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(iii) 

PŘEDMLUVA 

HISTORIE VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Na žádost úřadů průmyslového vlastnictví členských států Pařížské unie 
začal Společný mezinárodní výbor na ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) - 
předchůdce Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) – spolu s Výborem 
expertů, ustanoveným v roce 1967 Koordinačním výborem BIRPI, pracovat na 
návrhu mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek. Třídění 
bylo představeno Dohodou, uzavřenou 12. června 1973, na Diplomatické 
konferenci ve Vídni. 

Členské země Vídeňské dohody, která zřídila mezinárodní třídění 
obrazových prvků ochranných známek (dále jen "Vídeňská dohoda", 
resp. "třídění"), přijaly a používají běžné třídění pro obrazové prvky ochranných 
známek. 

Vídeňská dohoda vstoupila v platnost 9. srpna 1985. Připojily se k ní 
následující země (stav k 30. červnu 2021): Albánie, Arménie, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Guinea, Indie, Chorvatsko, 
Jamajka, Jordánsko, Korejská republika, Kuba, Kyrgyzstán, Lucembursko, 
Malajsie, Mexiko, Moldavská republika, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Severní 
Makedonie, Rumunsko, Saúdská Arábie, Slovinsko, Srbsko, Svatá Lucie, 
Švédsko, Trinidad a Tobago, Tunis, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, 
Velká Británie (35). 

ÚČEL A MOŽNOSTI VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Účelem třídění je ulehčit rešerše ochranných známek a odstranit zásadní 
přetřídění při výměně dokumentů na mezinárodní úrovni. Členské země 
Vídeňské dohody již nepotřebují vytvářet své vlastní národní třídění nebo 
aktualizovat existující národní třídění. 

Článek 4 Vídeňské dohody stanoví, že podle požadavků vyjádřených 
v Dohodě, rozsah třídění je takový, jaký mu přisoudí každá členská země 
Vídeňské dohody, a že zejména třídění nebude vázat členské země, pokud jde 
o rozsah ochrany poskytnuté známce. Tak může každá z těchto zemí přisoudit
třídění právní rozsah nad čistě administrativní implikace Vídeňské dohody.

STRUKTURA VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Třídění představuje hierarchický systém, který vychází od obecného ke 
konkrétnímu a dělí všechny obrazové prvky na třídy, oddíly a sekce. Kde je to 
vhodné, obsahuje vysvětlivky týkající se buď třídění jako celku, včetně všech 
tříd, nebo jakékoliv dané třídy, oddílu nebo sekce. 



(iv) 

Sekce jsou dvou druhů. Kromě hlavních sekcí zahrnuje sekce pomocné, 
určené pro obrazové prvky, které jsou již pokryty hlavní sekcí, ale považuje se 
za užitečné je pro účely hledání seskupit podle zvláštních kritérií. 

Každá třída, oddíl a sekce je očíslována příslušným kódem. Každý 
obrazový prvek v sekci je označen třemi čísly: první - od 1 do 29 - označuje 
třídu; druhé - od 1 do 19 - oddíl a třetí - od 1 do 26 - označuje sekci. 
Např. zobrazení "děvčátka, které jí" patří do třídy 2 (lidé), oddílu 5 (děti), hlavní 
sekce 3 (děvčata) a pomocné sekce 18 (2.5.18 děti, které pijí nebo jí).  

Čísla oddílů a sekcí se mění podle tříd a oddílů, k nimž náležejí. Některá 
čísla oddílů a sekcí jsou ponechána neobsazená, aby mohla být obsazena 
novými oddíly a sekcemi pokud to bude nezbytné. 

Tato publikace obsahuje deváté vydání třídění, které zahrnuje celkem: 

29 tříd, 

145 oddílů, 

841 hlavních sekcí, a 

930 pomocných sekcí. 

Příklady obrazových prvků týkajících se určitých oddílů, které jsou 
reprodukovány na stránkách 105 až 127, zde jsou jen pro informaci a nejsou 
proto integrální součástí třídění. 

POUŽITÍ VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Členské země Vídeňské dohody mohou užívat třídění jako základního 
nebo pomocného systému. Budou tak mít možnost vést národní třídění spolu 
s Vídeňským tříděním buď jako přechodné opatření, nebo jako opatření trvalé. 

Příslušné úřady členských zemí Vídeňské dohody uvedou v příslušných 
dokladech a publikacích o zápisu a obnově známek čísla tříd, oddílů a sekcí, do 
nichž byly tyto obrazové prvky zatříděny. "Dokumenty a publikacemi" se zde 
míní zejména záznamy do rejstříku ochranných známek, osvědčení o zápisu 
a obnově a zveřejnění zápisů a obnov v úředních věstnících. 

Před čísly tříd, oddílů a sekcí by měl být na dokladech a publikacích 
o jejich obnově pro snazší srozumitelnost uveden plný údaj "Třídění obrazových
prvků" nebo zkratka CFE (viz strana (xx)). Je doporučeno, aby bylo vydání
Vídeňského třídění, podle kterého jsou obrazové prvky ochranných známek
tříděny, indikováno arabským číslem v kulatých závorkách, např. CFE (9).



(v) 

Třídění je dostatečně podrobně rozděleno do sekcí, které obsahují 
poměrně malý počet obrazových prvků, což i v případě velkých úřadů prů-
myslového vlastnictví usnadní provádění rešerše. Je možná příliš podrobné pro 
úřady, jejichž fond zapsaných známek je omezený. Členské země Vídeňské 
dohody mohou proto prohlásit, že si ponechají právo neaplikovat čísla všech 
nebo některých sekcí na úředních listinách a publikacích o zápisu a obnově 
známek (článek 4(5) Vídeňské dohody). Tyto tzv. pomocné sekce jsou označeny 
písmenem "A" a nejsou povinné; národní úřady je mohou zavést podle vlastní 
úvahy. 

REVIZE VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Zde publikované třídění bylo odsouhlaseno 12. června 1973 na 
Diplomatické konferenci ve Vídni. 

Diplomatická konference vytvořila v rezoluci z 8. června 1973 
Prozatímní výbor expertů, aby ještě před vstupem Vídeňské dohody v účinnost 
přezkoumal třídění a připravil návrhy na jeho změny nebo doplnění. Prozatímní 
Výbor expertů uskutečnil dvě zasedání v roce 1975 a 1976, z nich plynoucí 
návrhy na změny a doplnění byly včleněny do originální verze třídění. Tyto 
návrhy byly později uveřejněny v prozatímním vydání z roku 1977. 

Po vstupu Vídeňské dohody v účinnost, byl ustanoven podle článku 5 
Dohody Výbor expertů, který na svém prvním zasedání, konaném v Ženevě 
v květnu 1987, schválil většinu změn a doplňků navržených Prozatímním 
výborem expertů. Na svém druhém, třetím, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém 
a osmém zasedání, která se konala v červnu 1992, říjnu 1996, říjnu 2001, 
listopadu 2006, říjnu 2011, říjnu 2016 a v únoru 2021 v Ženevě, přijal Výbor 
expertů některé další změny a doplňky. Odpovídající změny byly zahrnuty do 
třídění. 

Na třetím zasedání, které se konalo v říjnu 1996 v Ženevě, rozhodl 
Výbor expertů o nové prezentaci třídění, která na konec každého oddílu vkládá 
pomocné sekce, hlavní sekce označuje hvězdičkou a sekce pomocné zařazuje do 
vhodných skupin. 

VYDÁNÍ VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

První vydání třídění bylo publikováno v roce 1973, druhé v roce 1988, 
třetí v roce 1993, čtvrté v roce 1997, páté v roce 2002, šesté v roce 2007, sedmé 
v roce 2012 a osmé v roce 2017. 

Toto vydání (deváté), publikované online roku 2022, vstoupí v účinnost 
1. ledna 2023. Nahrazuje předchozí vydání.



(vi) 

JAZYKY VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Třídění je pořízeno v angličtině a francouzštině, přičemž oba texty jsou 
autentické.  

*   *     * 

Ženeva, červen 2022 
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V Í D E Ň S K Á   D O H O D A 

USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ OBRAZOVÝCH 
PRVKŮ OCHRANNÝCH ZNÁMEK 

dáno ve Vídni 12. června 1973 
a doplněno 1. října 1985 

O B S A H ∗ 

∗ Tento obsah je přidán pro potřeby čtenářů. Nebyl součástí autorizovaného textu Dohody. 
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(viii) 

Smluvní strany, 

majíce na zřeteli článek 19 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 
z 20. března 1883, revidované v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 
2. června 1911, v Haagu 6. ledna 1925, v Londýně 2. června 1934, v Lisabonu
31. října 1958 a ve Stockholmu 14. června 1967, se dohodly na následujícím:

Článek 1 

Vytvoření zvláštní unie; Přijetí mezinárodního třídění 

Země, na které se tato Dohoda vztahuje, tvoří zvláštní unii a přijímají 
společné třídění obrazových prvků ochranných známek (dále uváděné jako 
"Třídění obrazových prvků"). 

Článek 2 

Definice a uložení třídění obrazových prvků 

(1) Třídění obrazových prvků zahrnuje seznam tříd, oddílů a sekcí, do kterých
jsou zatříděny obrazové prvky, jakož i vysvětlivky podle povahy případu.
(2) Třídění obrazových prvků je zahrnuto do jednoho autentického vyhotovení
v anglickém a francouzském jazyce, podepsaném generálním ředitelem Světové
organizace duševního vlastnictví (dále jen "generální ředitel" a "organizace")
a uloženo u něho po dobu, po níž je Dohoda otevřena k podpisu.
(3) Doplňky a dodatky týkající se článku 5(3)(i) jsou rovněž obsaženy
v autentickém vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, podepsaném
generálním ředitelem a uloženém u něho.

Článek 3 

Jazyky třídění obrazových prvků 

(1) Třídění obrazových prvků je pořízeno v anglickém a francouzském jazyce,
přičemž oba texty mají stejnou platnost.
(2) Mezinárodní úřad organizace (dále jen "Mezinárodní úřad") po poradě se
zainteresovanými vládami pořídí úřední texty třídění obrazových prvků
v jazycích, které může určit Shromáždění uvedené v článku 7 v souladu
s odstavcem (2)(a)(vi) tohoto článku.
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(ix) 

Článek 4 

Používání třídění obrazových prvků 

(1) S výhradou závazků uložených touto Dohodou je dosah třídění obrazových
prvků takový, jaký mu přiznává každý stát zvláštní unie. Zejména pak třídění
obrazových prvků nezavazuje země zvláštní unie co do rozsahu ochrany
přiznané známce.

