neelektrické kabely a dráty z obecných kovů; 

drobné kovové železářské výrobky; 

kovové kontejnery pro skladování nebo přepravu; 

sejfy. 
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Vysvětlivky 

Třída 6 obsahuje hlavně obecné kovy, včetně rud, v surovém stavu, nebo částečně 
zpracované, jakož i některé výrobky z obecných kovů. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– kovy ve formě fólie nebo prášku určené pro další zpracování, např. ve 3D tiskárnách;

– kovové stavební materiály, např. kovové výrobky pro železniční tratě, kovová potrubí
a trubky;

– drobné kovové železářské výrobky, např. šrouby a matice, hřebíky, kolečka
k nábytku, okenní uzávěry;

– přenosné kovové budovy a konstrukce, např. kovové montované domy, plavecké
bazény, klece pro divoká zvířata, konstrukce kluzišť;

– některé výrobky z obecných kovů, které nejsou podle své funkce nebo účelu použití
zařazeny do jiných tříd, např. víceúčelové schránky z obecných kovů, sochy, busty
a umělecká díla z obecných kovů.

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ kovy a rudy používané jako chemické látky v průmyslu nebo vědeckém výzkumu 
kvůli svým chemickým vlastnostem, např. bauxit, rtuť, antimon, alkalické kovy a kovy 
alkalických zemin (tř. 1); 

‒ lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění 
(tř. 2); 

‒ elektrické kabely (tř. 9) a neelektrické kabely a lana z jiných než kovových materiálů 
(tř. 22); 

‒ potrubí a trubky, které nejsou součástí sanitárních instalací (tř. 11), ohebná potrubí, 
ohebné trubky a hadice z jiných než kovových materiálů (tř. 17) a neohebná potrubí 
a trubky z jiných než kovových materiálů (tř. 19); 

‒ klece pro domácí zvířata (tř. 21); 

‒ některé výrobky z obecných kovů, které jsou svou funkcí nebo účelem použití 
zařazeny do jiných tříd, např. ruční nářadí (tř. 8), klipy na papír (tř. 16), nábytek 
(tř. 20), kuchyňské potřeby (tř. 21), nádoby pro použití v domácnosti (tř. 21). 

TŘÍDA 7 

Stroje, obráběcí stroje, motorem poháněné nástroje a motorem poháněná nářadí; 

motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla); 

spojky pro stroje a součásti strojních převodů (s výjimkou spojek a součástí převodů pro 
pozemní vozidla); 

zemědělské nástroje a nářadí, s výjimkou ručních nástrojů a ručního nářadí na ruční pohon; 

líhně pro vejce; 

prodejní automaty. 

Vysvětlivky 

Třída 7 obsahuje hlavně stroje a obráběcí stroje a motory. 
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Tato třída obsahuje zejména: 

‒ součásti všech druhů motorů, např. startéry, tlumiče a válce pro motory jakéhokoli 
typu; 

‒ elektrická čisticí a lešticí zařízení, např. elektrické leštičky na obuv, elektrické stroje 
a zařízení na šamponování koberců a vysavače; 

‒ 3D tiskárny; 

‒ průmyslové roboty; 

‒ některá speciální vozidla pro jiné než dopravní účely, např. stroje na čištění silnic, 
stroje na stavbu silnic, buldozery, sněhové pluhy, jakož i gumové pásy jako součásti 
pásových podvozků těchto strojů. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ ruční nástroje a nářadí na ruční pohon (tř. 8); 

‒ humanoidní roboty vybavené umělou inteligencí, laboratorní roboty, výukové roboty, 
bezpečnostní sledovací roboty (tř. 9), chirurgické roboty (tř. 10), robotické automobily 
(tř. 12), robotické bubny (tř. 15), roboty (hračky) (tř. 28); 

‒ motory pro pozemní vozidla (tř. 12); 

‒ pásy pro pásová vozidla a traktory (tř. 12); 

‒ některé speciální stroje, např. bankomaty (tř. 9), respirátory na umělé dýchání 
(tř. 10), chladicí přístroje a zařízení (tř. 11). 

TŘÍDA 8 

Ruční nářadí a nástroje (na ruční pohon); 

příbory; 

bodné a sečné zbraně; 

břitvy, žiletky a holicí strojky. 

Vysvětlivky 

Třída 8 obsahuje hlavně ručně poháněné nástroje a nářadí na vrtání, obrábění, řezání a 
děrování. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ ručně poháněné zemědělské a zahradnické nástroje a nářadí a nástroje a nářadí na 
úpravu zahrad; 

‒ ručně poháněné nástroje pro tesaře, umělce a jiné řemeslníky, např. kladiva, sekáče 
a rydla; 

‒ rukojeti a násady k ručně poháněným ručním nástrojům, např. k nožům 
a kosám; 

‒ elektrické a neelektrické ruční náčiní k osobní péči o vzhled a ke zdobení těla, např. 
holicí strojky, náčiní na kadeření a natáčení vlasů, nástroje na tetování a nástroje na 
manikúru a pedikúru; 

‒ ruční čerpadla; 

‒ stolní příbory, jako nože, vidličky a lžíce, včetně těch vyrobených ze vzácných kovů. 

Tato třída neobsahuje zejména: 
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‒ obráběcí stroje a nářadí s motorovým pohonem (tř. 7); 

‒ chirurgické nástroje (tř. 10);  

‒ pumpičky na pneumatiky jízdních kol (tř. 12), pumpičky speciálně upravené pro 
nafukování míčů na míčové hry (tř. 28);  

‒ ruční střelné zbraně (tř. 13); 

‒ nože na papír a stroje na skartování papíru pro kancelářské účely (tř. 16); 

‒ rukojeti předmětů, které jsou zařazeny do různých tříd podle jejich funkce nebo účelu, 
např. rukojeti vycházkových holí, rukojeti deštníků (tř. 18), násady na smetáky (tř. 
21); 

‒ servírovací náčiní, např. kleštičky na cukr, kleštičky na led, dortové lopatky 
a servírovací naběračky, a kuchyňské náčiní, např. vařečky, třecí paličky a hmoždíře, 
louskáčky na ořechy a kuchyňské stěrky (tř. 21);  

‒ šermířské zbraně (tř. 28). 

TŘÍDA 9 

Přístroje a nástroje vědecké, výzkumné, navigační, geodetické, fotografické, 
kinematografické, audiovizuální, optické, přístroje a nástroje pro vážení, signalizaci, měření, 
kontrolu (dohled), detekci, testování, inspekci, záchranu a výuku; 

zařízení a přístroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení distribuce 
nebo použití elektrického proudu; 

zařízení a nástroje pro záznam, přenos, reprodukci nebo zpracování zvuku, obrazu nebo dat; 

média se záznamem a stahovatelná média, počítačový software, prázdná digitální nebo 
analogová záznamová a úložná média;  

mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením mincí; 

registrační pokladny, výpočetní zařízení; počítače a periferní zařízení počítačů; 

obleky na potápění, potápěčské masky, špunty do uší na potápění, skřipce na nos pro 
potápěče a plavce, potápěčské rukavice, dýchací přístroje pro plavání pod vodou 

hasicí přístroje. 

Vysvětlivky 

Třída 9 obsahuje hlavně přístroje a nástroje pro vědecké nebo výzkumné účely, 
audiovizuální zařízení a zařízení výpočetní techniky, jakož i bezpečnostní a život zachraňující 
prostředky. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ zařízení a přístroje pro laboratorní vědecký výzkum; 

‒ výcviková (cvičná) zařízení a simulátory, např. resuscitační panny, simulátory řízení 
a ovládání vozidel; 

‒ zařízení a přístroje pro řízení a sledování leteckých dopravních prostředků, plavidel 
a vozidel bez posádky, např. navigační přístroje, vysílače, hmatadla na měření, 
zařízení GPS, zařízení pro automatické řízení vozidel; 

‒ bezpečnostní a zabezpečovací zařízení a prostředky, např. ochranné sítě, 
signalizační světla, dopravní semafory, hasičské vozy, zvuková výstražná zařízení, 
bezpečnostní tokeny jako šifrovací zařízení; 
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‒ oděvy, které chrání před vážnými nebo život ohrožujícími úrazy, např. obleky 
k ochraně před úrazy, ozářením a ohněm, neprůstřelné oděvy, ochranné helmy, 
chrániče hlavy při sportu, chrániče úst při sportu, letecké ochranné obleky, ochranné 
pracovní nákoleníky; 

‒ optické nástroje a pomůcky, např. brýle, kontaktní čočky, lupy, kontrolní zrcátka, 
kukátka; 

‒ magnety; 

‒ chytré hodinky, monitorovací zařízení nošená na těle; 

‒ joysticky pro použití s počítači, jiné než pro videohry, náhlavní soupravy pro virtuální 
realitu, chytré brýle; 

‒ pouzdra na brýle, pouzdra na chytré telefony (smartphony), speciální pouzdra na 
fotografické aparáty a přístroje; 

‒ bankomaty, fakturovací stroje, přístroje a stroje na zkoušení materiálů; 

‒ baterie a nabíječky pro elektronické cigarety; 

‒ jednotky vytvářející elektrické a elektronické efekty pro hudební nástroje; 

‒ roboti do laboratoří, výukoví roboti, bezpečnostní sledovací roboti, humanoidní roboti 
vybavení umělou inteligencí. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ joysticky jako součásti strojů ne pro herní automaty (tř. 7), joysticky pro vozidla (tř. 12), 
joysticky pro videohry, ovladače hraček a herních konzolí (tř. 28); 

‒ zařízení uváděná do chodu vhozením mince, která jsou zařazena do různých tříd 
podle své funkce nebo účelu, např. pračky uváděné do chodu vhozením mince 
(tř.  7), kulečníkové stoly s mincovníkem (tř. 28); 

‒ průmyslové roboty (tř. 7), chirurgičtí roboti (tř. 10), roboti (hračky) (tř. 28); 

‒ přístroje pro měření tepu, přístroje pro monitorování srdeční frekvence, přístroje pro 
monitorování tělesného složení (tř. 10); 

‒ laboratorní svítidla, laboratorní hořáky (tř. 11); 

‒ potápěčská světla (tř. 11); 

‒ signální výstražné střely do mlhy, raketové signální světlice (tř. 13); 

‒ histologické řezy jako učební pomůcky, biologické vzorky pro účely mikroskopie jako 
učební pomůcky (tř. 16); 

‒ oblečení a vybavení nošené při provozování některých sportů, např. ochranné 
vycpávky jako součást sportovní výstroje, šermířské masky, boxerské rukavice 
(tř. 28). 

