Niceské třídění (10. verze /2016)

SEZNAM TŘÍD S VYSVĚTLIVKAMI
VÝROBKY
TŘÍDA 1
Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví
a lesnictví;
umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu;
hnojiva pro půdu;
hasicí přístroje (složení);
prostředky pro kalení a letování kovů;
chemické výrobky určené ke konzervování potravin;
tříslicí materiály;
lepidla pro průmysl.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a zemědělství,
včetně výrobků, které spadají do složení výrobků obsažených v jiných třídách.
Obsahuje zejména:
- kompost, slamnaté hnojivo pro přikrytí sazenic;
- sůl ke konzervování jiná než pro potraviny.
- přísady pro potravinářský průmysl (viz abecední seznam výrobků)
Neobsahuje zejména:
- přírodní pryskyřice v surovém stavu (tř. 2);
- chemické výrobky určené pro lékařskou vědu (tř. 5);
- fungicidy, herbicidy a výrobky pro hubení škodlivých zvířat (tř. 5);
- lepidla pro papírnictví a domácnost (tř. 16);
- sůl pro konzervování potravin (tř. 30);
- slaměnice pro přikrytí sazenic (tř. 31).

TŘÍDA 2
Barvy, nátěry, laky;
ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva;
barviva;
mořidla;
přírodní pryskyřice v surovém stavu;
kovy lístkové a práškové používané při malování, dekorování, tisku a umělecké činnosti.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména barvy, barviva a ochranné výrobky proti korozi (rzi).
Obsahuje zejména:
- barvy, nátěry a laky pro průmysl, řemesla a umění;
- barviva pro barvení oděvů;
- barviva pro potraviny a nápoje.
Neobsahuje zejména:
- umělé pryskyřice v surovém stavu (tř. 1);
- barviva na praní a bělení (tř. 3);
- barviva pro kosmetické přípravky (tř. 3);
- pouzdra s barvičkami (školní potřeby) (tř. 16);

7

Niceské třídění (10. Verze /2016)

-

barvy a laky izolační (tř. 17).

TŘÍDA 3
Přípravky pro bělení a jiné prací prostředky;
přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení;
mýdla;
parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions);
zubní pasty.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména výrobky čisticí a potřeby toaletní.
Obsahuje zejména:
- deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata;
- osvěžovače vzduchu v místnostech;
- hygienické přípravky, pokud jde o toaletní přípravky.
Neobsahuje zejména:
- chemické výrobky k čištění komínů (krbů) (tř. 1);
- odmašťovací přípravky používané během výroby (tř. 1);
- deodoranty jiné než pro lidskou potřebu nebo pro zvířata (tř. 5);
- brusné kameny nebo ruční brusky (tř. 8).

TŘÍDA 4
Průmyslové oleje a tuky;
mazadla;
výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu;
paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky;
svíčky a knoty.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména oleje a mazadla pro průmysl, paliva a osvětlovací látky.
Neobsahuje zejména:
- určité speciální oleje a mazadla pro průmysl (viz abecední seznam výrobků).

TŘÍDA 5
Farmaceutické, lékařské a veterinářské výrobky;
hygienické výrobky pro léčebné účely;
dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely;
potraviny pro batolata;
potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata;
náplasti, obvazový materiál;
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky;
dezinfekční přípravky;
výrobky pro hubení škodlivých zvířat;
fungicidy, herbicidy.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména farmaceutické výrobky a jiné výrobky pro léčebné nebo
veterinární účely.

8

Niceské třídění (10. verze /2016)

Obsahuje zejména:
- hygienické výrobky pro osobní hygienu kromě toaletních potřeb;
- pleny pro děti a osoby s inkontinencí;
- deodoranty jiné než pro lidskou potřebu nebo pro zvířata;
- cigarety bez tabáku k léčebnému účelu;
- dietetické doplňky určené k obohacení normální stravy nebo k posílení zdraví;
- náhražky potravin, dietní potraviny a nápoje určené pro lékařské nebo veterinární
účely.
Neobsahuje zejména:
- hygienické potřeby, pokud jde o toaletní potřeby (tř. 3);
- deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata (tř. 3);
- ortopedické bandáže (tř. 10);
- náhražky potravin, dietní potraviny a nápoje, které nejsou pro lékařské nebo veterinární
účely (tř. 29, 30, 31, 32 nebo 33).