(2) Příslušné úřady zemí zvláštní unie mají právo používat třídění obrazových
prvků buď jako hlavního nebo jako pomocného systému.

(3) Příslušné úřady zemí zvláštní unie uvádějí v úředních listinách a publikacích
o zápisech a obnovách známek čísla tříd, oddílů a sekcí, do kterých byly
obrazové prvky těchto známek zařazeny.
(4) Tyto číslice budou předcházet slova "Třídění obrazových prvků" nebo
zkratka, kterou určí Výbor expertů uvedený v článku 5.
(5) Každá země může při podpisu nebo při uložení listiny o ratifikaci nebo
přístupu prohlásit, že nebude uvádět čísla všech sekcí nebo některých sekcí
v úředních listinách a publikacích o zápisech a obnovách ochranných známek.

(6) Pokud některá země zvláštní unie pověří zápisem známek mezivládní orgán,
učiní všechna možná opatření k tomu, aby tento orgán užíval třídění obrazových
prvků v souladu s tímto článkem.

Článek 5 

Výbor expertů 

(1) Zřizuje se Výbor expertů, ve kterém je zastoupena každá země zvláštní unie.

(2) (a) Generální ředitel může, a na žádost Výboru je povinen, pozvat země,
které nejsou členy zvláštní unie, jsou ale členy Organizace nebo smluvními
stranami Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, aby se
účastnily porad Výboru expertů jako pozorovatelé.

(b) Generální ředitel zve mezinárodní organizace, které se zaměřují na obor
ochranných známek a jejichž alespoň jediný člen je účastníkem této Dohody, 
aby se na zasedáních Výboru daly zastupovat jako pozorovatelé. 

(c) Generální ředitel může, a na žádost Výboru expertů je povinen, pozvat
zástupce jiných mezivládních a mezinárodní nevládních organizací, aby se 
zúčastnili rozprav, které je zajímají. 

(3) Výbor expertů:
(i) rozhoduje o změnách a doplňcích ke třídění obrazových prvků;

(ii) obrací se na země zvláštní unie s doporučeními, jejichž smyslem je
usnadnění užívání třídění obrazových prvků a zařízení jejich jednotného 
uplatňování; 
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(x) 

(iii) činí všechna jiná opatření, která mohou, aniž by to mělo finanční
důsledky pro rozpočet zvláštní unie nebo pro Organizaci, usnadnit užívání 
třídění obrazových prvků v rozvojových zemích; 

(iv) je oprávněn zřizovat podvýbory a pracovní skupiny.

(4) Výbor expertů schvaluje svůj jednací řád. Tento řád poskytne možnost
mezivládním organizacím zmíněným v odstavci (2)(b), které mohou podstatně
přispět k rozvoji třídění obrazových prvků, zúčastnit se zasedání podvýborů
a pracovních skupin Výboru expertů.

(5) Návrhy na změny a doplňky třídění obrazových prvků mohou být
předkládány příslušným úřadem kterékoliv země zvláštní unie, Mezinárodním
úřadem, kteroukoliv mezivládní organizací, zastoupenou ve Výboru expertů ve
smyslu odstavce (2)(b) a každou zemí nebo organizací, který byla výslovně
vyzvána Výborem expertů, aby takové návrhy předložila. Návrhy se sdělují
Mezinárodnímu úřadu, který je předloží členům Výboru expertů a pozo-
rovatelům nejpozději dva měsíce před zasedáním Výboru expertů, na kterém
budou posuzovány.

(6) (a) Každá členská země Výboru expertů má jeden hlas.
(b) Pro rozhodování Výboru expertů se požaduje prostá většina zastou-

pených a hlasujících zemí. 
(c) Při každém rozhodování, které jedna pětina přítomných a hlasujících

zemí považuje za změnu základní skladby třídění obrazových prvků nebo 
navrhujících větší počet přetřídění se vyžaduje tří čtvrtinová většina přítomných 
a hlasujících zemí. 

(d) Zdržení se hlasování se nepočítá jako hlas.

Článek 6 

Oznámení, vstup v platnost a zveřejňování změn a doplňků 

(1) Každé rozhodnutí Výboru expertů, týkající se přijetí návrhů změn a doplňků
třídění obrazových prvků nebo doporučení Výboru expertů, oznámí Meziná-
rodní úřad příslušným úřadům zemí zvláštní unie. Návrhy změn a doplňky
nabudou platnosti šest měsíců po odeslání oznámení o nich.

(2) Mezinárodní úřad začlení do třídění obrazových prvků změny a doplňky,
které nabyly platnosti. Sdělení o změnách a doplňcích se uveřejní v periodikách
určených Shromážděním, uvedených v článku 7.
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(xi) 

Článek 7 

Shromáždění zvláštní unie 

(1) (a) Zvláštní unie vytvoří Shromáždění, skládající se ze zemí zvláštní unie.

(b) Vláda každé země zvláštní unie je zastoupena jedním delegátem, který
může mít své zástupce, poradce a znalce. 

(c) Každá mezivládní organizace uvedená v článku 5(2)(b) může být zastou-
pena pozorovatelem na jednáních Shromáždění a pokud to Shromáždění schválí 
i ve výborech a pracovních skupinách jím řízených. 

(d) Výdaje každé delegace hradí vláda, která ji ustanovila.

(2) (a) S výhradou ustanovení článku 5 Shromáždění:
(i) projednává všechny otázky týkající se chodu a vývoje zvláštní

unie a uplatňování této Dohody; 
(ii) dává Mezinárodnímu úřadu pokyny pro přípravu revizních

konferencí; 
(iii) přezkoumává a schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele

týkající se zvláštní unie a dává mu všechny potřebné pokyny v otázce 
kompetence zvláštní unie; 

(iv) stanoví program a přijímá dvouletý rozpočet zvláštní unie
a schvaluje její závěrečné účty; 

(v) schvaluje finanční řád zvláštní unie;
(vi) rozhoduje o pořízení oficiálních textů třídění obrazových prvků

v jiných jazycích než je angličtina a francouzština; 
(vii) zřizuje takové výbory a pracovní skupiny, které považuje za

účelné pro dosažení cílů zvláštní unie; 
(viii) rozhoduje, s výhradou odstavce (1)(c), které země jež nejsou

členy zvláštní unie a které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace budou 
připuštěny jako pozorovatelé na jeho zasedáních a jednáních jím zřízených 
výborů a pracovních skupin; 

(ix) činí další vhodná opatření na dosažení cílů zvláštní unie;

(x) plní jiné úkoly, které vyplývají z této Dohody.
(e) V otázkách, které zajímají rovněž jiné unie, spravované Organizací,

rozhoduje Shromáždění s přihlédnutím k doporučením Koordinačního výboru 
organizace. 

(3) (a) Každá členská země shromáždění má jeden hlas.
(b) Polovina členských zemí Shromáždění tvoří kvorum.
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(c) Nedosahuje-li počet zastoupených zemí poloviny, může Shromáždění
rozhodovat, s výjimkou otázek procedurálních, všechna tato rozhodnutí se 
stanou vykonatelnými teprve po splnění dále uvedených podmínek. 
Mezinárodní úřad oznámí toto rozhodnutí těm členským zemím Shromáždění, 
které nebyly zastoupeny a vyzve je, aby ve lhůtě tří měsíců od data oznámení 
odevzdaly písemně svůj hlas nebo se hlasování zdržely. Jestliže po uplynutí této 
lhůty je počet zemí, které odevzdaly svůj hlas, nebo se zdržely hlasování, roven 
počtu chybějícímu k dosažení kvora, stanou se tato rozhodnutí vykonatelnými 
za předpokladu, že bylo současně docíleno potřebné většiny. 

(d) S výhradou ustanovení článku 11(2) se u rozhodnutí Shromáždění
požaduje dvou třetinová většina. 

(e) Zdržení se hlasování se nepočítá jako hlas.

(f) Delegát může zastupovat pouze jednu zemi a může hlasovat pouze jejím
jménem. 

(4) (a) Shromáždění se schází jednou za dva roky na řádném zasedání,
svolaném generálním ředitelem, a to s výhradou mimořádných případů, ve
stejné době a na stejném místě jako Valné shromáždění Organizace.

(b) Shromáždění se schází na mimořádném zasedání na žádost jedné čtvrtiny
členských zemí Shromáždění. 

(c) Pořad jednání pro každé zasedání připraví generální ředitel.

(5) Shromáždění schvaluje svůj jednací řád.

Článek 8 

Mezinárodní úřad 

(1) (a) Administrativní úkoly zvláštní unie zajišťuje Mezinárodní úřad.
(b) Mezinárodní úřad zejména připravuje zasedání a plní úkoly sekretariátu

Shromáždění, Výboru expertů a ostatních výborů nebo pracovních skupin, které 
může zřídit Shromáždění nebo Výbor expertů. 

(c) Generální ředitel je vedoucím výkonným úředníkem zvláštní unie
a zastupuje ji. 

(2) Generální ředitel a každý jím určený pracovník se účastní zasedání
Shromáždění, Výboru expertů nebo jiných výborů a pracovních skupin,
ustanovených Shromážděním nebo Výborem expertů. Generální ředitel nebo
jím určený pracovník je z moci úřední tajemníkem těchto orgánů.

(3) (a) Mezinárodní úřad připravuje podle pokynů Shromáždění revizní
konference.

(b) Mezinárodní úřad se může radit s mezivládními i mezinárodními
nevládními organizacemi o přípravě revizních konferencí. 

(c) Generální ředitel i osoby jím určené se, bez práva hlasovat, účastní
diskuse na revizních konferencích. 

(4) Mezinárodní úřad plní další úkoly, jimiž je pověřen.
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Článek 9 

Financování 

(1) (a) Zvláštní unie má svůj rozpočet.
(b) Rozpočet zvláštní unie zahrnuje její příjmy i vydání, její příspěvek do

společných výdajů unií spravovaných organizací a popř. částku danou 
k dispozici rozpočtu Konference organizace. 

