NICESKÉ TŘÍDĚNÍ

Niceské třídění (9. verze)

POUČENÍ PRO UŽIVATELE
1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě
patří.
2. Ke zjištění správného zatřídění každého jednotlivého výrobku nebo služby je nutné
nahlédnout do abecedního seznamu výrobků a služeb a současně vzít v úvahu
vysvětlivky vztahující se k různým třídám. Nelze-li výrobek nebo službu zatřídit pomocí
seznamu tříd, vysvětlivek a abecedního seznamu výrobků a služeb, musí se postupovat
podle kritérií všeobecných poznámek (viz strana 3, níže).
3. Abecední seznam výrobků a služeb představuje dva soubory o pěti sloupcích na každé
straně, přičemž tyto sloupce znamenají pro každý výrobek nebo službu následující:
první sloupec: označení výrobku nebo služby v češtině,
druhý sloupec: označení výrobku nebo služby ve francouzštině,
třetí sloupec:

označení výrobku nebo služby v angličtině,

čtvrtý sloupec: základní číslo1 označení výrobku nebo služby;
pátý sloupec:

číslo třídy, do níž výrobek nebo služba patří

4. Je třeba vzít na vědomí, že daný výrobek nebo služba se může v abecedním seznamu
objevit na několika místech, to znamená, že výrobek nebo služba jsou popsány pod
různými údaji, takzvanými křížovými odkazy.
5. Skutečnost, že obecný termín je uveden v abecedním seznamu ve vztahu k určité třídě
(postihující určité výrobky nebo služby), nevylučuje možnost, že se tento termín objeví i ve
spojení s jinými třídami (postihujícími jiné výrobky nebo služby), a to v závislosti na
způsobu vymezení daného termínu. V takových případech je v abecedním seznamu
obecný termín (například oděvy, barvy) označen hvězdičkou.
6. Výraz uvedený v abecedním seznamu v hranatých závorkách slouží ve většině případů
k přesnějšímu definování textu uvedeného před těmito závorkami, a to proto, že tento text
je pro účely třídění dvojznačný nebo příliš neurčitý. Někdy je v hranatých závorkách
uveden výraz v americké angličtině odpovídající textu před závorkami, přičemž ve většině
případů je pak za takovýmto výrazem připsáno (Am).
7. Výraz uvedený v abecedním seznamu v kulatých závorkách může znamenat jiné
označení příslušného výrobku nebo služby, které jsou v takovémto případě také uvedeny
(takzvaný křížový odkaz ) na příslušném místě abecedního seznamu. V ostatních
případech může výraz v kulatých závorkách začínat obecným termínem (například
zařízení, vedení, stroje), pod nímž nelze v abecedním seznamu výrobek nebo službu
uvést. Text před kulatými závorkami se považuje za nejdůležitější část označení
předmětného výrobku nebo služby a je uvnitř závorek nahrazen “-“.
8. Za účelem registrace ochranných známek se při vymezování výrobků nebo služeb
důrazně doporučuje používat označení uvedená v abecedním seznamu, protože tím se
lze vyhnout používání neurčitých výrazů nebo obecných termínů, u nichž je vymezení
nedostatečné.
9. Skutečnost, že se označení výrobku nebo služby vyskytuje v abecedním seznamu,
žádným způsobem nepředjímá rozhodnutí národních úřadů průmyslového vlastnictví
týkající se možnosti zápisu ochranné známky pro tento výrobek nebo službu (viz článek
2(1) Niceské dohody).

1

Základní číslo je stejné pro všechny jazykové verze třídění a umožňuje uživateli nalézt ekvivalentní
výrobek nebo službu v abecedních seznamech jiných jazykových verzí třídění.
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VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří.
Ke zjištění správného zatřídění každého jednotlivého výrobku nebo služby je nutné
nahlédnout do abecedního seznamu výrobků a služeb a současně vzít v úvahu vysvětlivky
vztahující se k různým třídám.