TŘÍDA 10 

Chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje a nástroje; 

umělé končetiny, oční a zubní protézy; 

ortopedické potřeby; 

materiály na sešívání ran; 

terapeutické a pomocné přístroje uzpůsobené pro osoby se zdravotním postižením; 

masážní přístroje; 

přístroje, zařízení a výrobky pro péči o kojence; 

přístroje, zařízení a výrobky pro sexuální aktivity. 
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Vysvětlivky 

Třída 10 obsahuje hlavně chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje, 
nástroje a předměty, které se obvykle používají pro diagnostiku, léčení či zlepšení funkcí nebo 
zdravotního stavu osob a zvířat. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ podpůrné bandáže, ortopedické bandáže; 

‒ speciální oděvy pro lékařské účely, například kompresní oděvy, punčochy na křečové 
žíly, svěrací kazajky, ortopedickou obuv; 

‒ předměty, nástroje a zařízení pro menstruaci, antikoncepci a porod, například 
menstruační kalíšky, pesary, kondomy, porodnické matrace, chirurgické kleště; 

‒ terapeutické a protetické předměty a zařízení pro implantaci vyrobené z umělých 
nebo syntetických materiálů, například chirurgické implantáty obsahující umělé 
materiály, umělá poprsí, mozkové stimulátory, biologicky odbouratelné implantáty pro 
fixaci kostí; 

‒ speciální nábytek pro lékařské účely, například křesla pro lékařské nebo 
stomatologické účely, nafukovací matrace pro lékařské účely, operační stoly. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

– lékařské obvazy a absorpční hygienické výrobky, například náplasti, obvazy a gázy
na obvazování, vložky do podprsenky na kojení, dětské pleny a inkontinenční pleny,
tampony (tř. 5);

– chirurgické implantáty složené ze živých tkání (tř. 5);

– cigarety bez tabáku pro lékařské účely (tř. 5) a elektronické cigarety (tř. 34);

– invalidní vozíky a skútry pro seniory a invalidy (tř. 12);

– masážní stoly a nemocniční lůžka (tř. 20).

TŘÍDA 11 

Zařízení a instalace na osvětlování, vytápění, chlazení, výrobu páry, vaření, sušení, ventilaci, 
rozvod vody a zařízení pro sanitární účely. 

Vysvětlivky 

Třída 11 obsahuje hlavně zařízení a instalace na řízení a regulaci prostředí, zejména pro 
účely osvětlení, vaření, chlazení a pro sanitární účely. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ klimatizační zařízení a instalace; 

‒ pece a trouby, jiné než laboratorní, např. stomatologické pícky, mikrovlnné trouby, 
pekařské trouby; 

‒ kamna jako topná zařízení; 

‒ solární termální kolektory; 

‒ komínové kouřovody, komínové ventilátory, krby, domácí krby; 

‒ sterilizátory, zařízení na spalování odpadů; 

‒ osvětlovací zařízení a instalace, např. osvětlovací trubice, vyhledávací reflektory, 
svítící domovní čísla, reflektory pro vozidla, světla pro vozidla; 

‒ svítidla, např. elektrická svítidla, plynové lampy, laboratorní svítidla, olejová svítidla, 
pouliční lampy, bezpečnostní lampy; 
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‒ solární lůžka (zařízení na opalování); 

‒ koupelnové instalace, koupelnové armatury, koupelnové vodovodní armatury; 

‒ toalety, pisoáry; 

‒ fontány, čokoládové fontány; 

– elektricky vyhřívané podložky, polštářky a přikrývky, určené pro jiné než léčebné
účely;

‒ termofory; 

– elektricky vyhřívané oděvy;

‒ elektrická zařízení na výrobu jogurtu, pečení chleba, přípravu kávy, výrobu zmrzliny;

‒ stroje a přístroje na výrobu ledu.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– přístroje na výrobu páry jako součásti strojů (tř. 7);

‒ vzduchové chladiče (tř. 7); 

‒ generátory proudu, generátory elektřiny (tř. 7); 

‒ letovací lampy (tř. 7), optické lampy, lampy pro temné komory (tř. 9), lampy pro 
lékařské účely (tř. 10); 

‒ pece pro použití v laboratořích (tř. 9); 

‒ fotovoltaické články (tř. 9); 

‒ signalizační světla (tř. 9); 

‒ elektricky vyhřívané podložky, polštářky a přikrývky pro léčebné účely (tř. 10); 

‒ přenosné dětské koupací vaničky (tř. 21); 

‒ neelektrické přenosné chladicí boxy (tř. 21); 

‒ kuchyňská zařízení, jejichž součástí není zabudovaný zdroj tepla, např. neelektrické 
rošty na pečení a grily, neelektrické vaflovače, neelektrické tlakové hrnce na vaření 
(tř. 21); 

‒ nánožníky, ne elektricky vyhřívané (tř. 25). 

TŘÍDA 12 

Vozidla; 

dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem. 

Vysvětlivky 

Třída 12 obsahuje hlavně vozidla a zařízení pro přepravu osob nebo zboží po zemi, vodě 
a vzduchem. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– motory pro pozemní vozidla;

– spojky a součásti převodů pro pozemní vozidla;

– vznášedla;

‒ vozidla na dálkové ovládání, jiná než hračky;

‒ součásti vozidel, např. tlumiče, čelní skla, volanty, pneumatiky pro kola vozidel, jakož
i pásy pro pásová vozidla. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

– kovové materiály pro železnice (tř. 6);
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‒ motory, spojky a součásti převodů, které nejsou určeny pro pozemní vozidla 
(tř. 7); 

‒ součásti všech druhů motorů, např. startéry, tlumiče a válce pro motory (tř. 7); 

‒ gumové pásy jako součásti pásových podvozků stavebních, těžebních, 
zemědělských strojů a jiných strojů určených pro těžké průmyslové aplikace 
(tř. 7); 

‒ tříkolky pro děti, skútry jako hračky (tř. 28); 

‒ některá speciální vozidla nebo zařízení na kolečkách určená pro jiné než přepravní 
účely, např. stroje na čistění silnic s vlastním pohonem (tř. 7), požární automobily 
(tř. 9), pojízdné servírovací vozíky (tř. 20); 

‒ některé součásti vozidel, např. elektrické baterie, zařízení pro záznam ujeté 
vzdálenosti a radiopřijímače pro vozidla (tř. 9), světla pro automobily a jízdní kola 
(tř. 11), autokoberce (tř. 27). 

TŘÍDA 13 

Střelné zbraně; 

munice a střely; 

výbušniny; 

ohňostroje. 

Vysvětlivky 

Třída 13 obsahuje hlavně střelné zbraně a pyrotechnické výrobky. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ záchranné světlice, explozivní nebo pyrotechnické; 

‒ signální pistole; 

‒ spreje pro účely osobní obrany; 

‒ výbušné mlhové signály, raketové signální světlice; 

‒ vzduchové pistole jako zbraně; 

‒ náramenní nábojové pásy pro zbraně; 

‒ sportovní střelné zbraně, lovecké střelné zbraně. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ maziva na zbraně (tř. 4); 

‒ čepele jako zbraně (tř. 8); 

‒ bodné a sečně zbraně, (tř. 8); 

‒ nevýbušné mlhové signály, záchranné laserové signalizační světlice (tř. 9); 

‒ teleskopické zaměřovače pro střelné zbraně (tř. 9); 

‒ pochodně (tř. 11); 

‒ vánoční práskací krekry (tř. 28); 

‒ třaskavé kapsle jako hračky (tř. 28); 

‒ vzduchové pistole jako hračky (tř. 28); 

– zápalky (tř. 34).



Niceské třídění (11. vydání - verze 2021) - Seznam tříd s vysvětlivkami 
__________________________________________________________________________________ 

15 

TŘÍDA 14 

Vzácné kovy a jejich slitiny; 

šperky, drahokamy a polodrahokamy; 

hodinářské a chronometrické přístroje. 

Vysvětlivky 

Třída 14 obsahuje hlavně vzácné kovy a některé výrobky ze vzácných kovů, nebo jimi 
pokovené, jakož i šperky, hodiny a hodinky a jejich součásti. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ šperky, včetně imitací, např. bižuterie; 

‒ manžetové knoflíčky, jehlice do kravat, spony na kravaty; 

‒ kroužky na klíče, řetízky na klíče a jejich přívěšky; 

‒ šperky ve formě přívěsků; 

‒ šperkovnice; 

‒ komponenty ke šperkům, hodinám a hodinkám, jako jsou např. zapínání ke šperkům, 
korálky na výrobu šperků, strojky do hodin a hodinek, hodinové ručičky, hnací pružiny 
do hodinek, hodinová sklíčka. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

– chytré hodinky (tř. 9);

– přívěsky, jiné než šperky, kroužky a řetízky na klíče (tř. 26);

– umělecké předměty, které nejsou vyrobeny ze vzácných kovů nebo vzácnými kovy
pokryty, ty jsou zařazeny podle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, např. umělecká
díla z kovů (tř. 6), z kamene, betonu nebo mramoru (tř. 19), ze dřeva, vosku, sádry
nebo plastu (tř. 20), z porcelánu, keramiky, kameniny, terakoty nebo skla (tř. 21);

– některé výrobky ze vzácných kovů nebo výrobky pokryté vzácnými kovy, které jsou
zařazeny podle své funkce nebo účelu použití, např. kovy ve formě fólie a prášku pro
použití při malování, dekorování, tisku a v umění (tř. 2), zlaté zubní amalgámy (tř. 5),
příbory (tř. 8), elektrické kontakty (tř. 9), zlaté psací hroty (tř. 16), čajové konvice (tř.
21), zlaté a stříbrné výšivky (tř. 26), krabičky na doutníky (tř. 34).