(c) Výdaje, které se nevztahují výlučně ke zvláštní unii, ale také k jedné
nebo více dalších unií, spravovaných Organizací, se považují za společné výdaje 
unií. Podíl zvláštní unie na těchto společných výdajích je úměrný zájmu, který 
na nich zvláštní unie má. 

(2) Rozpočet zvláštní unie se sestavuje s přihlédnutím k požadavkům na
koordinaci s rozpočty ostatních unií, spravovaných Organizací.

(3) Rozpočet zvláštní unie je financován z těchto zdrojů:

(i) z příspěvků členských zemí zvláštní unie;
(ii) z poplatků a dávek za služby poskytované Mezinárodním úřadem

a majícím vztah ke zvláštní unii; 
(iii) z výtěžků prodeje nebo z poplatků za užívání publikací

Mezinárodního úřadu, týkajících se zvláštní unie; 

(iv) z darů, odkazů a subvencí;
(v) z nájemného, úroků a dalších různých příjmů.

(4) (a) K určení částky příspěvků uvedených v odstavci (3)(i) patří každá
členská země zvláštní unie do stejné třídy, do které je zařazena v rámci Pařížské
unie průmyslového vlastnictví a platí své roční příspěvky podle stejného počtu
jednotek, jaký je stanoven pro tuto třídu ve zmíněné unii.

(b) Roční příspěvek pro každou zemi zvláštní unie je částka, jejíž poměr
k celkové částce ročních příspěvků všech zemí pro rozpočet zvláštní unie je 
stejný jako poměr mezi počtem jednotek třídy, do níž je zařazena a celkovým 
počtem jednotek všech států. 

(c) Příspěvky jsou splatné 1. ledna každého roku.
(d) Země, která je v prodlení s placením svých příspěvků, nemá právo

hlasovat v žádném orgánu zvláštní unie, pokud se nedoplatek rovná nebo 
převyšuje příspěvky za úplné dva předcházející roky. Kterýkoliv orgán zvláštní 
unie může však dovolit této zemi, aby v tomto orgánu i nadále vykonávala své 
hlasovací právo, uzná-li tento orgán, že k prodlení došlo pro mimořádné 
a nevyhnutelné okolnosti. 

(e) Pokud rozpočet nebude schválen před začátkem nového finančního
období, bude ve stejné výši jako v minulém roce, jak stanoví finanční řád. 
(5) Výše poplatků a dávek za služby poskytované Mezinárodním úřadem
z titulu zvláštní unie stanoví generální ředitel, který o tom podá zprávu
Shromáždění.
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(6) (a) Zvláštní unie má fond oběžného kapitálu, který se vytvoří jednorázovou
platbou, poskytovanou každou zemí zvláštní unie. Stane-li se fond
nedostatečným, rozhodne Shromáždění o jeho zvýšení.

(b) Výše počáteční platby každé země do uvedeného fondu nebo podílu na
jeho zvýšení je úměrná ročnímu příspěvku té které země a roku, během něhož se 
fond vytvořil nebo bylo rozhodnuto o jeho zvýšení. 

(c) Poměrnou část a způsob platby určí Shromáždění na návrh generálního
ředitele, poté co vyslechlo názor Koordinačního výboru Organizace. 

(7) (a) Dohoda o sídle organizace, uzavřená se zemí, na jejímž území má své
sídlo, stanoví, že tato země jí poskytne zálohu v případech, kdy je oběžný fond
nedostatečný. Výše těchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou
v každém jednotlivém případě předmětem samostatných dohod mezi touto zemí
a organizací.

(b) Země, uvedená pod písmenem (a) i organizace mají právo vypovědět
závazek poskytovat zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpověď se 
stane účinnou tři roky po uplynutí roku, v němž byla oznámena. 

(8) Revize účtů je zajišťována způsobem stanoveným finančním řádem jednou
nebo několika zeměmi zvláštní unie nebo externími auditory, které s jejich
souhlasem stanoví Shromáždění.

Článek 10 

Revize Dohody 

(1) Tato Dohoda může být revidována čas od času na zvláštní konferenci zemí
zvláštní unie.

(2) O svolání každé revizní konference rozhodne Shromáždění.
(3) Články 7, 8, 9 a 11 mohou být měněny buď na zvláštní revizní konferenci
nebo podle ustanovení článku 11.

Článek 11 

Změna některých ustanovení Dohody 

(1) Návrhy na změnu článků 7, 8, 9 a tohoto článku může podat každá země
zvláštní unie nebo generální ředitel. Tyto návrhy oznámí generální ředitel
zemím zvláštní unie nejméně šest měsíců před jejich projednáváním ve
Shromáždění.
(2) Změny článků uvedených v odstavci (1) schvaluje Shromáždění. Jejich
schválení vyžaduje tří čtvrtinovou většinu hlasů, avšak jakákoliv úprava
článku 7 vyžaduje většinu čtyř pětinovou.
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(3) (a) Změny článků, uvedených v odstavci (1), vstoupí v platnost měsíc poté,
co generální ředitel obdrží písemné oznámení o jejich přijetí, učiněná v souladu
s příslušnými ústavními pravidly, a to od tří čtvrtin zemí, které jsou členy
zvláštní unie v době, kdy byla změna schválena.

(b) Každá změna uvedených článků takto přijatá zavazuje všechny země
zvláštní unie, které jsou jejími členy v době vstupu úpravy v platnost, avšak 
každá změna, která má za následek zvýšení finančních závazků zemí zvláštní 
unie váže pouze ty země, které notifikovaly přijetí takové úpravy. 

(c) Každá změna přijatá podle ustanovení písmene (a) bude závazná pro
všechny země zvláštní unie, které se stanou členy po vstupu úpravy v platnost 
v souladu s ustanoveními písmene (a). 

Článek 12 

Členství v Dohodě 

(1) Každá země, která je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového
vlastnictví, se může stát členem této Dohody:

(i) podpisem, následujícím po uložení ratifikační listiny, nebo
(ii) uložením listiny o přístupu.

(2) Ratifikační listina nebo listina o přístupu se ukládá u generálního ředitele.
(3) Ustanovení článku 24 Stockholmského znění Pařížské úmluvy o ochraně
průmyslového vlastnictví platí pro tuto Dohodu.
(4) Odstavec (3) nelze v žádném případě vykládat tak, jako by obsahoval uznání
nebo mlčky učiněné přijetí kteroukoliv zemí zvláštní unie faktické situace
týkající se území, pro něž je tato Dohoda použitelná jinou zemí z titulu
uvedeného odstavce.

Článek 13 

Vstup Dohody v účinnost 

(1) Pro prvních pět zemí, které uložily listiny o ratifikaci nebo přístupu, vstoupí
tato Dohoda v účinnost tři měsíce po uložení páté listiny o ratifikaci nebo
přístupu.
(2) Pro každou další zemi, jinou než ty pro které vstoupila Dohoda v platnost
podle odstavce (1), vstoupí tato Dohoda v platnost tři měsíce po datu, kdy její
ratifikace nebo přístup byl oznámen generálním ředitelem, pokud není v listině
o ratifikaci nebo přístupu uvedeno pozdější datum. V tomto případě vstoupí
Dohoda v účinnost pro danou zemi k datu takto uvedenému.

(3) Ratifikace nebo přístup znamená automaticky plné přijetí všech ustanovení
a přiznání všech výhod z Dohody plynoucích.
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Článek 14 

Doba trvání Dohody 

Tato Dohoda má stejnou dobu trvání jako Pařížská úmluva na ochranu 
průmyslového vlastnictví. 

Článek 15 

Vypovězení Dohody 

(1) Každá země zvláštní unie může tuto Dohodu vypovědět oznámením
zaslaným generálnímu řediteli.

(2) Vypovězení nabývá účinnosti jeden rok po dni, kdy oznámení došlo gene-
rálnímu řediteli.

(3) Právo vypovězení podle tohoto článku nemůže žádná země uplatnit před
uplynutím pěti let od data, kdy se stala členem zvláštní unie.

Článek 16 

Spory 

(1) Každý spor mezi dvěma nebo několika zeměmi zvláštní unie, týkající se
výkladu nebo uplatnění této Dohody, který nebyl urovnán jednáním, může být
kteroukoli ze zúčastněných zemí předložen Mezinárodnímu soudu na základě
žádosti v souladu se statutem soudu, pokud se zúčastněné země nedohodly na
jiném způsobu řešení. Země, která spor předkládá soudu, je povinna informovat
Mezinárodní úřad; Mezinárodní úřad vyrozumí ostatní země zvláštní unie.
(2) Každá země může při podpisu Dohody nebo uložení listiny o ratifikaci nebo
přístupu prohlásit, že se nebude cítit vázána ustanovením odstavce (1). Při
sporech mezi zemí, která takové prohlášení učinila a jinou zemí zvláštní unie, se
ustanovení odstavce (1) nepoužije.
(3) Každá země, která učinila prohlášení podle ustanovení odstavce (2) jej může
kdykoliv odvolat oznámením, zaslaným generálnímu řediteli.
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Článek 17 

Podpis, jazyky, funkce depozitáře, notifikace 

(1) (a) Tato Dohoda je podepsána v jednom původním vyhotovení v anglickém
a francouzském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

(b) Tato Dohoda zůstává otevřena k podpisu ve Vídni do 31. prosince 1973.
(c) Originál Dohody, poté co již nebude otevřen k podpisu, bude uložen

u generálního ředitele.
(2) Generální ředitel po poradě se zainteresovanými vládami pořídí oficiální
texty v jiných jazycích, které určí Shromáždění.
(3) (a) Generální ředitel zašle dvě jím ověřená vyhotovení podepsaného textu
této Dohody vládám zemí, které ji podepsaly a na žádost i vládě kterékoli další
země.

(b) Generální ředitel zašle dvě jím ověřená vyhotovení o každé změně této
Dohody vládám zemí zvláštní unie a na žádost i vládě kterékoliv další země. 

(c) Generální ředitel odevzdá na žádost vládě každé země, která tuto dohodu
podepsala, nebo k ní přistoupila, dvě jím ověřená vyhotovení třídění obrazových 
prvků v jazyce anglickém a francouzském. 
(4) Generální ředitel dá zaregistrovat Dohodu v sekretariátu Organizace
spojených národů.