TŘÍDA 6
Obecné kovy a jejich slitiny;
kovové stavební materiály;
kovové stavební materiály přenosné;
kovové materiály pro železnice;
kovové kabely a dráty neelektrické;
železářské zboží a drobné kovové zboží;
kovové trubky;
sejfy;
rudy.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména obecné kovy surové a jejich polotovary, jakož i výrobky z těchto
kovů.
Neobsahuje zejména:
- bauxit (tř. 1);
- rtuť, antimon, kovy alkalické a kovy alkalických zemin (tř. 1);
- kovy lístkové a práškové používané při malování, dekorování, tisku a umělecké činnosti
(tř. 2)
- některé výrobky z obecných kovů, které jsou zatříděny podle své funkce nebo účelu
- (viz abecední seznam výrobků a služeb).

TŘÍDA 7
Stroje a obráběcí stroje;
motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla);
spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla;
zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně;
líhně pro vejce;
prodejní automaty.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména stroje, obráběcí stroje a motory.
Obsahuje zejména:
- části motorů (všech druhů);
- čisticí elektrické stroje a přístroje.
Neobsahuje zejména:
- speciální určité stroje a obráběcí stroje (viz abecední seznam výrobků);
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nástroje a nářadí poháněné ručně (tř. 8);
motory pro pozemní vozidla (tř. 12).

TŘÍDA 8
Nářadí a nástroje s ručním pohonem;
nože, vidličky a lžíce;
sečné zbraně;
břitvy.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména nářadí a nástroje s ručním pohonem, které se užívají v různých
profesích.
Obsahuje zejména:
- nože, vidličky a lžíce z drahých kovů;
- břitvy, strojky na stříhání (ruční strojky), nůžky na nehty, elektrické holicí strojky.
Neobsahuje zejména:
- určité speciální nástroje (viz abecední seznam výrobků);
- nářadí a přístroje poháněné motorem (tř. 7);
- chirurgické nožířské potřeby (tř. 10);
- ruční střelné zbraně (třída 13);
- nože na rozřezávání papíru (tř. 16);
- šermířské zbraně (tř. 28).

TŘÍDA 9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro
vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování;
přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení
elektrického proudu;
přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu;
nosiče dat magnetické, záznamové disky;
kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče;
ústrojí pro přístroje na mince;
pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače;
počítačový software;
hasicí přístroje.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- přístroje pro vědecké laboratorní výzkumy;
přístroje a nástroje používané pro řízení lodí, jako přístroje k měření a převádění příkazů;
- úhloměry;
- kancelářské stroje pro děrovací karty;
- veškeré počítačové programy a software bez ohledu na záznamová média nebo
prostředky šíření, tj. software nahraný na magnetických médiích nebo stažený ze
vzdálené počítačové sítě.
Neobsahuje zejména:
- přístroje a nástroje následující:
(a) elektromechanické kuchyňské aparáty (drtiče a mixéry) pro potraviny, lisy na ovoce,
elektrické mlýnky na kávu atd. a jiné přístroje poháněné elektrickým motorem, které
patří do tř. 7;
(b) zařízení pro čerpání nebo vypouštění paliva (tř. 7);
(c) elektrické holicí strojky, strojky ke stříhání (ruční) a žehličky na vlasy (tř. 8);
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(d) elektrická topná zařízení pro místnosti nebo přístroje pro ohřívání tekutin pro vaření,
ventilaci atd. (tř. 11);
(e) zubní kartáčky a hřebeny elektrické (tř. 21);
hodinářské potřeby a jiné chronometrické přístroje (tř. 14);
kontrolní hodiny (tř. 14);
zábavní a herní zařízení pro použití s externím displejem nebo monitorem (tř. 28).

TŘÍDA 10
Přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské;
umělé údy, oči a zuby;
ortopedické potřeby;
materiál na sešívání ran.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména lékařské přístroje, nástroje a potřeby.
Obsahuje zejména:
- speciální nábytek k lékařským účelům;
- určité gumové potřeby hygienické (viz abecední seznam výrobků);
- ortopedické bandáže.

TŘÍDA 11
Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci,
rozvod vody a sanitární zařízení.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- zařízení pro klimatizaci;
- ohřívadla, ohřívací láhve, ohřívadla do postelí, elektrická nebo neelektrická;
- polštáře a pokrývky elektricky vyhřívané, ne pro lékařskou potřebu;
- elektrické hrnce;
- varné náčiní elektrické.
Neobsahuje zejména:
- přístroje pro výrobu páry (části strojů) (tř. 7);
- oděvy vyhřívané elektricky (tř. 9).

TŘÍDA 12
Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- motory pro pozemní vozidla;
- spojky a převodové (transmisní) zařízení pro pozemní vozidla;
- vznášedla.
Neobsahuje zejména:
- určité části vozidel (viz abecední seznam výrobků);
- kovové materiály pro železnice (tř. 6);
- motory, spojky a transmisní zařízení jiné než pro pozemní vozidla (tř. 7);
- části motorů (všeho druhu) (tř. 7).
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TŘÍDA 13
Střelné zbraně;
střelivo (munice) a střely;
výbušniny;
ohňostroje.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména střelné zbraně a pyrotechnické výrobky.
Neobsahuje zejména:
- zápalky (tř. 34).