TŘÍDA 15 

Hudební nástroje; 

stojany na noty a stojany na hudební nástroje; 

dirigentské taktovky. 

Vysvětlivky 

Třída 15 obsahuje hlavně hudební nástroje, jejich součásti a příslušenství. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– mechanické hudební nástroje a jejich příslušenství, např. flašinety, mechanická
piana, regulátory hlasitosti pro mechanická piana, robotické bubny;

– hudební skříně;
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– elektrické a elektronické hudební nástroje;

‒ struny, plátky, kolíky a pedály pro hudební nástroje;

‒ ladičky, ladicí klíče;

‒ kalafunu (pryskyřici) pro strunné hudební nástroje.

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ přístroje pro záznam, přenos, zesilování a reprodukci zvuku, např. jednotky vytvářející 
elektrické a elektronické efekty pro hudební nástroje, pedály wah-wah, zvuková 
rozhraní, zařízení na směšování zvuku, ekvalizéry (audiopřístroje), hloubkové 
reproduktory (tř. 9); 

‒ stahovatelné hudební soubory (tř. 9); 

‒ stahovatelné elektronické notové záznamy (tř. 9); tištěné notové zápisy (tř. 16); 

‒ hudební automaty (jukeboxy) (tř. 9); 

‒ metronomy (tř. 9); 

‒ hudební přání (tř. 16). 

TŘÍDA 16 

Papír a lepenka; 

tiskárenské výrobky; 

potřeby pro vazbu knih; 

fotografie; 

papírnické zboží a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku; 

lepidla pro kancelářské potřeby nebo pro domácnost; 

potřeby pro rýsování a kreslení a potřeby pro umělce; 

malířské štětce; 

instruktážní a výukové materiály; 

plastové archy, fólie a sáčky pro balení a obaly; 

tiskařské typy, štočky. 

Vysvětlivky 

Třída 16 obsahuje hlavně papír, lepenku a některé výrobky z těchto materiálů, jakož 
i kancelářské potřeby. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– nože a řezačky na papír;

– obaly, kryty a prostředky pro uložení papírů, např. desky na dokumenty, spony na
bankovky, pouzdra na šekové knížky, klipy na papír, pouzdra na cestovní pasy, alba
na výstřižky;

– některé kancelářské stroje, např. psací stroje, kopírky, stroje na frankování pro
kancelářské použití, ořezávátka tužek;

– malířské potřeby pro umělecké malíře a malíře interiéru i exteriérů, např. kalíšky na
vodové barvy, malířské stojany a palety, malířské válečky a nádoby;
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– některé jednorázové výrobky z papíru, např. bryndáčky, kapesníčky a stolní ubrusy a
prostírání;

– některé výrobky z papíru nebo lepenky, které nejsou svou funkcí nebo účelem použití
zařazeny do jiných tříd, např. papírové tašky, obálky a nádoby sloužící jako obaly,
sochy, figurky a umělecká díla z papíru nebo lepenky, např. figuríny z papírové
hmoty, rámované i nerámované litografie, malby a akvarely.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– barvy (tř. 2);

– ruční nástroje pro umělce, např., špachtle, sochařská dláta a sekáče (tř. 8);

– zařízení pro výuku, např. audiovizuální výukovou techniku, resuscitační panny (tř. 9)
a modely jako hračky (tř. 28);

– některé výrobky z papíru nebo lepenky, které jsou svou funkcí nebo účelem použití
zařazeny do jiných tříd, např. fotografický papír (tř. 1), brusný papír (tř. 3), papírové
rolety (tř. 20), papírové kelímky a talíře (tř. 21), papírové ložní prádlo (tř. 24), oděvy z
papíru (tř. 25), cigaretové papírky (tř. 34).

TŘÍDA 17 

Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída, nezpracované a jako polotovary a jejich náhražky; 

plastické hmoty a pryskyřice v extrudované formě pro použití ve výrobě; 

těsnicí, ucpávací a izolační materiály; 

ohebná nekovová potrubí, trubky a hadice. 

Vysvětlivky 

Třída 17 obsahuje hlavně elektrické, tepelné a akustické izolační materiály a plastické 
hmoty pro použití ve výrobě, a to ve formě plátů, bloků a prutů, a dále pak některé předměty 
z kaučuku, gutaperči, gumy, azbestu, slídy a z náhražek těchto materiálů. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– pryžový materiál na protektorování pneumatik;

– plovoucí bariéry proti znečištění;

– lepicí pásky, jiné než pro kancelářské potřeby a jiné než pro lékařské účely či
domácnost;

– plastové fólie, jiné než pro balení a obaly, například fólie na okna proti oslňování;

– elastická vlákna a vlákna z pryže nebo plastických hmot, neurčená na textilní použití;

– některé předměty vyrobené z materiálů v této třídě, které nejsou podle funkce a účelu
zařazené jinde, například pěnové hmoty pro aranžování květin, ucpávkové a těsnicí
materiály z pryže či plastických hmot, pryžové zátky, pryžové tlumiče nárazů, pryžové
sáčky či obálky na balení.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– požární hadice (tř. 9);

– potrubí, která jsou součástí sanitárních zařízení (tř. 11) a neohebná kovová potrubí
(tř. 6) a nekovová potrubí (tř. 19);

– izolační sklo pro stavby (tř. 19);
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– některé předměty vyrobené z materiálů v této třídě, které jsou zařazené podle své
funkce a účelu, například klejopryskyřice (tř. 2), kaučuk pro stomatologické účely
(tř. 5), azbestové štíty pro hasiče (tř. 9), lepicí kaučukové záplaty na opravy duší
(tř. 12), gumy na mazání (tř. 16).

TŘÍDA 18 

Kůže a imitace kůží; 

zvířecí kůže a usně; 

zavazadla a tašky; 

deštníky a slunečníky; 

vycházkové hole; 

biče, postroje a sedlářské výrobky; 

obojky, vodítka a oblečky pro zvířata. 

Vysvětlivky 

Třída 18 obsahuje hlavně kůže, imitace kůží a některé výrobky z těchto materiálů. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– zavazadla a tašky, např. kufry, lodní kufry, cestovní tašky, závěsná nosítka na nošení
dětí, školní tašky;

– visačky na zavazadla;
– pouzdra na vizitky a náprsní tašky;
– krabice a pouzdra z kůže a kožené lepenky.

Tato třída neobsahuje zejména: 
– hole a vycházkové hole určené pro léčebné účely (tř. 10);
– kožené oděvy, koženou obuv a kožené pokrývky hlavy určené pro nošení lidmi

(tř. 25);
– tašky a pouzdra uzpůsobená pro produkty, k jejichž uložení jsou určeny, např. tašky

na přenosné počítače (tř. 9); tašky a pouzdra na fotoaparáty a fotografickou výbavu
(tř. 9), pouzdra na hudební nástroje (tř. 15), golfové bagy na kolečkách nebo bez
koleček, obaly tvarované speciálně na lyže a prkna na surfing (tř. 28);

– některé výrobky z kůže, imitací kůže, zvířecích kůží, které jsou podle své funkce
nebo účelu použití zařazeny do jiných tříd, např. obtahovací kožené řemeny (tř. 8),
kůže na leštění (tř. 21), jelenicová kůže na čištění (tř. 21), kožené oděvní opasky
(tř. 25).

TŘÍDA 19 

Materiály, ne z kovu, pro stavebnictví a konstrukci; 

neohebné trubky, ne z kovu, pro stavebnictví; 

asfalt, dehet a živice; 

přenosné stavby, ne z kovu; 

pomníky, ne z kovu. 



Niceské třídění (11. vydání - verze 2021) - Seznam tříd s vysvětlivkami 
__________________________________________________________________________________ 

19 

Vysvětlivky 

Třída 19 obsahuje hlavně materiály, ne z kovu, pro stavebnictví a konstrukci. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– dřevo jako polotovar pro použití ve stavebnictví, např. například nosníky, prkna,
panely;

– dřevěné dýhy;

– stavební sklo (například skleněné tašky); izolační sklo pro stavebnictví, bezpečnostní
sklo;

– skleněné granule pro silniční dopravní značení;

– žulu, mramor, štěrk;

– terakotu pro použití jako stavební materiál;

– střešní krytiny se solárními fotovoltaickými články, ne z kovu;

– náhrobní kameny a náhrobky, ne z kovu;

– sochy, busty a umělecká díla z kamene, betonu nebo mramoru;

– zděné poštovní schránky;

– geotextilie;

– nátěrové hmoty jako stavební materiály;

– lešení, ne z kovu;

– přenosné stavby nebo konstrukce, ne z kovu, např. akvária, voliéry, vlajkové stožáry,
přístřešky nad vchodem, plavecké bazény.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– přípravky pro konzervaci cementu, přípravky pro hydroizolaci cementu (tř. 1);

– ohnivzdorné přípravky (tř. 1);

– konzervační přípravky na dřevo (tř. 2);

– oleje na uvolnění bednění (tř. 4);

– poštovní schránky kovové (tř. 6) a nekovové nebo zděné (tř. 20);

– sochy, busty a umělecká díla z  obecných kovů (tř. 6), z drahých kovů (tř. 14); ze
dřeva, vosku, sádry nebo plastu (tř. 20), z porcelánu, keramiky, kameniny, terakoty
nebo skla (tř. 21);

– některé nekovové trubky, ne pro stavebnictví, např. trubky jako součásti sanitárních
instalací (tř. 11), ohebná potrubí, trubky a hadice, ne kovové (tř. 17);

– látky pro izolaci budov proti vlhkosti (tř. 17);

– sklo pro okna vozidel (polotovar) (tř. 21);

– ptačí klece (tř. 21);

– rohože, linolea a jiné materiály pro krytí existujících podlah (tř. 27);

– nenařezané a nehoblované řezivo (tř. 31).