(5) Generální ředitel informuje vlády všech členských zemí Pařížské úmluvy na
ochranu průmyslového vlastnictví o:

(i) podpisech podle odstavce (1);
(ii) uložení listin o ratifikaci nebo přístupu podle článku 12(2);

(iii) datu vstupu této Dohody v platnost podle článku 13(1);
(iv) prohlášeních učiněných podle článku 4(5);

(v) prohlášeních a oznámeních podle článku 12(3);
(vi) prohlášeních učiněných podle článku 16(2);

(vii) vzetí zpět jakýchkoli prohlášení, oznámených podle
článku 16(3);

(viii) přijetí změn této Dohody podle článku 11(3);
(ix) datech, k nimž tyto změny vstoupí v platnost;

(x) vypovězeních došlých podle článku 15.

*   *  * 
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DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ VÍDEŇSKÉHO TŘÍDĚNÍ 

Výbor expertů uspořádal na svých zasedáních, která se konala v květnu 
1987, červnu 1992 a říjnu 1996, podle článku 5 Vídeňské dohody doporučení 
pro členské země Vídeňské unie, aby ve svých úředních listinách a publikacích 
o zápisu a obnově známek používali mezinárodní třídění obrazových prvků
ochranných známek následujícím způsobem:

(a) Čísla tříd a oddílů, a oddílů a sekcí, by měla být oddělena tečkou,
a čísla dvou různých sekcí čárkou (např. třída 3, oddíl 9, sekce 10, 24 a 25 by 
měla být zapsána tímto způsobem: CFE 3.9.10,24,25)∗; navíc bude užívána 
pomlčka k označení přerušení řady sekcí (např. třída 3, oddíl 9, sekce 16 až 18 
by měla být zapsána tímto způsobem: CFE 3.9.16-18); jestliže čísla nejsou 
obsažena v třídění, měla by být čísla tříd a oddílů oddělena tečkou (např. třída 3, 
oddíl 9 by měla být zapsána následovně: CFE 3.9). 

(b) Jestliže čísla některých tříd a oddílů jsou potřeba pro třídění jednoho
a toho samého zápisu, mělo by být třídění pro každou třídu a oddíl označeno 
zvlášť, v číselném pořadí; jednotlivá označení by měla být oddělena středníkem 
(např. CFE 1.1.2,10,25; 1.15.17; 2.9.1 nebo, jestliže čísla sekce nejsou obsažena 
v třídění: CFE 1.1; 1.15; 2.9). 

(c) Vydání Vídeňského třídění, podle kterého jsou tříděny obrazové
prvky ochranných známek, by mělo být označeno arabskou číslicí v kulatých 
závorkách, např. CFE (6). 

∗ Výbor expertů na svém zasedání v květnu 1987 určil, že zkratka uvedená v článku 4(4) 
Vídeňského třídění a ta, která bude předcházet použitým třídníkům místo slov "Třídění 
obrazových prvků", je CFE. 
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P O U Č E N Í   P R O   U Ž I V A T E L E 

V souladu s článkem 4(1) Vídeňské dohody je dosah mezinárodního třídění 
obrazových prvků ochranných známek (dále jen "Třídění") takový, jaký mu přikládá 
každá členská země Dohody. Jeho hlavním účelem je v každém případě usnadnit 
předběžné vyhledávání. Aby toto vyhledávání bylo efektivní, musí být provedeny 
následující dvě operace: 

(i) odpovídající a správné třídění (kódování) obrazových prvků
ochranných známek, které tvoří rešeršní soubor, přičemž je přiřazen patřičný význam 
budoucím potřebám předběžného vyhledávání; 

(ii) správná definice sekcí, ve které musejí být vyhledávány prioritně starší
ochranné známky a je přiřazen patřičný význam specifickým charakteristikám 
kódování. 

Tyto dvě operace jsou proto nezávislé a odpovědnost za ně musí být svěřena 
lidem s prokázanou kvalifikací v oblasti ochranných známek. Tito lidé musí být 
kromě jiného schopni stanovit obrazové prvky ochranných známek podle jejich 
charakteristických vlastností. 

Než uživatel začne používat Třídění, je nutné, aby se seznámil s Předmluvou 
(stránky (iii) až (vi)), s Doporučením Výboru expertů (stránka (xviii) 
a s Obecnými poznámkami (stránka 15). 

Při používání Třídění musí uživatel přesně dodržovat vysvětlivky a odkazy 
v nich. 

Třídění samo je vydáno v následujících třech částech: 

(1) tabulka tříd (stránka 2), která umožňuje rychlý přístup ke třídám
uvedeným v Třídění; 

(2) tabulka tříd a oddílů s vysvětlivkami (stránky 3 až 13), která podává
přehled oddílů v jednotlivých třídách a umožňuje vymezit předmět 
v oddílu, který se zdá nejvhodnější; 

(3) seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami (stránky 14 až 103), který
s pomocí úplných informací obsažených ve vysvětlivkách ke třídám, oddílům 
a sekcím umožňuje nakonec rozhodnout, který z obrazových prvků bude tříděn. 

Vysvětlivky ke třídě se vztahují také ke všem jejím oddílům, i když to není 
pokaždé opakováno. 

Oddíly jsou vytištěny v pořadí podle svých tříd, každý oddíl je následován 
sekcí, která se k němu vztahuje. 

Sekce s písmenem "A" před svým číselným kódem jsou pomocné sekce, které 
seskupují obrazové prvky obsažené v hlavních sekcích podle specifických kritérií. 
Písmeno "A" by se nemělo objevovat v číselném kódu přiřazenému 
k obrazovému prvku ochranné známky při kódování. 

Příklady obrazových prvků otištěné na stánkách 104−123 jsou pouze 
k informativním účelům, netvoří tedy nedílnou součást Třídění. 
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T A B U L K A   T Ř Í D 

Třída 1 

Třída 2 
Třída 3 

Třída 4 

Třída 5 
Třída 6 

Třída 7 
Třída 8 

Třída 9 
Třída 10 

Třída 11 

Třída 12 
Třída 13 

Třída 14 

Třída 15 
Třída 16 

Třída 17 

Třída 18 
Třída 19 

Třída 20 

Třída 21 
Třída 22 

Třída 23 

Třída 24 
Třída 25 

Třída 26 
Třída 27 

Třída 28 
Třída 29 

Nebeská tělesa, přírodní jevy, zeměpisné mapy 

Lidské bytosti 
Zvířata 

Nadpřirozené bytosti, pohádkové, neobvyklé nebo neidentifikovatelné 
bytosti 

Rostliny 
Krajiny 

Stavby, vývěsní tabule, hrazení 
Potravinářské výrobky 

Textilie, oděvy, šicí potřeby, pokrývky hlavy, obuv 
Tabák, kuřácké potřeby, zápalky, cestovní potřeby, vějíře, toaletní 
potřeby 
Potřeby pro domácnost 

Nábytek, sanitární zařízení 
Osvětlení, rádiové lampy, zařízení pro topení, vaření nebo mražení, 
pračky, sušičky 
Železářské zboží, nástroje, žebříky 

Stroje, motory, hnací stroje 
Telekomunikace, záznamy nebo reprodukce zvuku, počítače, fotografie, 
kinematografie, optika 
Hodinářské přístroje, klenoty, váhy a míry 

Doprava, vybavení pro zvířata 
Nádoby a obaly, vyobrazení různých výrobků 

Potřeby psací, kreslířské nebo malířské, kancelářské zboží, papírnické 
a knihkupecké výrobky 

Hry, hračky, sportovní potřeby, kolotoče 
Hudební nástroje a jejich příslušenství, hudební potřeby, zvony, obrazy, 
sochy 
Zbraně, střelivo, brnění 

Heraldika, mince, znaky, symboly 
Ornamentální motivy, plochy nebo pozadí s ornamenty 

Geometrická tělesa a obrazce 
Písma, číslice 

Nápisy v různých písmech 
Barvy 
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T A B U L K A   T Ř Í D   A   O D D Í L Ů 
S   V Y S V Ě T L I V K A M I 

Třída 1. 

1.1 

1.3 

1.5 

1.7 

1.11 

1.13 

1.15 

1.17 

Třída 2. 

2.1 

2.3 

NEBESKÁ TĚLESA, PŘÍRODNÍ JEVY, ZEMĚPISNÉ 
MAPY 

HVĚZDY, KOMETY 

Poznámky: (a) Včetně hvězd udávajících vojenskou hodnost.
(b) Nezahrnuje jiskry (1.15.7), vrhací zbraně ve

tvaru hvězd, jako jsou např. ninja hvězdy
(23.1.25), Davidovy hvězdy (24.11.15)
a hvězdičky (24.17.3).

SLUNCE 

Poznámka: Neobsahuje znázornění slunce, která pozůstávají 
z pouhého disku bez paprsků, které se zatřídí do 
odpovídajících sekcí oddílu 26.1. 

ZEMĚ, ZEMĚKOULE, PLANETY 

MĚSÍC 

Poznámka: Zahrnuje zobrazení měsíce s hvězdou (hvězdami). 

SOUHVĚZDÍ, SKUPINY HVĚZD, HVĚZDNÁ OBLOHA, 
HVĚZDNÉ GLÓBUSY, HVĚZDNÉ MAPY 

ARMILÁRNÍ SFÉRY, PLANETÁRIA,  
OBĚŽNÉ DRÁHY HVĚZD, MODELY ATOMŮ, 
MODELY MOLEKUL 

PŘÍRODNÍ JEVY 

Poznámka:  Nezahrnuje skupinu linek evokujících zvuk nebo 
elektromagnetické vlny (A 26.11.22). 

ZEMĚPISNÉ MAPY, PLANISFÉRY 

Poznámka: Nezahrnuje mapy světa rozděleného do dvou polokoulí 
(1.5.1). 

LIDSKÉ BYTOSTI 
Poznámky: (a) Nápisy představující lidskou bytost se řadí do

27.3.1.
(b) Hlavy se zařazují do příslušných sekcí oddílů

2.1, 2.3,2.5 nebo 2.7 a nikoliv do 2.9.25.

MUŽI 

ŽENY 
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2.5 

2.7 

2.9 

Třída 3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.9 

3.11 

3.13 

3.15 

3.17 

DĚTI 

Poznámka: Nezahrnuje dospívající zatříděné do 2.1, 2.3 nebo 2.7. 