TŘÍDA 14
Vzácné kovy a jejich slitiny;
klenoty, bižuterie, drahokamy;
hodinářské potřeby a chronometrické přístroje.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména drahé kovy, výrobky z drahých kovů nebo jimi potažené a
obecně šperky, hodiny a hodinky.
Obsahuje zejména:
- klenotnické zboží pravé nebo nepravé;
- knoflíky manžet, jehlice do kravat.
Neobsahuje zejména:
- výrobky z drahých kovů klasifikované podle své funkce nebo účelu (viz abecední seznam
výrobků a služeb), např. kovy ve formě fólie nebo prášku používané při malování,
dekorování a umělecké činnosti (tř. 2);
- zlatý amalgám pro zubaře (tř. 5);
- příbory (tř. 8);
- elektrické kontakty (tř. 9);
- zlaté špičky pro pera (tř. 16);
- čajové konvice (tř. 21);
- zlaté a stříbrné ozdoby (tř. 26);
- krabičky na doutníky (tř. 34);
- umělecké předměty ne z drahých kovů (tříděné podle materiálu, z kterého jsou vyrobeny).

TŘÍDA 15
Hudební nástroje.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- mechanická piana a jejich příslušenství;
- hrací skříně;
- elektrické a elektronické hudební nástroje.
Neobsahuje zejména:
- přístroje pro záznam, přenos, zesílení a reprodukci zvuku (tř. 9).

TŘÍDA 16
Papír a lepenka;
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tiskárenské výrobky;
potřeby pro knižní vazby;
fotografie;
papírenské zboží;
lepidla pro papírenství nebo domácnost;
materiál pro umělce;
štětce;
psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek);
učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů;
plastické obaly (nezařazené do jiných tříd);
tiskařské typy;
štočky.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména papír, lepenku, výrobky z těchto materiálů a kancelářské
výrobky.
Obsahuje zejména:
- nože na řezání papíru;
- rozmnožovače;
- listy, pytle a sáčky z plastických hmot pro obalovou techniku
- ubrusy z papíru.
Neobsahuje zejména:
- určité výrobky z papíru a lepenky, které jsou zatříděny podle své funkce nebo účely (viz
abecední seznam výrobků);
- barvy (tř. 2);
- ruční nářadí pro umělce, např. špachtle, sochařská dláta (tř. 8)
- ložní prádlo z papíru (tř. 24).

TŘÍDA 17
Nezpracovaný a částečně zpracovaný kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a náhražky
všech těchto materiálů;
polotovary z plastických hmot;
materiály těsnicí, ucpávací a izolační;
ohebné trubky nekovové.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména izolaci elektrickou, tepelnou nebo akustickou a plastické
polozpracované hmoty ve tvaru listů, desek nebo latěk a výrobky z materiálů v této třídě.
Obsahuje zejména:
- gumu pro výměnu pneumatik;
- materiál na vycpávky z kaučuku nebo z plastických hmot;
- bariéry volně ložené proti znečištění;
Neobsahuje zejména:
- některé výrobky z materiálů v této třídě, které jsou zatříděny podle své funkce nebo účelu
(viz abecední seznam výrobků).

TŘÍDA 18
Kůže a její imitace;
zvířecí kůže, usně;
kufry a cestovní tašky;
deštníky a slunečníky;
vycházkové hole;
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biče, jezdecké postroje a sedla.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména kůži, imitaci může, výrobky z těchto materiálů, cestovní potřeby,
sedlářské zboží.
Obsahuje zejména:
- štítky na zavazadla.
Neobsahuje zejména:
- oděvní zboží, obuv, pokrývky hlavy (viz abecední seznam výrobků).

TŘÍDA 19
Stavební materiály (nekovové);
neohebné trubky nekovové pro stavebnictví;
asfalt, smůla a živice;
přenosné konstrukce nekovové;
nekovové pomníky.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména materiály stavební nekovové.
Obsahuje zejména:
- dřevo polozpracované (např. trámy, prkna, panely);
- překližky;
- stavební sklo (např. dlaždice, skleněné tašky);
- granulované sklo ke značení silnic;
- schránky na dopisy zděné.
Neobsahuje zejména:
- výrobky pro konzervování nebo nepropustnost cementu (tř. 1);
- nátěry ohnivzdorné (tř. 1);
- smola černá obuvnická (tř. 3).