TŘÍDA 20 

Nábytek, zrcadla, rámy obrazů; 

nádoby na skladování a přepravu, ne kovové; 

kosti, rohovina, velrybí kostice a perleť, v surovém stavu nebo částečně zpracované; 

mušle, lastury, ulity; 

mořská pěna; 

jantar. 
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Vysvětlivky 

Třída 20 obsahuje hlavně nábytek a jeho součásti, jakož i některé výrobky ze dřeva, 
korku, rákosu, vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, mušlí, lastur, ulit, 
jantaru, perleti, mořské pěny, z náhražek těchto materiálů nebo z plastu. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– kovový nábytek, kempinkový nábytek, stojany na střelné zbraně, stojany na noviny;

– vnitřní rolety a okenice;

– lůžkoviny, např. matrace, základny postelí, polštáře;

– zrcadla, zrcadla jako součásti nábytku, toaletní zrcátka;

– státní poznávací značky, ne kovové;

– drobné železářské zboží, ne kovové, např. šrouby, spojovací kolíky, kolečka
k nábytku, objímky pro upevnění trubek;

– poštovní schránky, ne kovové nebo zděné.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– speciální nábytek určený pro laboratoře (tř. 9), nebo pro lékařské účely (tř. 10);

– venkovní rolety kovové (tř. 6), textilní (tř. 22), jiné než kovové nebo textilní
(tř. 19);

– ložní prádlo, prošívané péřové nebo prachové přikrývky a spací pytle (tř. 24);

– některá zrcadla určená pro specifické účely, např. zrcadla používaná v optických
výrobcích (tř. 9), chirurgická a stomatologická zrcátka (tř. 10), zpětná zrcátka
(tř. 12), zaměřovací zrcátka pro střelné zbraně (tř. 13);

– některé výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, rohoviny, kostí,
slonoviny, velrybích kostic, mušlí, lastur, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny,
z náhražek těchto materiálů nebo plastu, které jsou podle své funkce nebo účelu
použití zařazeny do jiných tříd, např. korálky pro výrobu šperků (tř. 14), dřevěné
podlahové desky (tř. 19), košíky pro použití v domácnosti (tř. 21), plastové šálky
(tř. 21), rákosové rohože (tř. 27).

TŘÍDA 21 

Domácí a kuchyňské potřeby a nádoby; 

nádobí na vaření a nádobí na stolování, kromě lžic, vidliček a nožů; 

hřebeny a mycí houby; 

kartáče, ne však malířské štětce; 

materiály pro výrobu kartáčů; 

pomůcky pro čištění; 

sklo v surovém stavu nebo částečně zpracované, kromě stavebního skla; 

výrobky ze skla, porcelánu a kameniny. 

Vysvětlivky 

Třída 21 obsahuje hlavně malé ručně poháněné kuchyňské a domácí náčiní a zařízení, 
jakož i kosmetické a toaletní potřeby, skleněné výrobky a některé výrobky z porcelánu, 
keramiky, kameniny, terakoty nebo skla. 
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Tato třída obsahuje zejména: 

– domácí a kuchyňské náčiní, např. plácačky na mouchy, kolíčky na prádlo, vařečky,
lžíce na polévání a vývrtky, jakož i servírovací náčiní, např. kleštičky na cukr, kleštičky
na led, dortové lopatky a servírovací naběračky;

– domácí a kuchyňské dózy, nádoby a boxy, např. vázy, lahve, prasátka (pokladničky),
vědra, šejkry, hrnce a pánve na vaření, neelektrické konvice na vaření vody a
neelektrické tlakové hrnce na vaření;

– malé kuchyňské ručně poháněné strojky a nástroje pro sekání, mletí, lisování
a drcení, např. lisy na česnek, louskáčky na ořechy, tlouky a hmoždíře;

– stojánky na nádobí a stojánky na dekantéry;

– kosmetické a toaletní pomůcky, např. elektrické a neelektrické hřebeny a zubní
kartáčky, zubní nitě, pěnové pedikerní separátory prstů, labutěnky na pudrování,
vybavené toaletní taštičky;

– zahradnické pomůcky, např. zahradnické rukavice, okenní truhlíky, konve na zalévání
a kropítka na konve na zalévání;

– interiérová akvária, terária a vivária.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– čisticí přípravky (tř. 3);

– nádoby na skladování a přepravu zboží kovové (tř. 6) a nekovové (tř. 20);

– drobné elektrické přístroje na sekání, mletí, lisování nebo drcení (tř. 7);

– holicí strojky a nástroje na holení, strojky na stříhání vlasů, kleštičky na nehty,
elektrické i neelektrické nástroje pro manikúru a pedikúru, např. soupravy na
manikúru, smirkové pilníky na nehty, kleštičky na kůžičku (tř. 8);

– stolní příbory (tř. 8) a ručně poháněné kuchyňské nástroje, např. kráječe na zeleninu,
kráječe na pizzu, kráječe a plátkovače sýrů (tř. 8);

– odvšivovací hřebeny, škrabky na jazyk (tř. 10);

– elektrické kuchyňské náčiní (tř. 11);

– toaletní zrcátka (tř. 20);

– některé výrobky ze skla, porcelánu a kameniny, které jsou podle své funkce nebo
účelu použití zařazeny do jiných tříd, např. porcelán na zubní protézy (tř. 5), čočky do
brýlí (tř. 9), skelná vata pro izolaci (tř. 17), kameninová dlažba (tř. 19), stavební sklo
(tř. 19), nitě ze skleněných vláken pro textilní účely (tř. 22).

TŘÍDA 22 

Lana a provazy; 

sítě; 

stany a plachty; 

markýzy z textilních a syntetických materiálů; 

lodní plachty; 

pytle pro přepravu a skladování sypkých materiálů; 

materiály na vycpávání a výplně, s výjimkou papíru, lepenky, gumy a plastu; 

surové textilní materiály a jejich náhražky. 
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Vysvětlivky 

Třída 22 obsahuje hlavně plachtoviny a jiné materiály pro výrobu lodních plachet, lan, 
materiály na vycpávky a výplně a surová textilní vlákna. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– provazy a motouzy z přírodních nebo umělých textilních vláken, papíru nebo plastu;

– rybářské sítě, houpací sítě, provazové žebříky;

– plachty na vozidla, ne na míru;

– některé sáčky a tašky, které nejsou podle své funkce nebo účelu použití zařazeny do
jiných tříd, např. síťové sáčky na praní prádla, vaky pro zemřelé, poštovní pytle;

– textilní sáčky a tašky jako obaly;

– živočišná vlákna a surová textilní vlákna, např. zvířecí srst, zámotky bource
morušového, juta, surová nebo zpracovaná vlna, surové hedvábí.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– kovová lana (tř. 6);

– struny pro hudební nástroje (tř. 15) a struny pro sportovní rakety (tř. 28);

– materiály na vycpávání a výplně z papíru nebo lepenky (tř. 16), gumy nebo plastu (tř.
17);

– některé sítě a tašky, které jsou podle své funkce nebo účelu použití zařazeny do jiných
tříd, např. záchranné sítě (tř. 9), sítě do zavazadlového prostoru vozidel (tř. 12),
cestovní vaky na oděvy (tř. 18), síťky na vlasy (tř. 26), golfové bagy (tř. 28), sítě pro
sporty (tř. 28);

– obalové sáčky a tašky, ne textilní, které jsou zařazeny podle materiálu, ze kterého
jsou vyrobeny, např. obalové sáčky z papíru nebo plastu (tř. 16), z gumy (tř. 17),
z kůže (tř. 18).

TŘÍDA 23 

Příze a nitě pro textilní účely 

Vysvětlivky 

Třída 23 obsahuje hlavně přírodní a syntetické nitě a příze pro textilní účely. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– nitě ze skleněných vláken, elastické, pryžové a plastové nitě pro textilní účely;

– nitě na vyšívání, látání a šití, včetně kovových;

– předené hedvábí, předenou bavlnu, předenou vlnu.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– některá vlákna pro speciální účely, např. identifikační vlákna pro elektrické vodiče
(tř. 9), chirurgické nitě (tř. 10), dráty z drahých kovů jako šperky (tř. 14);

– nitě pro jiné než textilní účely, které jsou zařazeny podle materiálu, ze kterého jsou
vyrobeny, např. vázací drátky kovové (tř. 6) a nekovové (tř. 22), elastická vlákna,
vlákna z pryže nebo plastu (tř. 17), skleněnou přízi (tř. 21).
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TŘÍDA 24 

Textilie a náhražky textilií; 

bytový textil; 

textilní a plastové záclony a závěsy. 

Vysvětlivky 

Třída 24 obsahuje hlavně látky a textilní povlaky pro použití v domácnosti. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– bytový textil, např. přehozy přes postele, dekorativní povlaky na polštáře, textilní
ručníky;

– ložní prádlo z papíru;

– spací pytle, vložky do spacích pytlů;

– sítě proti hmyzu.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– elektricky vyhřívané přikrývky určené pro léčebné účely (tř. 10) a pro jiné než léčebné
účely (tř. 11);

– papírové stolní prádlo (tř. 16);

– ochranné azbestové závěsy (tř. 17), bambusové závěsy a korálkové závěsy pro
dekorační účely (tř. 20);

– přikrývky na koně (tř. 18);

– některé textilie a látky určené pro specifická použití, např. látky pro vazbu knih (tř. 16),
izolační látky (tř. 17), geotextilie (tř. 19).