SMÍŠENÉ SKUPINY, SCÉNY 

Poznámky: (a) Za smíšenou skupinu se považuje skupina mužů,
žen a/nebo dětí. Skupina, kterou tvoří muži, 
ženy, nebo děti, se zatřídí do odpovídajících 
sekcí oddílů 2.1, 2.3 nebo 2.5. 

(b) Každá skupina bez ohledu na složení, které
vyvolává myšlenku scény, se zatřídí do
odpovídající sekce oddílu 2.7.

ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, KOSTRY, LEBKY 

ZVÍŘATA 
Poznámky: (a) Hlavy čtyřnohých nebo čtyřrukých živočichů se

zatřídí do odpovídajících sekcí oddílů 3.1 až 3.5
a nikoli do 3.6.25.

(b) Nápisy nebo typografické znaky znázorňující
zvíře se zatřídí do 27.3.3.

ČTYŘNOŽCI (SÉRIE I (KOČKOVITÉ ŠELMY, PSOVITÉ ŠELMY, 
MEDVĚDI)) 

ČTYŘNOŽCI (SÉRIE II (ZVÍŘATA JAKO JSOU SLONI, ŽIRAFY, 
VELBLOUDI, HROŠI)) 

ČTYŘNOŽCI (SÉRIE III (KOŇOVITÍ)) 

ČTYŘNOŽCI (SÉRIE IV (TUŘI, JELENOVITÍ, KOZY, PRASATA)) 

ČTYŘNOŽCI (SÉRIE V), ČTYŘRUCÍ 

ČÁSTI TĚLA, KOSTRY, LEBKY ČTYŘNOŽCŮ NEBO 
ČTYŘRUKÝCH 

PTÁCI, NETOPÝŘI 

VODNÍ ZVÍŘATA, ŠTÍŘI 

Poznámka: Nezahrnuje vodní zvířata oddílů 3.7, 3.11 
nebo 3.13. 

PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI, HLEMÝŽDI, TULENI, LVOUNI 

HMYZ, PAVOUCI, MIKROORGANISMY 

JINÁ ZVÍŘATA; VELKÁ PREHISTORICKÁ ZVÍŘATA, 
DINOSAUŘI 

Poznámka: Nezahrnuje bájná zvířata z oddílů 4.3 a 4.7. 

SKUPINY ZVÍŘAT ZATŘÍDĚNÝCH DO RŮZNÝCH ODDÍLŮ 
TŘÍDY 3 
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Třída 4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.5 

4.7 

Třída 5. 

5.1 

5.3 

5.5 

5.7 

5.9 

5.11 

5.13 

Třída 6. 

6.1 

6.3 

NADPŘIROZENÉ BYTOSTI, POHÁDKOVÉ,  
NEOBVYKLÉ NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ 
BYTOSTI 
Poznámka: Nezahrnuje lidské bytosti a fantastická zvířata tvořená 

z písmen nebo číslic a zatříděná do odpovídajícího 
oddílu 27.3. 

OSOBY OKŘÍDLENÉ NEBO S ROHY 

BYTOSTI ZČÁSTI LIDSKÉ A ZČÁSTI ZVÍŘECÍ 

BÁJNÁ ZVÍŘATA 

ROSTLINY, PŘEDMĚTY NEBO GEOMETRICKÁ TĚLESA 
A OBRAZCE ZNÁZORŇUJÍCÍ OSOBU NEBO ZVÍŘE;  
MASKY, HLAVY NEOBVYKLÉ NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ 
HLAVY 

SKUPINY OBRAZOVÝCH PRVKŮ ZATŘÍDĚNÉ DO RŮZNÝCH 
ODDÍLŮ TŘÍDY 4 

ROSTLINY 

STROMY, KEŘE 

LISTY, JEHLIČÍ, VĚTVE S LISTY NEBO JEHLIČÍM 

KVĚTINY, KVĚTY 

Poznámka: Včetně heraldických květin. 

ZRNA, SEMENA, OVOCE 

ZELENINA 

JINÉ ROSTLINY 

OZDOBY (TVOŘENÉ) Z ROSTLIN 

KRAJINY 

HORY, SKÁLY, JESKYNĚ 

KRAJINY S VODNÍ PLOCHOU, ŘEKOU NEBO POTOKEM 

Poznámka: Nezahrnuje krajiny s městem nebo vesnicí s vodní 
plochou, řekou nebo potokem (6.7.11). 
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6.6 

6.7 

6.19 

Třída 7. 

7.1 

7.3 

7.5 

7.11 

7.15 

Třída 8. 

8.1 

8.3 

8.5 

8.7 

Třída 9. 

9.1 

9.3 

9.5 

9.7 

9.9 

KRAJINY POUŠTNÍ NEBO TROPICKÉHO TYPU 

KRAJINY S MĚSTEM NEBO VESNICÍ 

JINÉ KRAJINY 

STAVBY, REKLAMNÍ KONSTRUKCE, HRAZENÍ 

OBYDLÍ, BUDOVY, VÝVĚSNÍ TABULE NEBO SLOUPY PRO 
NALEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ, KLECE NEBO BOUDY PRO  
ZVÍŘATA 

ČÁSTI OBYDLÍ NEBO BUDOV, INTERIÉRY 

PAMÁTNÍKY, STADIÓNY, KAŠNY 

SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ NEBO VODNÍ STAVBY 

STAVEBNÍ MATERIÁLY, ZDI, HRAZENÍ, LEŠENÍ 

POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 

VÝROBKY PEKAŘSKÉ, CUKRÁŘSKÉ 
A ČOKOLÁDOVNICKÉ 

MLÉKO, MLÉČNÉ VÝROBKY, SÝRY 

VÝROBKY ŘEZNICKÉ, UZENÁŘSKÉ NEBO RYBÍ 

JINÉ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 

TEXTILIE, ODĚVY, ŠICÍ POTŘEBY, POKRÝVKY 
HLAVY, OBUV 

TEXTILIE JINÉ NEŽ OŠACENÍ, ČLUNKY 

ODĚVY 

Poznámka: Nezahrnuje pokrývky hlavy (9.7) 
a obuv (9.9). 

ŠICÍ POTŘEBY, KREJČOVSKÉ ŠABLONY 

POKRÝVKY HLAVY 

OBUV 
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Třída 10. 

10.1 

10.3 

10.5 

Třída 11. 

11.1 

11.3 

11.7 

Třída 12. 

12.1 

12.3 

Třída 13. 

13.1 

13.3 

TABÁK, KUŘÁCKÉ POTŘEBY, ZÁPALKY, 
CESTOVNÍ POTŘEBY, VĚJÍŘE,  
TOALETNÍ POTŘEBY 

TABÁK, KUŘÁCKÉ POTŘEBY, ZÁPALKY 

CESTOVNÍ POTŘEBY, VĚJÍŘE, TAŠKY 

TOALETNÍ POTŘEBY, ZRCADLA 

DOMÁCÍ POTŘEBY 
Poznámka: Nezahrnuje domácí potřeby zatříděné 

do tříd 12, 13 nebo třídy 19. 

NOŽE, VIDLIČKY A LŽÍCE, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 
A STROJE 

NÁDOBY NA NÁPOJE, PLATA A NÁDOBÍ,  
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY PRO SERVÍROVÁNÍ, 
PŘÍPRAVU NEBO VAŘENÍ JÍDLA  
NEBO PITÍ 

Poznámka: Nezahrnuje kuchyňské potřeby 
zatříděné do 11.1. 

OSTATNÍ DOMÁCÍ POTŘEBY 

NÁBYTEK, SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

NÁBYTEK 

Poznámka: Včetně kancelářského nábytku. 

SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

OSVĚTLENÍ, RÁDIOVÉ LAMPY, TOPENÍ,  
PŘÍSTROJE NA VAŘENÍ NEBO MRAŽENÍ, 
PRAČKY, SUŠIČKY 

OSVĚTLENÍ, RÁDIOVÉ LAMPY 

TOPENÍ, PŘÍSTROJE NA VAŘENÍ NEBO MRAŽENÍ, 
PRAČKY, SUŠIČKY 
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Třída 14. 

14.1 

14.3 

14.5 

14.7 

14.9 

14.11 

Třída 15. 

15.1 

15.3 

15.5 

15.7 

15.9 

Třída 16. 

16.1 

16.3 

ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ, NÁSTROJE, ŽEBŘÍKY 

ROURY, KABELY, TĚŽKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ 

Poznámka: Včetně vyobrazení nekovového železářského zboží. 

DROBNÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ, PERA 

KLÍČE DO ZÁMKŮ, ZÁMKY, VISACÍ ZÁMKY 

NÁŘADÍ 
Poznámka: (a) Včetně násad.

(b) Nezahrnuje nářadí pro zemědělství nebo
zahradnictví zatříděné do oddílu 14.9.

ZEMĚDĚLSKÉ NEBO ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ, SEKERY 
NA LED 

ŽEBŘÍKY 

STROJE, MOTORY, HNACÍ STROJE 

PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, PRŮMYSLOVÁ 
ZAŘÍZENÍ, MOTORY, HNACÍ STROJE, RŮZNÉ MECHANICKÉ 
PŘÍSTROJE 

Poznámka: Nezahrnuje stroje pro domácnost a kolovraty (15.3) 
nebo kancelářské stroje (15.5). 

STROJE PRO DOMÁCNOST, KOLOVRATY 

KANCELÁŘSKÉ STROJE  

Poznámka: Neobsahuje faxy, tiskárny, skenery, kopírky 
(A 16.1.12). 

KOLA, LOŽISKA 

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Poznámka: Nezahrnuje elektrické lampy a bezdrátové lampy 
(13.1.6) nebo elektrické kabely (14.1.5). 

TELEKOMUNIKACE, ZÁZNAM NEBO REPRODUKCE 
ZVUKU, POČÍTAČE, FOTOGRAFIE, KINEMATOGRAFIE, 
OPTIKA 

TELEKOMUNIKACE, ZÁZNAM NEBO REPRODUKCE ZVUKU, 
POČÍTAČE 

FOTOGRAFIE, KINEMATOGRAFIE, OPTIKA 
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Třída 17. 

17.1 

17.2 

17.3 

17.5 

Třída 18. 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.7 

Třída 19. 