TŘÍDA 20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy;
nezpracované nebo částečně zpracované kosti, rohovina, slonovina, velrybí kostice nebo
perleť;
lastury, mořská pěna;
jantar.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména nábytek a jeho části jakož i některé výrobky ze dřeva, korku,
rákosu, vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, lastur, jantaru, perleti,
mořské pěny a náhražek těchto materiálů, nebo z plastických hmot.
Obsahuje zejména:
- nábytek kovový a pro camping;
- ložní potřeby (např. matrace do postelí, podhlavníky);
- zrcadla a nábytkové a toaletní zrcadla;
- tabulky státních poznávacích značek nekovové;
- dopisní schránky ani kovové, ani zděné.
Neobsahuje zejména:
- některá zrcadla, která jsou zatříděna podle své funkce nebo určení (viz abecední seznam
výrobků);

14

Niceské třídění (10. verze /2016)

-

-

některé výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny,
velrybích kostic, lastur, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek těchto materiálů, nebo
z plastických hmot, které jsou zatříděny podle své funkce nebo účelu (viz abecední
seznam výrobků);
speciální nábytek pro laboratoře (tř. 9);
speciální nábytek pro lékařské účely (tř. 10);
ložní prádlo (tř. 24);
peřiny (přikrývky na nohy prachové) (tř. 24).

TŘÍDA 21
Pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň;
hřebeny a mycí houby;
kartáče (s výjimkou štětců);
materiály pro výrobu kartáčů;
čisticí potřeby;
ocelová vlna;
sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla);
sklo, porcelán a majolika.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména drobné náčiní a přístroje pro domácnost a kuchyň ruční, jakož
i toaletní doplňky, sklo a zboží z porcelánu.
Obsahuje zejména:
- náčiní a nádoby pro domácnost a kuchyň, jako např. kuchyňské nádobí, vědra, džbery
z plechu, hliníku, plastických hmot nebo jiných hmot, malé přístroje k sekání, mletí,
lisování s ručním pohonem;
- elektrické hřebeny;
- elektrické zubní kartáčky;
- podnosy a podložky pro karafy (nádobí).
Neobsahuje zejména:
- určité výrobky ze skla, porcelánu a majoliky, které jsou zatříděny podle své funkce nebo
účelu (viz abecední seznam výrobků);
- čisticí prostředky, mýdla atd. (tř. 3);
- malé elektrické přístroje k sekání masa, mletí, lisování atd. s elektrickým pohonem
(tř. 7);
- břitvy a holicí strojky, přístroje na stříhání vlasů, kovové strojky pro manikúru a pedikúru
(tř. 8);
- elektrické náčiní pro vaření (tř. 11);
- toaletní zrcadla (tř. 20).

TŘÍDA 22
Lana a provazy; síťky; stany, plátěné střechy a plachty, plachtoviny, pytle;
materiál na vycpávky (s výjimkou papíru, lepenky, kaučuku nebo plastických hmot);
textilní materiály ze surových vláken.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména plátno a jiné materiály pro výrobu plachet, lana a provazy,
materiál na vycpávky a textilní materiály ze surových vláken.
Obsahuje zejména:
- lana a provazy z textilních vláken surových nebo umělých, z papíru nebo plastické
hmoty;
- pytle pro transport nebo skladování volně ložených výrobků a materiálů (viz abecední
seznam výrobků).
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Neobsahuje zejména:
- určité síťky a pytle speciální (viz abecední seznam výrobků);
- struny pro hudební nástroje (tř. 15).

TŘÍDA 23
Vlákna pro textilní účely.

TŘÍDA 24
Textil a textilní náhražky;
povlečení;
ubrusy.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména tkaniny a pokrývky.
Obsahuje zejména:
- ložní prádlo z papíru.
Neobsahuje zejména:
- určité speciální tkaniny (viz abecední seznam výrobků);
- ohřívané pokrývky pro účely lékařské (tř. 10) a ne k účelům lékařským (tř. 11);
- ubrusy z papíru (tř. 16);
- přikrývky pro koně (tř. 18).

TŘÍDA 25
Oděvy, obuv, kloboučnické zboží.
Vysvětlivky:
Neobsahuje zejména:
- určité speciální oděvy a obuv (viz abecední seznam výrobků).

TŘÍDA 26
Krajky a výšivky, stuhy a tkaničky;
knoflíky, háčky a očka, poutka, špendlíky a jehly;
umělé květiny.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména krátké střižní zboží a prýmkařství.
Obsahuje zejména:
- zipy.
Neobsahuje zejména:
- určité speciální háčky (viz abecední seznam výrobků);
- určité speciální jehly (viz abecední seznam výrobků);
- vlákna pro textilní účely (tř. 23).