TŘÍDA 25 

Oděvy, obuv, pokrývky hlavy. 

Vysvětlivky 

Třída 25 obsahuje hlavně oděvy, obuv a pokrývky hlavy nošené lidmi. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– součásti oděvů, obuvi a pokrývek hlavy, např. manžety, kapsy, hotové podšívky,
podpatky a paty k punčochám, kšilty k čepicím, kostry na klobouky;

– oděvy a obuv pro sportovní účely, např. lyžařské rukavice, sportovní tílka, cyklistické
oděvy, obleky na karate a judo, fotbalovou obuv, gymnastickou obuv, lyžařské boty;

– maškarní kostýmy;

– oděvy z papíru, papírové klobouky k použití jako oděvy;

– bryndáčky, ne papírové;

– kapesníčky do horní kapsy saka;

– nánožníky, ne elektricky vyhřívané.



Niceské třídění (11. vydání - verze 2021) - Seznam tříd s vysvětlivkami 
__________________________________________________________________________________ 

24 

Tato třída neobsahuje zejména: 

– drobné železářské zboží používané při výrobě obuvi, např. floky a patníky pro obuv
kovové (tř. 6) a nekovové (tř. 20), jakož i galanterní zboží a zapínání do oděvů,
zapínání na obuv a pro pokrývky hlavy, např. přezky, spony, zipy, stuhy, kloboukové
stuhy, lemy na oděvy a obuv (tř. 26);

– některé oděvy, obuv a pokrývky hlavy určené pro speciální účely, např. ochranné
helmy, včetně sportovních (tř. 9), ochranné obleky k ochraně před ohněm (tř. 9),
oděvy určené pro operační sály (tř. 10), ortopedickou obuv (tř. 10), jakož i oděvy
a obuv, které jsou nezbytné pro provozování některých sportů, např. rukavice na
baseball, boxerské rukavice, brusle na led, boty na bruslení s upevněnými bruslemi
(tř. 28);

– elektricky vyhřívané oděvy (tř. 11);

– elektricky vyhřívané nánožníky (tř. 11), fusaky do dětských kočárků (tř. 12);

– papírové bryndáčky (tř. 16);

– papírové kapesníky (tř. 16) a látkové kapesníky (tř. 24);

– obleky pro zvířata (tř. 18);

– karnevalové masky (tř. 28);

– oblečení pro panenky (tř. 28);

– papírové klobouky na večírky (tř. 28).

TŘÍDA 26 

Krajky, lemovky a výšivky a galanterní stuhy a mašle; 

knoflíky, galanterní háčky a očka, špendlíky a jehly; 

umělé květiny; 

ozdoby do vlasů; 

umělé vlasy. 

Vysvětlivky 

Třída 26 obsahuje hlavně krejčovské potřeby, pravé a umělé vlasy k nošení a ozdoby 
do vlasů, jakož i drobné dekorativní prvky určené ke zdobení různých předmětů, nezařazené 
do jiných tříd. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– paruky, tupé, umělé vousy;

– spony do vlasů, čelenky;

– stuhy a mašle jako galanterní zboží nebo jako dekorace vlasů, z jakéhokoli materiálu;

– stuhy a mašle na balení dárků, ne papírové;

– síťky na vlasy;

– přezky, zipy;

– přívěsky, ne šperky a ne přívěsky k řetízkům na klíče a kroužkům na klíče;

– umělé vánoční girlandy a věnce, včetně těch s osvětlením;

– některé výrobky na natáčení vlasů, např. natáčky na vlasy, elektrické i neelektrické,
jiné než ruční náčiní, klipsy na natáčení vlasů, papírové natáčky.
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Tato třída neobsahuje zejména: 

– umělé řasy (tř. 3);

– háčky jako drobné železářské zboží kovové (tř. 6) nebo ne kovové (tř. 20), háčky na
záclony (tř. 20);

– některé speciální typy jehel, např. tetovací jehly, střelky pro geodetické buzoly (tř. 9),
jehly pro lékařské účely (tř. 10), jehly do pumpiček na nafukování míčů na míčové hry
(tř. 28); ruční náčiní na natáčení vlasů, např. kulmy na vlasy, kleštičky na řasy (tř. 8);

– vlasové protézy (tř. 10);

– přívěsky jako šperky, přívěsky k řetízkům na klíče a kroužkům na klíče (tř. 14);

– některé stuhy a mašle, např. papírové stuhy a mašle jiné než galanterní zboží nebo
ozdoby do vlasů (tř. 16), stuhy na moderní gymnastiku (tř. 28);

– příze a nitě pro textilní účely (tř. 23);

– vánoční stromky ze syntetických materiálů (tř. 28).

TŘÍDA 27 

Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné materiály určené na pokrytí stavebně dokončených 
podlah; 

čalouny (ne z textilních látek). 

Vysvětlivky 

Třída 27 obsahuje hlavně výrobky určené k použití jako bytové zařízení k pokrytí 
stavebně dokončených podlah a zdí. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– autokoberce;

– rohože jako podlahové krytiny, např. koupelnové rohožky a předložky, rohožky před
dveře, žíněnky, podložky na jógu;

– umělé trávníky;

– tapety, včetně textilních.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– podlahy, podlahové krytiny a podlahové dlaždice kovové (tř. 6) a nekovové (tř. 19),
dřevěné palubky (tř. 19);

– elektrické topné koberce (tř. 11);

– geotextilie (tř. 19);

– podložky do dětských ohrádek (tř. 20);

– textilní čalouny (tř. 24).

TŘÍDA 28 

Hry, hračky a výrobky určené ke hraní; 

zařízení na videohry; 

cvičební a sportovní potřeby; 

vánoční ozdoby. 
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Vysvětlivky 

Třída 28 obsahuje hlavně hračky, zařízení pro hraní her, sportovní potřeby, výrobky pro 
zábavu, jakož i některé výrobky na vánoční stromečky. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– zábavní a herní zařízení, včetně jejich ovladačů;

– zábavné předměty pro žertíky a večírky, např. karnevalové masky, papírové klobouky
na večírky, konfety, vystřelovací konfety a vánoční práskací balíčky;

– lovecké potřeby a rybářské náčiní, např. rybářské pruty, rybářské podběráky, vnadidla
a návnady, lovecké vábničky;

– různé sportovní potřeby a potřeby pro hry.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– svíčky na vánoční stromečky (tř. 4), elektrická osvětlení na vánoční stromečky (tř. 11),
cukrovinky a čokoládové výrobky ke zdobení vánočních stromečků (tř. 30);

– potápěčské vybavení (tř. 9);

– erotické hračky a nafukovací panny (erotické pomůcky) (tř. 10);

– cvičební a sportovní oděvy (tř. 25);

– některé sportovní potřeby a cvičební pomůcky, např. ochranné helmy, sportovní brýle
a chrániče úst (tř. 9), sportovní střelné zbraně (tř. 13), podložky na cvičení (tř. 27),
jakož i některé potřeby pro lov a rybolov, např. lovecké nože, harpuny (tř. 8), lovecké
střelné zbraně (tř. 13), rybářské sítě (tř. 22), které jsou podle své funkce nebo účelu
použití zařazeny do jiných tříd.

TŘÍDA 29 

Maso, ryby, drůbež a zvěřina; 

masové výtažky; 

konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; 

želé, džemy, kompoty; 

vejce; 

mléko, sýry, máslo, jogurty a jiné mléčné výrobky; 

potravinářské oleje a tuky. 

Vysvětlivky 

Třída 29 obsahuje hlavně potraviny živočišného původu, jakož i zeleninu a jiné zahradní 
jedlé produkty upravené nebo konzervované pro konzumaci.  

Tato třída obsahuje zejména: 

– potraviny na bázi masa, ryb, ovoce nebo zeleniny;

– jedlý hmyz;

– mléčné nápoje s převažujícím podílem mléka;

– náhražky mléka, např. mandlové mléko, kokosové mléko, arašídové mléko, rýžové
mléko, sójové mléko;

– konzervované houby;
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– luštěniny a ořechy upravené pro lidskou spotřebu;

– semena určená pro konzumaci lidmi, ne jako ochucovadla nebo příchutě.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– oleje a tuky pro jiné než potravinářské účely, např. éterické oleje (tř. 3), průmyslové
oleje (tř. 4), ricinový olej pro léčebné účely (tř. 5);

– potraviny pro kojence a batolata (tř. 5);

– dietetické potraviny a přípravky upravené pro léčebné účely (tř. 5);

– potravinové doplňky (tř. 5);

– salátové zálivky a dresinky (tř. 30);

– zpracovaná semena k užití jako ochucovadla (tř. 30);

– ořechy v čokoládě (tř. 30);

– čerstvé a nezpracované ovoce, zelenina, ořechy a zrní (tř. 31);

– krmiva pro zvířata (tř. 31);

– živá zvířata (tř. 31);

– semena pro pěstování rostlin (tř. 31).

TŘÍDA 30 

Káva, čaj, kakao a náhražky kávy; 

rýže, těstoviny a nudle; 

tapioka a ságo; 

mouka a přípravky vyrobené z obilnin;  

chléb, pečivo a cukrovinky; 

čokoláda; 

zmrzliny, sorbety a jiné produkty určené ke konzumaci v mraženém stavu; 

cukr, med, melasa; 

droždí, kypřicí prášek do pečiva; 

sůl, kořenící přísady, koření, konzervované byliny; 

ocet, omáčky a jiná ochucovadla; 

led (zmrazená voda). 