VÝROBKY
Nelze-li výrobek zatřídit pomocí seznamu tříd, vysvětlivek a abecedního seznamu výrobků,
musí se postupovat podle kritérií obsažených v níže uvedených poznámkách:
a) Hotový výrobek se zásadně zatřiďuje podle své funkce nebo účelu. Jestliže funkce nebo
účel hotového výrobku nejsou uvedeny v žádném záhlaví třídy, pak se příslušný hotový
výrobek zatřídí analogicky podle jiných slučitelných hotových výrobků uvedených
v abecedním seznamu výrobků a služeb. Jestliže se ovšem žádný takovýto výrobek
nenajde, musí se k jeho zatřídění použít další náhradní kritéria, jako například materiál,
z něhož je výrobek vyroben, nebo způsob jeho činnosti.
b) Je-li hotovým výrobkem víceúčelový kombinovaný předmět (například hodiny, v nichž je
zabudováno rádio), pak lze takovýto výrobek zatřídit do všech tříd, které odpovídají
kterékoli z jeho funkcí nebo zamýšlenému účelu. Jestliže nejsou tyto funkce nebo účel
uvedeny v žádném záhlaví tříd, musí se pro zatřídění takovéhoto výrobku použít další
náhradní kritéria uvedená pod bodem (a) výše.
c) Suroviny nezpracované nebo částečně zpracované se v principu zatřiďují podle materiálu,
z něhož se skládají.
d) Výrobky, s nimiž se uvažuje jako se součástí jiného výrobku, se v principu zatřiďují do
stejné třídy jako příslušný výrobek pouze v případech, kdy stejný typ výrobků nelze
normálně použít k jinému účelu. Ve všech ostatních případech se musí použít kritérium
uvedené pod bodem (a) výše.
e) Jestliže se výrobek, ať již hotový nebo ne, zatřiďuje podle materiálu, z něhož je vyroben, a
přitom je vyroben z různých materiálů, je třeba takovýto výrobek v principu zatřídit podle
materiálu, který v něm převažuje.
f)

Kazety (pouzdra, schránky, bedny) přizpůsobené výrobku, pro který jsou určeny, jsou
v principu zatřiďovány do stejné třídy jako výrobek.

SLUŽBY
Nelze-li službu zatřídit pomocí seznamu tříd, vysvětlivek k těmto třídám a abecedního
seznamu služeb, musí se postupovat podle kritérií obsažených v níže uvedených
poznámkách:
a) Služby se v zásadě zatřiďují podle oborů činností specifikovaných v záhlaví tříd služeb a
podle jejich vysvětlivek nebo v případě, že nejsou uvedeny, pak analogicky podle jiných
srovnatelných služeb uvedených v abecedním seznamu služeb.
b) Služby týkající se pronájmu se v podstatě zatřiďují do stejných tříd jako služby
poskytované pronajatými předměty (například pronájem telefonů zahrnutý ve třídě 38).
c) Služby poradenské, informační nebo konzultační se v podstatě zatřiďují do stejných tříd
jako služby odpovídající předmětu porady, informace nebo konzultace, například
poradenství v oblasti dopravy, (třída 39), poradenství v oblasti podnikového řízení
(třída 35), finanční poradenství (třída 36), konzultace v kosmetickém oboru (třída 44).
Poskytování porady, informace nebo konzultace elektronickými prostředky (telefonicky,
pomocí počítače) nemá na zatřiďování těchto služeb žádný negativní dopad.
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ZÁHLAVÍ TŘÍD
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.

Třída 2

Barvy, nátěry, laky; ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva;
barviva; mořidla; přírodní pryskyřice v surovém stavu; kovy lístkové a práškové
pro malíře, dekoratéry a umělce.

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.

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.

Třída 5

Farmaceutické a veterinářské výrobky; hygienické výrobky pro léčebné účely;
diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata; náplasti,
obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky;
dezinfekční přípravky; výrobky pro hubení škodlivých zvířat; fungicidy, herbicidy.