TŘÍDA 27
Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah;
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tapety na stěny (nikoliv textilní).
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména výrobky určené ke krytí nebo obložení podlah nebo stěn již
zhotovených při zařizování.
Neobsahuje zejména:
- dřevěné podlahy (tř. 19).

TŘÍDA 28
Hry, hračky;
potřeby pro gymnastiku a sport;
vánoční ozdoby.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- zábavní a herní zařízení pro použití s externím displejem nebo monitorem;
- rybářské potřeby;
- nářadí pro sporty a různé hry.
Neobsahuje zejména:
- některé potřeby pro gymnastiku a sport (viz abecední seznam výrobků);
- svíčky na vánoční stromky (tř. 4);
- potřeby pro potápěče (tř. 9);
- elektrické lampičky (girlandy) pro vánoční stromky (tř. 11);
- rybářské sítě (tř. 22);
- oděvy pro gymnastiku a sporty (tř. 25);
- cukrářské a čokoládové zboží pro vánoční stromky (tř. 30).

TŘÍDA 29
Maso, ryby, drůbež a zvěřina;
masové výtažky;
konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina;
želé, džemy, kompoty;
vejce;
mléko a mléčné výrobky;
jedlé oleje a tuky.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména potraviny živočišného původu, jakož i zeleninu a jiné zahradní
jedlé výrobky připravené pro konzervování a konzumaci.
Obsahuje zejména:
- mléčné nápoje, kde mléko převládá.
Neobsahuje zejména:
- určité výrobky potravinářské rostlinného původu (viz abecední seznam výrobků);
- potraviny pro batolata (tř. 5);
- dietetické potraviny a látky upravené pro lékařské účely (tř. 5);
- potravní doplňky (tř. 5);
- zálivky na saláty (tř. 30);
- vejce násadová (tř. 31);
- živá zvířata (tř. 31);
- krmivo pro zvířata (tř. 31).
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TŘÍDA 30
Káva, čaj, kakao a kávové náhražky,
rýže, tapioka a ságo;
mouka a obilninové přípravky;
chléb, pečivo a cukrovinky;
zmrzlina;
cukr, med, melasa;
droždí, prášek do pečiva;
sůl;
hořčice;
ocet, omáčky (chuťové přísady);
koření;
led potravinářský.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména potraviny rostlinného původu připravené pro konzumaci nebo
konzervování, jakož i stimulanty pro zlepšení chuti potravin.
Obsahuje zejména:
- nápoje na bázi kávy, kakaa, čokolády nebo čaje;
- obilniny připravené pro osobní konzumaci (např. ovesné vločky nebo jiné obilniny).
Neobsahuje zejména:
- určité potravinářské výrobky rostlinného původu (viz abecední seznam výrobků);
- sůl pro konzervování, jiná než sůl pro potraviny (tř. 1);
- nálevy (infuse), medicinální a dietetické potraviny a látky upravené pro lékařské
účely (tř. 5);
- potraviny pro batolata (tř. 5);
- potravní doplňky; (tř. 5)
- obilniny v surovém stavu (tř. 31);
- krmivo pro zvířata (tř. 31).

TŘÍDA 31
Zemědělské, zahradnické a lesní produkty;
syrové a nezpracované zrní a semena;
čerstvé ovoce a zelenina;
rostliny a květiny;
živá zvířata;
krmiva pro zvířata;
slad.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména produkty země, které nebyly nijak upravovány pro konzumaci,
živá zvířata a rostliny, jakož i krmivo pro zvířata.
Obsahuje zejména:
- syrové dřevo;
- obilniny,
- vejce násadová;
- živí měkkýši a korýši.
Neobsahuje zejména:
- mikroorganické kultury a pijavky k léčebným účelům (tř. 5);
- potravní doplňky pro zvířata (tř. 5);
- polozpracované dřevo (tř. 19);
- umělá rybářská vnadidla (tř. 28);
- rýže (tř. 30);
- tabák (tř. 34).
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TŘÍDA 32
Piva;
minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické;
nápoje a šťávy ovocné;
sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména nápoje nealkoholické, jakož i piva.
Obsahuje zejména:
- nápoje zbavené alkoholu.
Neobsahuje zejména:
- nápoje k lékařským účelům (tř. 5);
- nápoje mléčné, kde mléko převládá (tř. 29);
- kakaové, kávové nebo čokoládové nápoje (tř. 30).

TŘÍDA 33
Alkoholické nápoje (s výjimkou piv).
Vysvětlivky:
Neobsahuje zejména:
- léky tekuté (tř. 5);
- nápoje zbavené alkoholu (tř. 32).