Vysvětlivky 

Třída 30 obsahuje hlavně potraviny rostlinného původu, s výjimkou ovoce a zeleniny, 
upravené nebo konzervované pro přímou konzumaci, jakož i prostředky pro zlepšení chuti 
potravin. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– nápoje na bázi kávy, kakaa, čokolády a čaje;

– obilniny upravené pro konzumaci lidmi, např. ovesné vločky, kukuřičné lupínky, loupaný
ječmen, bulgur, müsli;

– pizzu, koláče, sendviče;

– ořechy v čokoládě;
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– příchutě do potravin nebo nápojů, jiné než éterické oleje.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– sůl pro průmyslové účely (tř. 1);

– éterické oleje jako ochucovadla do potravin nebo nápojů (tř. 3);

– léčebné čaje, dietetické potraviny a dietetické přípravky upravené pro léčebné účely
(tř. 5);

– potraviny pro kojence a batolata (tř. 5);

– potravinové doplňky (tř. 5);

– kvasinky pro farmaceutické účely (tř. 5), krmné droždí a kvasnice (tř. 31);

– mléčné nápoje s příchutí kávy, kakaa, čokolády nebo čaje (tř. 29);

– polévky, bujóny (tř. 29);

– obilniny v surovém stavu (tř. 31);

– čerstvé byliny (tř. 31);

– krmiva pro zvířata (tř. 31).

TŘÍDA 31 

Surové a nezpracované zemědělské, akvakulturní, zahradnické a lesní produkty; 

zrna a semena surová nebo nezpracovaná; 

čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé bylinky; 

přírodní rostliny a květiny; 

cibule a hlízy, sazenice a semena pro pěstování rostlin; 

živá zvířata; 

krmiva a nápoje pro zvířata; 

slad. 

Vysvětlivky 

Třída 31 obsahuje hlavně produkty získávané ze země nebo moře, které nebyly nijak 
upraveny pro konzumaci, živá zvířata a rostliny, jakož i krmiva pro zvířata. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– nezpracované obilniny;

– čerstvé ovoce a zeleninu, i omyté a voskované

– rostlinné zbytky;

– nezpracované řasy;

– surové dřevo/kmeny;

– oplodněná násadová vejce;

– čerstvé houby a lanýže;

– podestýlky pro zvířata, např. aromatický písek, pískový papír pro domácí zvířata.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– kultury mikroorganismů a pijavice určené pro léčebné účely (tř. 5);

– potravinové doplňky pro zvířata a krmiva s léčivými přísadami (tř. 5);

– částečně zpracované dřevo (tř. 19);
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– umělé rybářské návnady a nástrahy (tř. 28);

– rýži (tř. 30);

– tabák (tř. 34).

TŘÍDA 32 

Piva; 

nealkoholické nápoje; 

minerální a sycené vody; 

ovocné nápoje a ovocné šťávy; 

sirupy a jiné nealkoholové přípravky pro přípravu nápojů. 

Vysvětlivky 

Třída 32 obsahuje hlavně nealkoholické nápoje, jakož i pivo. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– dealkoholizované nápoje;

– nealkoholické nápoje;

– nápoje na bázi rýže a na bázi sóji, jiné než náhražky mléka;

– energetické nápoje, izotonické nápoje, nápoje pro sportovce obohacené proteiny;

– nealkoholové esence a ovocné výtažky pro přípravu nápojů.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– příchutě do nápojů jako éterické oleje (tř. 3) nebo jiné než éterické oleje (tř. 30);

– dietetické nápoje upravené pro léčebné účely (tř. 5);

– mléčné nápoje s převažujícím podílem mléka (tř. 29);

– náhražky mléka, např. mandlové mléko, kokosové mléko, arašídové mléko, rýžové
mléko, sójové mléko (tř. 29);

– citrónovou šťávu pro kulinářské použití, rajčatovou šťávu na vaření (tř. 29);

– nápoje na bázi kávy, kakaa, čokolády nebo čaje (tř. 30);

– nápoje pro domácí zvířata (tř. 31);

– alkoholické nápoje s výjimkou piv (tř. 33).

TŘÍDA 33 

Alkoholické nápoje (s výjimkou piv); 

alkoholové přípravky pro přípravu nápojů. 

Vysvětlivky 

Třída 33 obsahuje hlavně alkoholické nápoje, alkoholové esence a výtažky. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– vína, alkoholizovaná vína;
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– alkoholické cidery, alkoholické nápoje z kvašených hrušek (perry);

– lihoviny, likéry;

– alkoholové esence, alkoholové výtažky z ovoce, hořké likéry;

Tato třída neobsahuje zejména: 

– léčivé nápoje (tř. 5);

– dealkoholizované nápoje (tř. 32);

– piva (tř. 32);

– nealkoholové směsi pro přípravu alkoholických nápojů, např. nealkoholické nápoje,
sodovou vodu (tř. 32).

TŘÍDA 34 

Tabák a náhražky tabáku; 

cigarety a doutníky; 

elektronické cigarety a ústní vaporizéry pro kuřáky; 

potřeby pro kuřáky; 

zápalky. 

Vysvětlivky 

Třída 34 obsahuje hlavně tabák a potřeby pro kouření, jakož i některá s nimi související 
příslušenství a zásobníky. 

Tato třída obsahuje zejména: 

– náhražky tabáku (ne pro léčebné účely);

– příchutě do elektronických cigaret a ústních vaporizérů pro kuřáky, jiné než éterické
oleje;

– byliny ke kouření;

– šňupací tabák;

– některá příslušenství a zásobníky související s používáním tabáku a potřeb pro
kouření, např. zapalovače pro kuřáky, popelníky pro kuřáky, dózy na tabák, dózy na
šňupací tabák, doutníkové humidory.

Tato třída neobsahuje zejména: 

– cigarety bez tabáku určené pro léčebné účely (tř. 5);

– baterie a nabíječky pro elektronické cigarety (tř. 9);

– popelníky do automobilů.
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Z Á H L A V Í  T Ř Í D

SLUŽBY 

Třída 35 Reklama, propagace; řízení, organizace a administrativa obchodní činnosti; 
kancelářské práce. 

Třída 36 Finanční, peněžní a bankovní služby; pojišťovací služby; služby v oblasti 
nemovitostí. 

Třída 37 Stavební služby; instalační služby a opravy; důlní těžba, těžba ropy a plynu. 

Třída 38 Telekomunikační služby. 

Třída 39 Doprava; balení a skladování zboží; organizování cest. 

Třída 40 Zpracování materiálů; recyklace odpadu; čištění vzduchu a úprava vody; tiskařské 
služby; konzervování potravin a nápojů. 

Třída 41 Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti. 

Třída 42 Vědecké a technické služby a související výzkum a projektování; průmyslová 
analýza, průmyslový výzkum a průmyslový design; kontrola kvality, služby 
ověřování; navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. 

Třída 43 Služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování. 

Třída 44 Lékařské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; 
zemědělské služby, služby v oblasti akvakultury, zahradnické a lesnické služby. 

Třída 45 Právní služby; bezpečnostní služby pro fyzickou ochranu hmotného majetku 
a osob; osobní a sociální služby poskytované jinými osobami za účelem 
uspokojování potřeb fyzických osob. 
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S E Z N A M  T Ř Í D  S  V Y S V Ě T L I V K A M I

SLUŽBY 

TŘÍDA 35 

Reklama, propagace; 

řízení, organizace a administrativa obchodní činnosti; 

kancelářské práce. 

Vysvětlivky 

Třída 35 obsahuje hlavně služby poskytované osobami nebo organizacemi, jejichž cílem 
je zejména:  

(1) pomoc při provozu nebo řízení obchodního podniku, nebo

(2) pomoc při řízení obchodních záležitostí či obchodních činností průmyslového nebo
obchodního podniku,

jakož i služby reklamních kanceláří, které se zabývají hlavně sdělováním veřejnosti, 
prohlášeními nebo oznámeními ohledně jakýchkoliv druhů výrobků či služeb pomocí 
jakýchkoliv sdělovacích prostředků. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ shromažďování různých výrobků ve prospěch jiných osob, vyjma přepravy těchto 
výrobků, aby si zákazníci mohli tyto výrobky pohodlně prohlédnout a koupit; tyto 
služby mohou být poskytovány maloobchody, velkoobchody, prostřednictvím 
prodejních automatů, objednávkových katalogů nebo elektronických médií, například 
prostřednictvím internetových stránek nebo teleshoppingových programů; 

‒ reklamní, marketingové a propagační služby, například šíření vzorků, vývoj 
reklamních konceptů, psaní a vydávání reklamních textů; 

‒ aranžování výkladů; 

‒ služby styku s veřejností; 

‒ výrobu teleshoppingových programů; 

‒ organizaci obchodních veletrhů a výstav pro obchodní či reklamní účely; 

‒ optimalizaci vyhledávačů pro účely podpory prodeje; 

‒ služby obchodní pomoci, například nábor zaměstnanců, sjednávání obchodních 
smluv pro jiné osoby, analýzu nákladů a cen, zprostředkování dovozu a vývozu; 

‒ administrativní služby související s obchodními transakcemi a finančními záznamy, 
například účetnictví, vyhotovování výpisů z účtů, provádění podnikových a finančních 
auditů, oceňování podniků, služby spojené s přípravou a podáváním daňových 
přiznání; 

‒ obchodní správu licencí k výrobkům a službám jiných osob; 

‒ služby spočívající v záznamu, přepisu, vytváření, sestavování nebo systematizaci 
písemných sdělení a záznamů, jakož i sběr matematických či statistických údajů; 

‒ kancelářské práce, například služby plánování a upomínání schůzek, vyhledávání 
údajů v počítačových souborech pro jiné osoby, vedení počítačové evidence, služby 
telefonní ústředny. 
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Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ finanční služby, například finanční analýzy, finanční řízení, finanční sponzoring 
(tř. 36); 

‒ správu nemovitostí (tř. 36); 
‒ makléřské služby (tř. 36); 
‒ logistiku v dopravě(tř. 39); 
‒ energetický audit (tř. 42); 
‒ grafický design propagačních materiálů (tř. 42); 
‒ právní služby v oblasti sjednávání smluv pro jiné osoby (tř. 45); 
‒ poskytování licencí k duševnímu vlastnictví, právní správu licencí, správu autorských 

práv (tř. 45); 
‒ registraci názvů domén (tř. 45). 