Třída 6

Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové stavební
materiály přenosné; kovové materiály pro železnice; kovové kabely a dráty
neelektrické; kovové potřeby zámečnické a klempířské; kovové trubky; sejfy;
kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; rudy.

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.

Třída 8

Nářadí a nástroje s ručním pohonem; nože, vidličky a lžíce; sečné zbraně; břitvy.

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; magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky;
automatické distributory a mechanismy pro přístroje a mince; zapisovací pokladny,
počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; hasicí přístroje.

Třída 10

Přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby;
ortopedické potřeby; materiál na sešívání ran.

Třída 11

Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření přístroje chladicí, pro
sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení.

Třída 12

Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní.

Třída 13

Střelné zbraně; střelivo (munice) a střely; výbušniny; ohňostroje.

Třída 14

Vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo
pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách; klenoty, bižuterie,
drahokamy; hodinářské potřeby a chronometrické přístroje.
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Třída 15

Hudební nástroje.

Třída 16

Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd;
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.

Třída 17

Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zahrnuty do jiných tříd; polotovary z plastických hmot; materiály těsnicí,
ucpávací a izolační; ohebné trubky nekovové.

Třída 18

Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných
tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a
sedlářské výrobky.

Třída 19

Stavební materiály nekovové; neohebné trubky nekovové pro stavebnictví;
asfalt, smůla; přenosné konstrukce nekovové; nekovové pomníky.

Třída 20

Nábytek, zrcadla, rámy; výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku,
rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru,
perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky
z plastických hmot.

Třída 21

Pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň; hřebeny a mycí houby; kartáče
(s výjimkou štětců); materiály pro výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátky na
čištění parket; sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla); sklo,
porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách.

Třída 22

Lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle (neobsažené v jiných
třídách); materiál na vycpávky (s výjimkou kaučuku nebo plastických hmot);
textilní materiály ze surových vláken.

Třída 23

Vlákna pro textilní účely.

Třída 24

Tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; pokrývky ložní
a ubrusy.

Třída 25

Oděvy, obuv, kloboučnické zboží.

Třída 26

Krajky a výšivky, stuhy a tkaničky; knoflíky, háčky a očka, poutka – galanterie,
špendlíky a jehly; umělé květiny.

Třída 27

Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah; tapety na stěny nikoliv
textilní.

Třída 28

Hry, hračky; potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných
třídách; vánoční ozdoby.

Třída 29

Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; zavařované, mražené, sušené a
vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky; oleje a
tuky jedlé.

Třída 30

Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a přípravky
z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, sirup melasový; droždí,
prášky do těsta; sůl, hořčice; ocet, nálevy (k ochucení); koření; led pro osvěžení.
Výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách; živá
zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; osivo, rostliny a přírodní květiny; krmivo pro
zvířata; slad.

Třída 31

4

Niceské třídění (9. verze)

Třída 32

Piva; minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; nápoje a šťávy
ovocné; sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů.

Třída 33

Alkoholické nápoje (s výjimkou piv).

Třída 34

Tabák; potřeby pro kuřáky; zápalky.

SLUŽBY
Třída 35

Propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; obchodní
administrativa; kancelářské práce.

Třída 36

Pojištění; služby finanční; služby peněžní; služby nemovitostní.

Třída 37

Stavebnictví, opravy; instalační služby.

Třída 38

Spoje (komunikace).

Třída 39

Doprava; balení a skladování zboží; organizování cest.

Třída 40

Zpracování materiálů.

Třída 41

Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity.

Třída 42

Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; analytické
a výzkumné služby v průmyslu; 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, zahradnické a lesnické služby.

Třída 45

Právní služby; bezpečnostní služby pro ochranu majetku a jednotlivců; osobní a
sociální služby poskytované ostatními za účelem uspokojování potřeb
jednotlivců.
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