TŘÍDA 34
Tabák;
potřeby pro kuřáky;
zápalky.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- tabákové náhražky (ne pro léčebné účely).
Neobsahuje zejména:
- cigarety bez tabáku, pro lékařské účely (tř. 5).
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SLUŽBY
TŘÍDA 35
Propagační činnost, reklama;
pomoc při řízení obchodní činnosti;
obchodní administrativa;
kancelářské práce.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby, které poskytují osoby nebo organizace, jejichž cílem je
hlavně:
(1)
(2)

pomoc při provozu a řízení podniku nebo
pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního
podniku, jakož i služby reklamních kanceláří, které se zabývají hlavně sdělováním
veřejnosti, prohlášeními nebo inzeráty a používají všechny možné prostředky sdělovací,
týkající se všech druhů zboží nebo služeb.

Obsahuje zejména:
- shromažďování, ve prospěch ostatních, různého zboží (s výjimkou přepravy tohoto zboží)
tak, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout a nakoupit; takové služby
mohou být poskytovány maloobchody, velkoobchody, pomocí objednávkových katalogů
nebo elektronických médií, např. prostřednictvím internetových stránek nebo
teleshoppingu;
- služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování
dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož
i kompilaci matematických a statistických údajů;
- služby reklamních agentur, jakož i služby, jako jsou distribuce prospektů přímo nebo
poštou nebo distribuce vzorků. Tato třída může zahrnovat i jiné služby týkající se reklamy,
jako služby týkající se bankovních půjček nebo reklam rozhlasem.
Neobsahuje zejména:
- služby, jako jsou odhady a zprávy inženýrů, kteří nejsou v přímém styku s provozem nebo
se správou obchodů v obchodním nebo průmyslovém podniku (viz abecední seznam
služeb).

TŘÍDA 36
Pojištění;
služby finanční;
služby peněžní;
služby nemovitostní.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby týkající se financí a peněžnictví a služby týkající se smluv
pojišťovacích všech druhů.
Obsahuje zejména:
- služby týkající se financí a peněžnictví, totiž:
(a) služby všech bankovních ústavů nebo institucí, které jsou ve styku s nimi, jako jsou
např. směnárny nebo kompenzační služby;
(b) služby úvěrových institucí jiných než jsou banky, jako např. kreditní kooperativní
sdružení, individuální finanční společnosti, půjčovatelé atd.;
(c) služby „investment trusts“, společnosti „holding“;
(d) služby agentů zabývajících se nemovitostmi a cennými papíry;
(e) služby týkající se peněžních záležitostí, které poskytují fiduciární agenti;
(f) služby poskytované při emisi cestovních šeků a akreditivů.
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financování pronájmu nebo nákupu na leasing;
služby správců nemovitostí, totiž služby pronájmu, odhadu nemovitostí nebo služby
tichého společníka;
služby týkající se pojištění, jako např. služby poskytované agenty, kteří se zabývají
pojištěním, služby poskytované pojišťovatelům a pojištěnému a služby subskripce
pojištění.

TŘÍDA 37
Stavebnictví;
opravy;
instalační služby.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby, které poskytují podnikatelé nebo subdodavatelé ve
stavebnictví nebo ve výstavbě pevných budov, jakož i služby poskytované osobami nebo
organizacemi, které se zabývají restaurováním objektů do původního stavu nebo ochranou,
aniž by se změnily jejich chemické nebo fyzické vlastnosti.
Obsahuje zejména:
- služby týkající se stavby budov, silnic, mostů, přehrad nebo přepravních linek a služby
specializovaných podniků spadajících do oblasti stavebnictví, jako jsou služby malířů,
instalatérů, topenářů nebo pokrývačů;
- služby připojené k službám ve stavebnictví, jako inspekce stavebních projektů;
- služby stavby lodí;
- služby pronájmu nářadí a konstrukčního materiálu;
- služby opravářské, a to služby uvedení kteréhokoliv objektu do dobrého stavu po
upotřebení, po vzniklých škodách, poškození nebo částečném zničení (restaurování
budovy nebo jiného existujícího předmětu, který se stal nevyhovujícím oproti svému
původnímu stavu);
- různé služby opravářské, jako služby v oblastech elektřiny, nábytku, nástrojů a nářadí atd.;
- služby údržbářské, které mají uchovat předmět v původním stavu, aniž by se změnila
některá z vlastností (pokud jde o rozdíl této třídy a třídy 40, viz vysvětlivky
třídy 40).
Neobsahuje zejména:
- služby týkající se uskladnění zboží takového, jako jsou oděvy nebo vozidla (tř. 39);
- služby týkající se barvení tkanin nebo oděvů (tř. 40).

TŘÍDA 38
Spoje (komunikace).
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby, které dovolují alespoň jedné osobě komunikovat
s druhou osobou pomocí některého smyslu. Takové služby jsou, které:
(1)
(2)
(3)

dovolují jedné osobě konverzovat s druhou,
předávají vzkazy jedné osoby druhé osobě a
uvádějí jednu osobu s jinou osobou do komunikace ústní nebo vizuální (rozhlas a
televize).