TŘÍDA 36 

Finanční, peněžní a bankovní služby; 

pojišťovací služby; 

služby v oblasti nemovitostí. 

Vysvětlivky 

Třída 36 obsahuje hlavně služby související s bankovními a jinými finančními 
transakcemi, služby finančního oceňování, jakož i pojišťovací činnosti a činnosti v oblasti 
nemovitostí. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ služby finančních transakcí a plateb, například směňování peněžních prostředků; 
elektronické převody peněžních prostředků, zpracování plateb provedených kreditními 
kartami a debetními kartami, vystavování cestovních šeků; 

‒ finanční řízení a služby týkající se průzkumu v oblasti financí; 

‒ finanční oceňování, například oceňování šperků, umění a nemovitostí, hodnocení 
nákladů na opravy; 

‒ ověřování šeků; 

‒ financování a poskytování úvěrů, např. půjčky, vydávání kreditních karet, financování 
formou koupě na splátky nebo leasingu; 

‒ skupinové financování; 

‒ služby poskytování bezpečnostních schránek; 

‒ finanční sponzoring; 

‒ služby realitních kanceláří, správu nemovitostí, pronájem bytů, výběr nájemného; 

‒ uzavírání pojištění a pojistně-matematické služby; 

‒ makléřské služby, například obchodování s cennými papíry, zprostředkování pojištění 
a zprostředkování v oblasti nemovitostí, zprostředkování emisních povolenek, 
provozování zastavárny.  

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ administrativní služby související s obchodními transakcemi a finančními záznamy, 
například účetnictví, vyhotovování výpisů z účtu, provádění podnikových a finančních 
auditů, oceňování podniků, služby spojené s přípravou a podáváním daňových přiznání 
(tř. 35); 
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‒ vyhledávání sponzorů, propagaci  výrobků a služeb prostřednictvím sponzorování 
sportovních akcí (tř. 35); 

‒ doplňování hotovosti do bankomatů (tř. 39); 

‒ zprostředkování dopravy, zprostředkování přepravy (tř. 39); 

‒ hodnocení jakosti vlny a jakosti dřeva na pni (tř. 42). 

TŘÍDA 37 

Stavební služby; 

instalační služby a opravy; 

důlní těžba, těžba ropy a plynu. 

Vysvětlivky 

Třída 37 obsahuje hlavně služby v oblasti stavebnictví, jakož i služby zahrnující 
restaurování objektů do původního stavu nebo jejich ochranu, aniž by došlo ke změně jejich 
fyzických nebo chemických vlastností. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ výstavbu a demolice budov, silnic, mostů, přehrad, nebo přenosového vedení, jakož 
i služby v oblasti stavebnictví, např. malbu a nátěr interiérů a exteriérů, omítání, 
instalatérské práce, instalaci topných zařízení a zastřešení; 

‒ stavbu lodí; 

‒ pronájem stavebního nářadí, stavebních strojů a zařízení, například pronájem 
buldozerů, pronájem jeřábů; 

‒ různé opravy, např. v oblasti elektroinstalace, počítačového hardwaru, nábytku, 
nástrojů, nářadí; 

‒ různé restaurátorské služby, například restaurování budov, restaurování nábytku 
a restaurování uměleckých děl; 

‒ služby údržby za účelem uchování objektu v původním stavu bez změny jeho 
vlastností; 

‒ čištění různých předmětů, například oken, vozidel, oděvů, jakož i praní a žehlení 
oděvů. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ fyzické skladování výrobků (tř. 39); 

‒ transformaci předmětu nebo látky, která zahrnuje proces změny základních 
vlastností, například stříhání, barvení, ohnivzdornou úpravu látek (tř. 40), odlévání, 
pokovování, zpracování kovů (tř. 40), zakázkové krejčovství, dámské krejčovství, 
vyšívání (tř. 40), konzervování potravin a nápojů (tř. 40); 

‒ instalaci, údržbu a aktualizaci počítačového softwaru (tř. 42), tvorbu a hosting 
webových stránek (tř. 42); 

‒ projektování ve výstavbě a architektonické služby (tř. 42). 
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TŘÍDA 38 

Telekomunikační služby. 

Vysvětlivky 

Třída 38 obsahuje hlavně služby, které umožňují alespoň jedné straně komunikovat 
s jinou, jakož i služby pro vysílání a přenos dat: 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ přenos digitálních souborů a elektronické pošty; 

‒ poskytování uživatelského přístupu do globální počítačové sítě; 

‒ rozhlasové a televizní vysílání; 

‒ přenos videa na objednávku; 

‒ poskytování diskusních místností na internetu a online fór; 

‒ telefonní služby a služby hlasové pošty; 

‒ telekonferenční a videokonferenční služby. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ rozhlasovou reklamu (tř. 35); 

‒ telemarketingové služby (tř. 35); 

‒ obsah nebo předmět, který může být obsažen v komunikační činnosti, například 
stahovatelné obrazové soubory (tř. 9), poskytování obchodních informací 
prostřednictvím webových stránek (tř. 35), poskytování filmů a televizních programů 
bez možnosti stažení, prostřednictvím služby videa na objednávku (tř. 41); 

‒ služby prováděné pomocí telekomunikačních spojení, například online maloobchodní 
služby pro digitální hudbu ke stažení (tř. 35), online bankovnictví (tř. 36); 

‒ výrobu rozhlasových a televizních programů (tř. 41); 

‒ poradenství v oblasti telekomunikačních technologií (tř. 42); 

‒ služby sociálních sítí online (tř. 45). 

TŘÍDA 39 

Doprava; 

balení a skladování zboží; 

organizování cest. 

Vysvětlivky 

Třída 39 obsahuje hlavně služby spojené s přepravou osob, zvířat nebo zboží z jednoho 
místa na druhé po železnici, silnici, vodě, vzduchem nebo potrubím a služby nezbytné pro tuto 
přepravu, jakož i skladování zboží v jakémkoli druhu skladovacího zařízení, ve skladech či 
jiných typech budov za účelem jeho uchování nebo střežení.  

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ provozování stanic, mostů, železnic, trajektů a dalších dopravních prostředků; 

‒ pronájem vozidel za účelem přepravy, jakož i služeb řidičů a pilotů; 
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‒ služby pronájmu vztahující se k dopravě, skladování a cestování, například pronájem 
parkovacích míst, pronájem garáží, pronájem skladovacích kontejnerů; 

‒ provozování remorkérů, vykládku, provozování přístavů a doků a záchranu 
ztroskotaných lodí a jejich nákladu; 

‒ balení, stáčení do lahví, obalování a doručování zboží; 

‒ doplňování prodejních automatů a bankomatů; 

‒ služby pro poskytování informací o cestách nebo dopravě zboží zprostředkovateli 
nebo cestovními kancelářemi, jakož i pro poskytování informací o tarifech, jízdních 
řádech a způsobech dopravy; 

‒ kontrolu vozidel nebo zboží pro účely přepravy; 

‒ distribuci energie a elektřiny, jakož i distribuci a dodávky vody. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ propagaci cestování nebo dopravy (tř. 35); 

‒ pojišťovací služby při přepravě osob nebo zboží (tř. 36); 

‒ údržbu a opravy vozidel nebo jiných předmětů spojených s přepravou osob či zboží 
(tř. 37); 

‒ průvodcovské služby (tř. 41); 

‒ ukládání elektronických dat (tř. 42); 

‒ rezervaci hotelových pokojů nebo jiného dočasného ubytování cestovními 
kancelářemi či zprostředkovateli (tř. 43). 

TŘÍDA 40 

Zpracování materiálů; 

recyklace odpadu; 

čištění vzduchu a úprava vody; 

tiskařské služby; 

konzervování potravin a nápojů. 

Vysvětlivky 

Třída 40 obsahuje hlavně služby, které jsou poskytovány pomocí mechanického či 
chemického zpracování, transformace či výroby předmětů nebo anorganických a organických 
látek, včetně zakázkové výroby. 

Pro účely třídění je výroba zboží považována za službu, pouze pokud je prováděna na 
účet jiné osoby na základě její objednávky a specifikace.  

Pokud výroba není prováděna za účelem splnění objednávky zboží, které splňuje 
konkrétní potřeby, požadavky či specifikace zákazníka, je obecně přidružena k hlavní 
obchodní činnosti výrobce nebo ke zboží, s nímž obchoduje. 

Pokud osoba, která látky nebo předměty zpracovala, transformovala nebo vyrobila, tyto 
látky nebo předměty prodává třetím stranám, nebude to obecně považováno za službu. 
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Tato třída obsahuje zejména: 

‒ transformaci předmětu nebo látky a procesy, při nichž dojde ke změně základních 
vlastností předmětu nebo látky, například barvení oděvů, takové transformační služby 
jsou rovněž zařazeny do třídy 40, pokud jsou poskytovány v rámci oprav nebo údržby, 
například chromování nárazníků motorových vozidel;  

‒ zpracování materiálů během výroby látek nebo předmětů, s výjimkou budov; 
například stříhání, tvarování, leštění broušením, nebo pokovování; 

‒ spojování materiálů, například pájení nebo svařování; 

‒ zpracování a úpravu potravin, například lisování ovoce, mletí mouky, konzervování 
potravin a nápojů, uzení potravin, zmrazování potravin; 

‒ zakázkovou výrobu zboží dle objednávky a specifikace jiných osob (je nutno vzít 
v úvahu, že určité úřady vyžadují, aby vyrobené zboží bylo označeno), například 
zakázkovou výrobu automobilů; 

‒ služby zubního technika; 

‒ prošívání, vyšívání, zakázkové krejčovství, barvení textilií, apretaci textilií. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ služby, které nezpůsobují změnu základních vlastností předmětu nebo látky, 
například služby údržby a oprav nábytku (tř. 37); 

‒ služby v oblasti stavebnictví, například malířství a omítání (tř. 37); 

‒ úklidové služby, například praní, mytí oken, úklid interiérů budov a čištění vnějších 
povrchů budov (tř. 37); 

‒ antikorozní úpravu, například ošetřování vozidel antikorozním nátěrem (tř. 37); 

‒ určité zakázkové úpravy, například zakázkové lakování automobilů (tř. 37); 

‒ zdobení potravin, modelování potravin (tř. 43). 