19.1 

19.3 

19.7 

19.8 

19.9 

19.10 

19.11 

HODINÁŘSKÉ PŘÍSTROJE, KLENOTY, 
VÁHY A MÍRY 

HODINÁŘSKÉ A JINÉ PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ 
ČASU 

KLENOTY 

VÁHY A ZÁVAŽÍ 

MÍRY 

Poznámka: Včetně výpočtových nástrojů. 

DOPRAVA, VYBAVENÍ PRO ZVÍŘATA 

POZEMNÍ VOZIDLA 

VYBAVENÍ PRO ZVÍŘATA 

VODNÍ A OBOJŽIVELNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

KOTVY; BÓJE NEBO ZÁCHRANNÉ PÁSY 

VZDUŠNÉ NEBO VESMÍRNÉ DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDKY 

DOPRAVNÍ ZNAČKY A JINÉ UKAZATELE 

NÁDOBY A OBALY, VYOBRAZENÍ RŮZNÝCH 
VÝROBKŮ 

VELKÉ KONTEJNERY 

Poznámka: Nezahrnuje kontejnery zatříděné do 19.9. 

MALÉ KONTEJNERY 

Poznámka: Nezahrnuje kontejnery zatříděné do 11.3, 19.7, 
19.9 nebo 19.11. 

LAHVE, FLAKÓNY 

ČÁSTI NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAHVÍM 

AMFÓRY, DŽBÁNY, VÁZY, KOŘENÁČE, 
ŽARDINIÉRY 

RAKVE, POHŘEBNÍ URNY 

LABORATORNÍ A LÉKÁRNICKÉ DÓZY 
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19.13 

19.19 

Třída 20. 

20.1 

20.5 

20.7 

Třída 21. 

21.1 

21.3 

Třída 22. 

22.1 

22.3 

22.5 

Třída 23. 

23.1 

23.3 

23.5 

LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ PŘÍSTROJE, NÁSTROJE NEBO 
POTŘEBY, PROTÉZY, LÉKY 

VYOBRAZENÍ RŮZNÝCH VÝROBKŮ 

Poznámka: Zahrnuje veškerá vyobrazení výrobků nezařazených do 
jiných kategorií, oddílů a sekcí, jako jsou uhlí, koks, 
brikety, ingoty. 

POTŘEBY PSACÍ, KRESLÍŘSKÉ NEBO MALÍŘSKÉ, 
KANCELÁŘSKÉ ZBOŽÍ, PAPÍRNICKÉ A 
KNIHKUPECKÉ VÝROBKY 

PSACÍ, KRESLÍŘSKÉ NEBO MALÍŘSKÉ POTŘEBY, DROBNÉ 
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 

PAPÍRY, DOKUMENTY 

KNIHY, KNIHAŘSKÉ VAZBY, NOVINY 

HRY, HRAČKY, SPORTOVNÍ POTŘEBY, KOLOTOČE 

HRY, HRAČKY 

SPORTOVNÍ POTŘEBY, KOLOTOČE 

HUDEBNÍ NÁSTROJE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
HUDEBNÍ POTŘEBY, ZVONY, OBRAZY, SOCHY 

HUDEBNÍ NÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ, HUDEBNÍ POTŘEBY 

ZVONY 

OBRAZY, SOCHY 

ZBRANĚ, STŘELIVO, BRNĚNÍ 
Poznámka: Nezahrnuje vojenské tanky (18.1.14), vojenská letadla 

(18.5.1) a válečné lodi, které jsou zatříděny do oddílu 
18.3. 

SEČNÉ A BODNÉ ZBRANĚ, OSTATNÍ ZBRANĚ MIMO 
STŘELNÝCH 

STŘELNÉ ZBRANĚ, STŘELIVO, VÝBUŠNINY 

BRNĚNÍ 
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Třída 24. 

24.1 

24.3 

24.5 

24.7 

24.9 

24.11 

24.13 

24.15 

24.17 

Třída 25. 

25.1 

25.3 

25.5 

25.7 

25.12 

HERALDIKA, MINCE, ZNAKY, SYMBOLY 

ERBY 

PEČETI, RAZÍTKA 

MEDAILE, MINCE, VYZNAMENÁNÍ, ŘÁDY 

VLAJKY 

KORUNY, DIADÉMY 

EMBLÉMY, INSIGNIE 

KŘÍŽE 

ŠÍPY 

Poznámka: Zahrnuje šipky. 

ZNAKY, ZNAČKY, SYMBOLY 

ORNAMENTÁLNÍ MOTIVY, PLOCHY NEBO POZADÍ 
S ORNAMENTY 

ORNAMENTÁLNÍ MOTIVY 

Poznámka: Nezahrnuje ornamentální motivy složené z rostlin, 
které jsou zařazené do oddílu 5.13 nebo horizontálně 
prodloužený ornamentální povrch, který je zatříděn  
v oddílu 25.3. 

HORIZONTÁLNĚ PRODLOUŽENÝ ORNAMENTÁLNÍ 
POVRCH 

Poznámka: Nezahrnuje prodloužený eliptický povrch, který je  
zařazen do oddílu 26.1, prodloužený trojúhelníkový 
povrch, který je zatříděn v oddílu 26.3 nebo 
prodloužený čtyřúhelníkový povrch, který je zatříděn 
do oddílu 26.4. 

PŮLENÉ NEBO ČTVRCENÉ POZADÍ 

Poznámka: Včetně pozadí rozděleného na dvě nebo čtyři části 
liniemi nebo prvky nebo plochami různého 
vzhledu. 

POVRCH NEBO POZADÍ POKRYTÉ OPAKOVANÝMI 
GEOMETRICKÝMI OBRAZCI, OBRAZOVÝMI PRVKY NEBO 
NÁPISY 

POVRCH NEBO POZADÍ POKRYTÉ JINÝMI 
ORNAMENTY 
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Třída 26. 

26.1 

26.2 

26.3 

26.4 

26.5 

26.7 

26.11 

26.13 

26.15 

Třída 27. 

27.1 

27.3 

GEOMETRICKÉ OBRAZCE A TĚLESA 
Poznámky: (a) Včetně geometrických obrazců a těles

skládajících se z lidských bytostí, zvířat, rostlin 
nebo předmětů. 

(b) Mimo nápisy tvořící geometrické obrazce,
které jsou zatříděny do oddílu 27.1.

KRUHY, ELIPSY 

ÚSEČE NEBO VÝSEČE KRUHŮ NEBO ELIPS 

TROJÚHELNÍKY A ČÁRY TVOŘÍCÍ ÚHEL 

ČTYŘÚHELNÍKY 

OSTATNÍ MNOHOÚHELNÍKY 

Poznámka: Nezahrnuje prodloužené mnohoúhelníky 
(25.3.1). 

RŮZNÉ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, POSTAVENÉ VEDLE SEBE, 
SPOJENÉ NEBO SE PROTÍNAJÍCÍ 

ČÁRY, PRUHY 

Poznámka: Mimo čáry nebo pruhy, tvořící úhel 
(26.3.23). 

OSTATNÍ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, NEDEFINOVATELNÉ 
VZORY 

GEOMETRICKÁ TĚLESA 

PÍSMA, ČÍSLICE 

PÍSMENA NEBO ČÍSLICE TVOŘÍCÍ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, 
PSANÉ NEBO TIŠTĚNÉ V PERSPEKTIVĚ 

Poznámka: Včetně samostatných písmen nebo číslic a skupiny 
písmen nebo číslic. 

PÍSMENA NEBO ČÍSLICE PŘEDSTAVUJÍCÍ LIDSKOU BYTOST, 
ZVÍŘE, ROSTLINU, NEBESKÉ TĚLESO, PŘÍRODNÍ JEV NEBO 
PŘEDMĚT 

Poznámky: (a) Včetně interpunkčních znamének,
představujících lidskou bytost, zvíře, rostlinu,
nebeské těleso, přírodní jev nebo předmět.

(b) Včetně jak samostatného písmene, číslice nebo
interpunkčního znaménka, tak i skupin písmen,
číslic nebo interpunkčních znamének,
představujícího lidskou bytost, zvíře,
rostlinu, nebeské těleso, přírodní jev nebo
předmět.
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27.5 

27.7 

Třída 28. 

28.1 

28.3 

28.5 

28.7 

28.9 

28.11 

28.17 

28.19 

Třída 29. 

29.1 

PÍSMENA PŘEDSTAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB PSANÍ 

Poznámka: Včetně jednoho nebo více písmen a řady písmen 
vytvářejících slovo. 

ČÍSLICE PŘEDSTAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB PSANÍ 

NÁPISY V RŮZNÝCH PÍSMECH 
Poznámka: Přirozeně nemá být v jednotlivých zemích, kde je toto 

písmo běžně užíváno, přihlíženo k rozdělení podle 
daných oddílů. V takových případech tyto nápisy tvoří 
slovní známky. 

NÁPISY V ARABSKÉM PÍSMU 

NÁPISY V ČÍNSKÉM, JAPONSKÉM NEBO KOREJSKÉM PÍSMU 

NÁPISY V CYRILICI (AZBUCE) 

NÁPISY V ŘECKÉM PÍSMU 

NÁPISY V HEBREJSKÉM PÍSMU 

NÁPISY V LATINSKÉM PÍSMU 

NÁPISY V HISTORICKÉM, KLÍNOVÉM NEBO 
HIEROGLYFICKÉM PÍSMU 

NÁPISY V JINÝCH PÍSMECH 

BARVY 

BARVY 



Vídeňská dohoda (9. vydání) - Seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami 

14 

SEZNAM TŘÍD, ODDÍLŮ  
A SEKCÍ S VYSVĚTLIVKAMI  
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OBECNÉ POZNÁMKY 

(a) Obrazové prvky by měly být zatříděny do jednotlivých tříd, oddílů

a sekcí na základě svého tvaru, bez ohledu na skladbu jejich materiálu nebo účel

objektů, do kterých byly zahrnuty. Proto hračky ve tvaru panenek, zvířat a dopravních

prostředků jsou umístěny do tříd pro lidské tvory, zvířata a resp. dopravní prostředky.

Podobně osoby, zvířata nebo objekty, které jsou nějakým způsobem vyobrazeny na

obrázcích nebo sochách, jsou např. zatříděny do tříd pro lidské bytosti, zvířata nebo

odpovídající objekty. Pokud jsou obrázky nebo sochy obecně známé a významné,

měly by být také zařazeny do oddílu připraveného pro tento účel (oddíl 22.5).