Obsahuje zejména:
- služby, které spočívají v rozšiřování rozhlasových a televizních programů.
Neobsahuje zejména:
- propagaci reklamní rádiem (tř. 35);
- telefonní marketingové (telemarketingové) služby (tř. 35).
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TŘÍDA 39
Doprava;
balení a skladování zboží;
organizování cest.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby týkající se dopravy osob, zvířat nebo zboží z jednoho
místa na druhé (doprava železniční, silniční, vodní, vzdušná nebo potrubím) a nutné služby
spojené s těmito druhy dopravy, jakož i služby týkající se uskladnění zboží do skladiště nebo
do jiné budovy za účelem jejich ochrany nebo uchování.
Obsahuje zejména:
- služby, které poskytují společnosti mající v provozu stanice, mosty, převozní lodě
(transbordéry) (rail-road ferries) atd. používané přepravcem;
- služby týkající se pronájmu dopravních vozidel;
- služby týkající se námořních vleků, složení nákladů, provozu v přístavech a nástupištích
(doky) a záchranné práce při ztroskotání lodí a jejich ztrátě nákladu;
- služby týkající se balení zboží před odesláním;
- služby týkající se sdělování informací ohledně cesty nebo dopravy zboží, které poskytují
agenti nebo turistické kanceláře, nebo informace týkající se tarifů, jízdního řádu
a dopravních způsobů;
- služby týkající se kontroly vozidel nebo zboží před dopravou.
Neobsahuje zejména:
- služby týkající se propagace dopravních podniků, jakož i distribuce prospektů nebo
propagace rádiem (tř. 35);
- služby týkající se emisí cestovních šeků nebo akreditivů, které poskytují agenti nebo
cestovní kanceláře (tř. 36);
- služby týkající se pojištění (obchodní, požární, životní) během dopravy osob nebo zboží
(tř. 36);
- služby týkající se údržby a oprav vozidel, údržby nebo oprav předmětů, pokud jde o dopravu
osob nebo zboží (tř. 37);
- služby týkající se předprodeje (zajištění) hotelových pokojů prostřednictvím cestovních
kanceláří a agentů (tř. 43).

TŘÍDA 40
Zpracování materiálů.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby nevyjmenované v jiných třídách, poskytované
mechanickým nebo chemickým zpracováním nebo transformací nebo výrobou anorganických
nebo organických látek nebo předmětů, včetně spotřebitelských zpracovatelských služeb.
Pro účely třídění jsou výroba nebo zhotovování výrobků považovány za službu pouze
v případech, kdy jsou prováděny na účet jiné osoby na základě její objednávky a specifikace.
Jestliže výroba nebo zhotovení není uskutečněno na objednávku výrobků, který splňuje
speciální potřeby, požadavky nebo specifikace, patří primárně do obchodní činnosti
zhotovitele nebo prodávaných výrobků.
Jestliže jsou látka nebo předmět prodávané třetím osobám osobou, která je zpracovala,
upravila nebo vyrobila, nemělo by to být všeobecně považováno za službu.
Obsahuje zejména:
- služby vztahující se na transformaci objektu nebo látky, nebo na zpracování vyžadující
modifikace jejich hlavních vlastností (např. barvení šatstva);
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služby týkající se údržby, ačkoliv tato je zahrnuta do třídy 37, bude zařazena následkem
toho do třídy 40, jestliže vyžaduje takovou modifikaci (např. pochromování blatníků
automobilu);
služby vztahující se na zpracování materiálů, které mohly nastat během výroby
jakéhokoliv materiálu nebo jiného objektu než jsou budovy, např. služby spojené
s vykrajováním, úpravou, leštěním, broušením nebo kovovým potažením
zhotovení výrobku na objednávku a podle specifikace (se zřetelem na to, že někteří úřady
požadují uvedení příslušných výrobků), např. zhotovení automobilů.

Neobsahuje zejména:
- služby opravářské (tř. 37)
- některé zákaznické služby, např. lakování automobilů.

TŘÍDA 41
Výchova;
vzdělávání;
zábava;
sportovní a kulturní aktivity.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby, které poskytují osoby nebo instituce pro rozvoj duševních
schopností osob nebo zvířat, jakož i služby určené k zábavě nebo k upoutání pozornosti.
Obsahuje zejména:
- služby týkající se výchovy osob nebo drezúry zvířat ve všech formách;
- služby, jejichž hlavním cílem jsou zábavy, rozptýlení nebo rekreace osob;
- prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely.