TŘÍDA 41 

Vzdělávání; 

školení; 

zábava; 

sportovní a kulturní činnosti. 

Vysvětlivky 

Třída 41 obsahuje hlavně služby  skládající se ze všech forem vzdělávání nebo školení, 
služby, jejichž základním cílem je zábava, pobavení nebo rekreace osob, jakož i předvádění 
vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní či vzdělávací účely. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ pořádání výstav ke kulturním nebo vzdělávacím účelům, pořádání a vedení 
konferencí, kongresů a sympozií; 

‒ překladatelské a tlumočnické služby; 

‒ vydávání knih a textů, jiných než  reklamních textů; 

‒ služby reportérů (zpravodajství), obrazové zpravodajství; 

‒ fotografování; 
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‒ služby filmové režie a výroby filmů, s výjimkou reklamních filmů; 

‒ kulturní, vzdělávací nebo zábavní služby poskytované zábavními parky, cirkusy, 
zoologickými zahradami, uměleckými galeriemi a muzei; 

‒ služby sportovního a kondičního tréninku; 

‒ drezúru zvířat; 

‒ služby online hraní her; 

‒ služby spojené s hazardem, pořádání loterií; 

‒ rezervace vstupenek na zábavní, vzdělávací a sportovní akce; 

‒ určité služby psaní, například psaní filmových scénářů, psaní a skládání písní. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ pořádání výstav pro obchodní nebo reklamní účely (tř. 35); 

‒ psaní a vydávání reklamních textů (tř. 35); 

‒ služby zpravodajské agentury (tř. 38); 

‒ rozhlasové a televizní vysílání (tř. 38); 

‒ videokonferenční služby (tř. 38); 

‒ technické psaní (tř. 42); 

‒ dětské jesle (tř. 43); 

‒ lázeňské služby (tř. 44); 

‒ plánování a zařizování svatebních obřadů (tř. 45). 

TŘÍDA 42 

Vědecké a technické služby a související výzkum a projektování; 

průmyslová analýza, průmyslový výzkum a průmyslový design; 

služby kontroly kvality a služby ověřování; 

navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.  

Vysvětlivky 

Třída 42 obsahuje hlavně služby poskytované osobami ve vztahu k teoretickým 
a praktickým aspektům složitých oborů činností, například vědecké laboratorní služby, 
inženýrské služby, počítačové programování, architektonické služby nebo návrhy interiéru. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ služby techniků a vědců, kteří provádějí hodnocení, odhady, výzkum a posudky 
v oblasti vědy a techniky, včetně technologického poradenství; 

‒ počítačové a technické služby k zabezpečení počítačových dat a osobních 
a finančních údajů a k odhalení nepovoleného přístupu k údajům a informacím, 
například služby ochrany proti počítačovým virům, služby šifrování dat, elektronické 
sledování osobních identifikačních údajů za účelem odhalení internetové krádeže 
identity; 

‒ software jako službu (SaaS), platformu jako službu (PaaS); 

‒ vědecký výzkum pro lékařské účely; 

‒ architektonické služby a služby plánování městské výstavby; 
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‒ některé návrhové služby, například průmyslový design, tvorbu počítačového softwaru 
a počítačových systémů, navrhování interiérů, navrhování obalů, umělecký design, 
oděvní návrhářství; 

‒ provádění průzkumů; 

‒ služby průzkumu v oblasti ropy, plynu a těžby. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

– určité služby provádění průzkumů, například obchodní průzkum (tř. 35), průzkum trhu
(tř. 35), služby týkající se průzkumu v oblasti financí (tř. 36), genealogický výzkum (tř.
45), právní průzkum (tř. 45);

– provádění podnikových auditů (tř. 35);

– služby správy počítačových souborů (tř. 35);

– služby finančního hodnocení (tř. 36);

– důlní těžbu, ropné nebo plynové vrty (tř. 37);

– instalaci, údržbu a opravy počítačového hardwaru (tř. 37);

– služby zvukových techniků (tř. 41);

– určité služby navrhování, například navrhování krajinářských úprav (tř. 44);

– lékařské a veterinární služby (tř. 44);

– právní služby (tř. 45).

TŘÍDA 43 

Služby zajišťující stravování a nápoje; 

dočasné ubytování. 

Vysvětlivky 

Třída 43 obsahuje hlavně služby poskytované v souvislosti s přípravou jídel a nápojů ke 
konzumaci, jakož i služby za účelem poskytování přechodného ubytování. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ rezervace přechodného ubytování, například rezervace ubytování v hotelech; 

‒ penziony pro zvířata; 

‒ pronájem jednacích místností, stanů a přenosných staveb; 

‒ služby domovů pro seniory; 

‒ služby dětských jeslí; 

‒ zdobení potravin, modelování potravin; 

‒ pronájem kuchyňských přístrojů; 

‒ pronájem židlí, stolů, ubrusů, skleněného nádobí; 

‒ bary s nabídkou vodní dýmky; 

‒ služby osobního šéfkuchaře. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ pronájem nemovitostí, např. domů, bytů, apod., k trvalému užívání (tř. 36); 

‒ zařizování cest cestovními kancelářemi (tř. 39); 

‒ konzervování potravin a nápojů (tř. 40); 

‒ diskotéky (tř. 41); 

‒ internátní školy (tř. 41); 

‒ ozdravovny a zotavovny (tř. 44). 
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TŘÍDA 44 

Lékařské služby;  

veterinární služby;  

péče o hygienu a krásu osob a zvířat;  

zemědělské, služby v oblasti akvakultury, zahradnické a lesnické služby. 

Vysvětlivky 

Třída 44 obsahuje hlavně zdravotní péči, včetně alternativní medicíny, a péči o hygienu 
a krásu poskytovanou osobami nebo institucemi lidem a zvířatům; jakož i služby v oblasti 
zemědělství, akvakultury, zahradnictví a lesnictví. 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ nemocniční služby; 

‒ služby telemedicíny; 

‒ stomatologické služby, služby v oblasti optometrie a duševního zdraví; 

‒ lékařské klinické služby a služby v oblasti lékařské analýzy pro diagnostické 
a léčebné účely poskytované lékařskými laboratořemi (např. rentgenová vyšetření 
a odběry krevních vzorků); 

‒ terapeutické služby, například fyzioterapie a logopedie; 

‒ farmaceutické poradenství a příprava receptů lékárníky; 

‒ služby krevních bank a tkáňových bank; 

‒ služby ozdravoven a zotavoven; 

‒ dietní a nutriční poradenství; 

‒ lázeňské služby; 

‒ umělé oplodnění a oplodnění in vitro 

‒ chov zvířat; 

‒ péči o vzhled zvířat; 

‒ tělový piercing a tetování; 

‒ služby spojené se zahradničením, například služby rostlinných školek, navrhování 
krajinářských úprav, zahradní architekturu, údržbu trávníku; 

‒ služby spojené s květinovým uměním, například aranžování květin, zhotovování 
věnců; 

‒ ničení plevele, hubení škodlivého hmyzu a škůdců v zemědělství, akvakultuře, 
zahradnictví a lesnictví. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ hubení škodlivého hmyzu a škůdců, s výjimkou zemědělských, akvakulturních, 
zahradních a lesních (tř. 37); 

‒ instalaci a opravy zavlažovacích zařízení (tř. 37); 

‒ převoz sanitkou (tř. 39); 

‒ porážku a preparaci zvířat (tř. 40); 

‒ kácení a zpracování dřeva (tř. 40); 

‒ drezúru zvířat (tř. 41); 

‒ kluby zdraví pořádající cvičení (tř. 41); 

‒ vědecký výzkum pro lékařské účely (tř. 42); 

‒ penziony pro zvířata (tř. 43); 

‒ domovy pro seniory (tř. 43); 

‒ pohřební služby (tř. 45). 
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TŘÍDA 45 

Právní služby;  

bezpečnostní služby pro fyzickou ochranu hmotného majetku a osob; 

osobní a sociální služby poskytované jinými osobami za účelem uspokojování potřeb fyzických 
osob. 

Vysvětlivky 

Tato třída obsahuje zejména: 

‒ služby poskytované právníky, právními asistenty a osobními advokáty fyzickým 
osobám, skupinám fyzických osob, organizacím a podnikům; 

‒ vyšetřování a dohled v oblasti fyzické bezpečnosti osob a zabezpečení hmotného 
majetku; 

‒ služby poskytované fyzickým osobám v souvislosti se společenskými událostmi, např. 
společenský doprovod, sňatkové kanceláře, pohřební služby. 

Tato třída neobsahuje zejména: 

‒ profesionální služby za účelem přímé pomoci při provozu nebo chodu obchodního 
podniku (tř. 35); 

‒ služby týkající se finančnictví či peněžnictví a pojišťovací služby (tř. 36); 

‒ doprovod turistů (tř. 39); 

‒ zabezpečenou přepravu (tř. 39); 

‒ všechny formy vzdělávání osob (tř. 41); 

‒ vystoupení zpěváků či tanečníků (tř. 41); 

‒ počítačové programování na ochranu softwaru (tř. 42); 

‒ poradenství v oblasti počítačového a internetového zabezpečení a služby v oblasti 
šifrování dat (tř. 42); 

‒ služby poskytované jinými osobami v oblasti lékařské péče a péče o hygienu či krásu 
osob nebo zvířat (tř. 44); 

‒ určité druhy pronájmu (viz abecední seznam služeb a obecná poznámka (b) k třídění 
služeb). 

* * *
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