(b) Zobrazení objektu tvořící část jiného objektu by mělo být zatříděno do

té samé třídy, oddílu a sekce, ve které je objekt, jehož část tvoří, pokud není toto

zobrazení výslovně zatříděno do jiné třídy, oddílu a sekce. Takto je karoserie

motorového vozidla zatříděna do sekcí 18.1.7 a 18.1.9 jako jsou motorová vozidla,

zatímco pneumatiky, kola nebo volanty takového vozidla jsou zatříděny do sekce

18.1.21, výslovně zamýšlené pro tyto části motorových vozidel.

(c) Jestliže je obrazový prvek zobrazen takovým způsobem, že není možné

jasně rozpoznat, zda patří do daného oddílu nebo sekce, měl by být zatříděn do obou

oddílů nebo sekcí, pokud zde není speciální poznámka vyjadřující opak. Jestliže není

např. vyobrazení lidské bytosti takové, aby bylo jasné, zda představuje muže nebo

ženu, mělo by být zatříděno do obou oddílů 2.1 a 2.3.

(d) Zobrazení předmětu nebo živé bytosti, podobné předmětu nebo živé

bytosti zmíněné v textu dané sekce, se zatřídí do takové sekce dokonce i tehdy,

jestliže to není výslovně zmíněno zde nebo v jiné sekci.

(e) Rozumí se, že jestliže ochranná známka zahrnuje několik obrazových

prvků, z nichž každý má svou vlastní typickou charakteristiku a je zatříděn do jiné

třídy, oddílu a sekce, tyto obrazové prvky by měly být zatříděny i do jiných

odpovídajících tříd, oddílů a sekcí. Tak etiketa lahve, zahrnující vyobrazení zámku

a charakteristického typu písma je zatříděna do odpovídajících oddílů a sekcí tříd 7 a

27, stejným způsobem je zatříděno zobrazení muže v uniformě, jedoucího koňmo a

hrajícího na trumpetu do tří sekcí 2.1.2, 2.1.20 a 2.1.9.
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1. NEBESKÁ TĚLESA, PŘÍRODNÍ JEVY, ZEMĚPISNÉ MAPY

1.1 HVĚZDY, KOMETY

1.3 SLUNCE

1.5 ZEMĚ, ZEMĚKOULE, PLANETY

1.7 MĚSÍC

1.11 SOUHVĚZDÍ, SKUPINY HVĚZD, HVĚZDNÁ OBLOHA, HVĚZDNÉ

GLÓBUSY, HVĚZDNÉ MAPY

1.13 ARMILÁRNÍ SFÉRY, PLANETÁRIA, OBĚŽNÉ DRÁHY HVĚZD, MODELY

ATOMŮ, MODELY MOLEKUL

1.15 PŘÍRODNÍ JEVY

1.17 ZEMĚPISNÉ MAPY, PLANISFÉRY

1.1 HVĚZDY, KOMETY 

Poznámky: (a) Včetně hvězd udávajících vojenskou hodnost.

(b) Nezahrnuje jiskry (1.15.7), vrhací zbraně ve tvaru

hvězd, jako jsou např. ninja hvězdy (23.1.25),

Davidovy hvězdy (24.11.15) a hvězdičky (24.17.3).

* 1.1.1 Hvězdy 

* 1.1.15 Komety, hvězdy s ohonem 

1.1.17 Větrná růžice 

Poznámka: Neobsahuje busoly a navigační kompasy (17.5.1). 

Pomocné sekce oddílu 1.1 

(spojené s hlavními sekcemi 1.1.1, 1.1.15) 

A 1.1.2 Jedna hvězda 

A 1.1.3 Dvě hvězdy 

A 1.1.4 Tři hvězdy 

A 1.1.5 Více než tři hvězdy 

Poznámka: Nezahrnuje souhvězdí a skupiny hvězd oddílu 1.11. 

A 1.1.6 Soustředné hvězdy 

A 1.1.8 Hvězdy o 3 hrotech 

A 1.1.9 Hvězdy o 4 hrotech 

A 1.1.10 Hvězdy o více než 4 hrotech 

A 1.1.12 Hvězdy o nepravidelných hrotech 

Poznámka: Včetně jisker pozůstávajících z hvězd 

o nepravidelných tvarech.

A 1.1.13 Hvězdy s paprsky nebo zářícími linkami 

A 1.1.14 Neúplné hvězdy 

A 1.1.16 Hvězdy s paprsky zakončenými kulovými objekty 

A 1.1.20 Hvězda, personifikovaná nebo představující lidskou tvář nebo hlavu 

zvířete 

A 1.1.25 Jiná vyobrazení hvězd, nezatříděná do oddílu 1.11 
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1.3 SLUNCE 

Poznámka: Neobsahuje znázornění slunce, která pozůstávají z pouhého 

disku bez paprsků, které se zatřídí do odpovídajících sekcí oddílu 

26.1. 

* 1.3.1 Slunce vycházející nebo zapadající 

* 1.3.2 Jiná vyobrazení slunce 

1.3.19 Několik sluncí 

Poznámka: Nezahrnuje několik sluncí tvořících souhvězdí (1.11). 

Pomocné sekce oddílu 1.3 

(spojené s hlavními sekcemi 1.3.1, 1.3.2) 

A 1.3.6 Slunce s krajinami 

A 1.3.7 Slunce s lidskými bytostmi nebo částmi lidského těla 

A 1.3.8 Slunce se zvířaty 

A 1.3.9 Slunce s rostlinami 

A 1.3.10 Slunce s mraky, deštěm, kapkami vody nebo se znázorněním jiných 

přírodních jevů 

A 1.3.11 Slunce s předměty řemeslnými nebo průmyslovými 

A 1.3.12 Slunce s jinými obrazovými elementy 

A 1.3.13 Slunce s nápisy 

A 1.3.15 Slunce s paprsky tvořenými přímými čarami, svazky jejich čar 

nebo proužky 

A 1.3.16 Slunce s paprsky tvořenými plameny nebo vlnovitými čarami, 

jejich svazky nebo proužky 

A 1.3.17 Slunce s paprsky tvořenými trojúhelníky 

A 1.3.18 Slunce s nepravidelnými paprsky (korona) 

A 1.3.20 Slunce, personifikované nebo představující lidský obličej nebo hlavu 

zvířete 

1.5 ZEMĚ, ZEMĚKOULE, PLANETY 

* 1.5.1 Zeměkoule 

1.5.15 Části zeměkoule 

1.5.24 Saturn 

1.5.25 Jiné planety 

Pomocné sekce oddílu 1.5 

(spojené s hlavní sekcí 1.5.1) 

A 1.5.2 Zeměkoule pouze se znázorněním poledníků a rovnoběžek 

A 1.5.3 Zeměkoule v ploché formě 

A 1.5.4 Dvě zemské polokoule, planisféra 

A 1.5.5 Globusy na podstavci (stojanu) 

A 1.5.6 Zeměkoule s praporkem nebo nápisem 

A 1.5.7 Zeměkoule s lidskými bytostmi nebo částmi lidského těla 

A 1.5.8 Zeměkoule se zvířaty 

A 1.5.9 Zeměkoule s rostlinami 

A 1.5.10 Zeměkoule s mraky, deštěm, kapkami vody nebo se znázorněním 

jiných přírodních jevů 

A 1.5.11 Zeměkoule s průmyslovými výrobky 

A 1.5.12 Zeměkoule s jinými obrazovými prvky 

A 1.5.23 Jiná vyobrazení Země nebo zeměkoule 
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1.7 MĚSÍC 

Poznámka: Zahrnuje zobrazení měsíce s hvězdou (hvězdami). 

* 1.7.1 Měsíc v úplňku, několik měsíců 

* 1.7.6 Srpek měsíce, půlměsíc 

* 1.7.19 Několik srpků měsíce nebo půlměsíců 

1.7.22 Měsíc ve tvaru koule 

Pomocné sekce oddílu 1.7 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 1.7.1 

A 1.7.3 Měsíc, personifikovaný nebo v úplňku znázorňující lidskou tvář nebo 

hlavu zvířete 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 1.7.6, 1.7.19 

A 1.7.7 Srpek měsíce nebo půlměsíc s lidskými bytostmi nebo částmi lidského 

těla 

A 1.7.8 Srpek měsíce nebo půlměsíc se zvířaty 

A 1.7.10 Srpek měsíce nebo půlměsíc s mraky, deštěm, kapkami vody nebo 

se znázorněním jiných přírodních jevů 

A 1.7.11 Srpek měsíce nebo půlměsíc s průmyslovými výrobky 

A 1.7.12 Srpek měsíce nebo půlměsíc s jinými obrazovými prvky 

A 1.7.20 Srpek měsíce nebo půlměsíc, personifikované nebo znázorňující  

lidskou tvář nebo hlavu zvířete 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 1.7.1, 1.7.6, 1.7.19 

A 1.7.9  Měsíc v úplňku, srpek měsíce nebo půlměsíc se srpkem měsíce nebo 

půlměsícem s rostlinami 

A 1.7.13 Měsíc v úplňku, srpek měsíce nebo půlměsíc se srpkem měsíce nebo 

půlměsícem s nápisy 

1.11 SOUHVĚZDÍ, SKUPINY HVĚZD, HVĚZDNÁ OBLOHA, HVĚZDNÉ 
GLÓBUSY, HVĚZDNÉ MAPY 

* 1.11.1 Souhvězdí, galaxie 

1.11.12 Hvězdná obloha 

1.11.15 Hvězdné glóbusy, hvězdné mapy 

Pomocné sekce oddílu 1.11 

(spojené s hlavní sekcí 1.11.1) 

A 1.11.2 Orion 

A 1.11.3 Jižní Kříž 

A 1.11.4 Velký Medvěd, Malý Medvěd 

A 1.11.8 Hvězdy seskupené do kruhů, oválů nebo jiných geometrických těles 

A 1.11.9 Mléčná dráha, galaxie 

A 1.11.10 Ostatní souhvězdí nebo skupiny hvězd (mimo A 1.11.8) 

Poznámky: (a) Včetně skupin se sluncem (slunci), měsícem

(měsíci) a hvězdou (hvězdami). 