TŘÍDA 42
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování;
analytické a výzkumné služby v průmyslu;
navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby poskytované osobami, individuálně nebo kolektivně, ve
vztahu k teoretickým a praktickým aspektům složitých oborů činností; takové služby poskytují
zástupci profesí, jako jsou chemici, fyzici, inženýři, počítačoví odborníci, atd.
Obsahuje zejména:
- služby techniků, kteří provádějí vyhodnocení, odhady, výzkum a posudky v oblasti vědy
a techniky;
- vědecký výzkum pro lékařské účely.
Neobsahuje zejména:
- průzkum a vyhodnocování obchodní činnosti (tř. 35);
- zpracování textu a správu počítačových souborů (tř. 35);
- vyhodnocování finančních a peněžních služeb (tř. 36);
- těžbu a těžbu ropy (tř. 37);
- instalaci a opravy počítačů (hardwaru) (tř. 37);
- služby poskytované příslušníky profesí jako jsou lékaři, veterináři, psychoanalytici
(tř. 44);
- léčebné služby (tř. 44);
- zahradní design (tř. 44);
- právní služby (tř. 45).
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TŘÍDA 43
Služby zajišťující stravování a nápoje;
dočasné ubytování.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména služby poskytované osobami nebo organizacemi, jejichž cílem je
příprava jídel a nápojů pro spotřebu, a služby poskytující ubytování a stravování v hotelech,
penzionech a jiných zařízeních poskytujících dočasné ubytování.
Obsahuje zejména:
- rezervaci ubytování pro cestující, zejména prostřednictvím cestovních kanceláří
a zprostředkovatelů;
- stravování pro zvířata.
Neobsahuje zejména:
- nájemní služby k nemovitostem, např. na domy, byty atd. pro stálé užívání (tř. 36);
- zařizování cest cestovními kancelářemi (tř. 39);
- služby týkající se konzervace potravin a nápojů (tř. 40);
- diskotékové služby (tř. 41);
- internátní školy (tř. 41);
- zotavovny a sanatoria (tř. 44).

TŘÍDA 44
Lékařské služby;
veterinární služby;
péče o hygienu a krásu osob a zvířat;
zemědělské, zahradnické a lesnické služby.
Vysvětlivky:
Tato třída obsahuje zejména lékařskou péči, péči o hygienu a krásu poskytovanou jednotlivci
nebo organizacemi lidem a zvířatům; zahrnuje rovněž služby týkající se zemědělství,
zahradnictví a lesnictví.
Obsahuje zejména:
- lékařské analýzy týkající se léčení osob (např. rentgenová vyšetření a odběry krevních
vzorků);
- služby týkající se umělého oplodnění;
- lékárenské poradenství;
- chov zvířat;
- služby týkající se pěstování rostlin, např. zahrádkářství;
- služby týkající se květinového umění, např. květinových kompozic a zahradního designu.
Neobsahuje zejména:
- hubení škůdců (kromě hubení škůdců v zemědělství, zahradnictví
(tř. 37);
- instalace a opravy zavlažovacích zařízení (tř. 37);
- sanitní dopravu (tř. 39);
- služby týkající se porážky zvířat a jejich vycpávání (tř. 40);
- kácení lesů a zpracování dřeva (tř. 40);
- drezúru zvířat (tř. 41);
- fitness centra (tř. 41);
- služby týkající se vědeckého výzkumu pro lékařské účely (tř. 42);
- stravování pro zvířata (tř. 43);
- domovy důchodců (tř. 43).
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TŘÍDA 45
Právní služby;
bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců;
osobní a sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb jednotlivců.
Vysvětlivky:
Obsahuje zejména:
- služby týkající se vyšetřování a dohledu v souvislosti s bezpečností osob a objektů;
- služby poskytované jednotlivcům ve vztahu ke společenským událostem, např.
společenský doprovod, svatební agentury, pohřební služby;
- služby poskytované právníky jednotlivcům, skupinám jednotlivců, organizacím
a podnikům.
Neobsahuje zejména:
- profesionální služby poskytující přímou pomoc při obchodním podnikání (tř. 35);
- služby týkající se finančních nebo peněžních záležitostí a služby týkající se pojištění
(tř. 39);
- cestovní doprovod (tř. 39);
- bezpečnostní přepravu (tř. 39);
- služby spočívající v jakékoliv formě vzdělávání osob (tř. 41);
- výkony zpěváků a tanečníků (tř. 41);
- služby poskytované třetími osobami v oblasti lékařské nebo sanitární péče a péče o krásu
osob nebo zvířat (tř. 44);
- některé nájemní služby (viz abecední seznam služeb a obecná poznámka (b) k tomuto
třídění služeb);
- počítačové služby pro ochranu softwaru (tř. 42).
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