(b) Nezahrnuje srpek měsíce nebo půlměsíc

s hvězdou (hvězdami) (1.7.6 a 1.7.19).
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1.13 ARMILÁRNÍ SFÉRY, PLANETÁRIA, OBĚŽNÉ DRÁHY HVĚZD,  

  MODELY ATOMŮ, MODELY MOLEKUL 

* 1.13.1 Armilární sféry, planetária, hvězdné dráhy, modely atomů, modely molekul 

Pomocné sekce oddílu 1.13 

(spojené s hlavní sekcí 1.13.1) 

A 1.13.2 Armilární sféry, planetária 

A 1.13.5 Hvězdné dráhy 

A 1.13.10 Oběžné dráhy atomů 

A 1.13.15 Modely atomů, modely molekul, vyobrazení lidských, živočišných  

a rostlinných buněk, vyobrazení bakterií nebo virů, šroubovice DNA 

 

1.15 PŘÍRODNÍ JEVY 

Poznámka: Nezahrnuje skupinu linek evokujících zvuk nebo elektromagnetické 

vlny (A 26.11.22). 

   1.15.1 Duhy 

   1.15.3 Blesky 

   1.15.5 Plameny 

   1.15.7 Jiskry, výbuchy, vybuchující ohňostroje 

Poznámka: Nezahrnuje jiskry znázorněné hvězdami  

s nepravidelnými hroty (1.1.1), ani bomby s jiskrami 

(23.3.10). 

   1.15.9 Světelné zdroje, paprsky, svazky paprsků 

   1.15.11 Mraky, mlha, pára, kouř 

1.15.13 Déšť, kroupy 

1.15.14 Louže (vody) 

   1.15.15 Kapky 

   1.15.17 Sníh, vločky nebo krystaly sněhu 

   1.15.19 Rampouchy, stalaktity, stalagmity, krystaly nerostů 

   1.15.21 Bubliny, pěnivé masy  

Poznámka: Včetně (řečnických) bublin v obrázkových seriálech  

(v časopise). 

   1.15.23 Víry, rotační pohyby, tornáda 

Poznámka: Nezahrnuje oběžné dráhy hvězd (1.13.1), dráhy atomů  

(1.13.1), soustředné kruhy (26.1.4 nebo 26.1.5) 

a spirály (26.1.5). 

   1.15.24 Vlny  

Poznámka: Nezahrnuje vlny znázorněné vlnovými čarami (26.11.1  

až 26.11.3). 

   1.15.25 Ostatní přírodní jevy nezatříděné v jiných oddílech nebo třídách  

Poznámka: Včetně severní polární záře. 

 

1.17 ZEMĚPISNÉ MAPY, PLANISFÉRY  

Poznámka: Nezahrnuje mapy světa rozdělené do dvou polokoulí (1.5.1). 

* 1.17.1 Planisféry 

* 1.17.2 Kontinenty 

* 1.17.7 Skupiny zemí 
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* 1.17.11 Samostatné země 

* 1.17.12 Ostrovy, souostroví 

* 1.17.13 Části země 

* 1.17.14 Plány měst 

* 1.17.15 Polární mapy 

* 1.17.25 Ostatní zeměpisné mapy 

Pomocné sekce oddílu 1.17 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 1.17.2 

A 1.17.3 Evropa, Asie, Eurasie 

A 1.17.4 Amerika 

Poznámka: Zahrnuje celý americký kontinent (Severní Amerika, 

Jižní Amerika a Střední Amerika) nebo jednu nebo dvě z 

těchto částí amerického kontinentu. 

A 1.17.5 Afrika 

A 1.17.6 Austrálie, Oceánie 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 1.17.1 − 1.17.25 

A 1.17.16 Fyzikální mapy 

A 1.17.17 Politické mapy 

A 1.17.18 Hospodářské mapy 

A 1.17.19 Turistické mapy 
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2. LIDSKÉ BYTOSTI 

Poznámky: (a) Nápisy představující lidskou bytost se řadí do 

27.3.1. 

(b) Hlavy se zařazují do příslušných sekcí oddílů  

2.1, 2.3, 2.5 nebo 2.7 a nikoliv do 2.9.25. 

2.1 MUŽI 

2.3 ŽENY 

2.5 DĚTI 

2.7 SMÍŠENÉ SKUPINY, SCÉNY 

2.9 ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, KOSTRY, LEBKY 

 

2.1 MUŽI 

   2.1.1 Hlavy, poprsí 

* 2.1.2 Muži ozbrojení nebo v brnění nebo v uniformě 

* 2.1.3 Náboženské postavy, muži odění v róbě nebo v tóze 

* 2.1.4 Muži oblečení do tradičních oděvů nebo folkloristických nebo historických 

oděvů 

 Poznámka: (a)  Zahrnuje například kovboje, domorodé Američany,  

    domorodé muže, oděné v tradičním  

    oděvu. 

    (b) Nezahrnuje náboženské postavy a muže oděné  

    v róbě nebo tóze (2.1.3). 

* 2.1.5 Muži v obleku nebo ve smokingu 

* 2.1.7 Harlekýni, klauni, pieroti, karnevalové nebo groteskní či podivínské  

postavy, skřítci, kouzelníci 

* 2.1.8 Akrobati, atleti, tanečníci, žongléři, muži zachyceni při sportu 

(mimo 2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 a 2.1.21) 

* 2.1.9 Hudebníci, muži s hudebními nástroji, dirigenti 

* 2.1.10 Zdravotní bratři, lékaři, zubaři, pracovníci laboratoří 

* 2.1.11 Řezníci, kuchaři, číšníci, cukráři 

* 2.1.12 Námořníci, rybáři, piráti 

* 2.1.13 Sedláci, pracovníci na poli 

* 2.1.14 Potápěči, žabí muži 

* 2.1.15 Ostatní povolání (muži) 

Poznámka: Včetně kosmonautů (astronautů). 

* 2.1.20 Muži na koni, mezku, oslu nebo v jejich doprovodu 

* 2.1.21 Muži na zvířatech nebo doprovázeni zvířaty (mimo 2.1.20) 

* 2.1.22 Alegorické nebo mytologické mužské osobnosti 

* 2.1.25 Dělníci a zedníci 

 Poznámka: Zahrnuje stavební dělníky, kováře, kameníky. 

* 2.1.26 Jeskynní lidé 

* 2.1.28 Nazí muži nebo muži v prádle, plavkách, nebo jiném lehkém oblečení 

* 2.1.29 Muži na jízdních kolech nebo řídící motocykly 

* 2.1.30 Ostatní muži 

* 2.1.32 Muži držící deštníky nebo vycházkové hole 

 

2.1.33  Muži s rukama v bok 
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Pomocné sekce oddílu 2.1 

(spojené s hlavními sekcemi 2.1.2 − 2.1.33) 

A 2.1.16 Stíny nebo siluety mužů 

A 2.1.17 Muži sedící,ležící nebo klečící 

A 2.1.18 Muži, kteří pijí nebo jedí 

A 2.1.19 Muži kouřící 

A 2.1.23 Muži stylizovaní 

 Poznámka: včetně postaviček mužů 

A 2.1.24 Více mužů 

A 2.1.27 Santa Claus  

 

2.3 ŽENY 

* 2.3.1 Hlavy, poprsí 

* 2.3.3  Řeholnice, zdravotní sestry, lékařky, zubařky, pracovnice laboratoří 

* 2.3.4 Ženy oblečené do tradičních oděvů nebo folkloristických  nebo  historických 

oděvů 

 Poznámky: (a) Zahrnuje například kovboje (ženy),  

     domorodé Američanky, domorodé ženy, oděné  

     v tradičním oděvu. 

    (b) Nezahrnuje ženy oděné v kimonu, sárí nebo  

   dželabě (2.3.9). 

* 2.3.5 Ženy nahé nebo oblečené do spodního prádla, do plavek nebo oblečené  

jinak na lehko 

* 2.3.7 Ženy ve večerních šatech, obleku nebo saku 

* 2.3.8 Ženy akrobatky, atletky, ženy provozující sport, tanečnice, mažoretky 

* 2.3.9 Ženy v kimonu, sárí, dželabě 

* 2.3.10 Ženy ve vycházkovém oděvu 

* 2.3.11 Ženy při práci v kuchyni nebo domácnosti, služebné 

* 2.3.12 Ženy při zemědělských pracích 

* 2.3.13 Ženy při šití, předení nebo pletení 

* 2.3.14 Ženy s psacími stroji, počítači nebo při jiné kancelářské práci 

* 2.3.15 Jiná povolání (ženy) 

Poznámka: Včetně kosmonautek. 

* 2.3.20 Ženy na koni, mezku, oslu nebo v jejich doprovodu 

* 2.3.21 Ženy na zvířatech nebo doprovázené zvířaty (mimo 2.3.20) 

* 2.3.22 Alegorické nebo mytologické ženské osobnosti, čarodějnice, groteskní ženy 

* 2.3.25 Ozbrojené ženy nebo ženy oděné v brnění nebo uniformě 

* 2.3.26 Hudebnice, ženy s hudebními nástroji, dirigentky 

* 2.3.28 Těhotné ženy 

* 2.3.29 Ženy na jízdních kolech nebo motocyklech 

* 2.3.30 Ostatní ženy 

* 2.3.32 Ženy držící deštníky nebo vycházkové hole 

* 2.3.33 Ženy s rukama v bok 

Pomocné sekce oddílu 2.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 2.3.1 

A 2.3.2 Siluety hlav, bez detailu obličeje 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 2.3.5 

A 2.3.6 Ženy, které se upravují a líčí 
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Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 2.3.3 − 2.3.33 

A 2.3.16 Stíny nebo siluety žen 

A 2.3.17 Ženy sedící, klečící nebo ležící 

A 2.3.18 Ženy, které pijí nebo jedí 

A 2.3.19 Ženy kouřící 

A 2.3.23 Ženy stylizované 

 Poznámka: včetně postaviček žen 

A 2.3.24 Více žen 

 

2.5 DĚTI 

Poznámka: Nezahrnuje dospívající zatříděné do 2.1, 2.3 nebo 2.7. 

   2.5.1 Hlavy, poprsí 

* 2.5.2 Chlapci 

* 2.5.3 Děvčata 

* 2.5.4 Děti oblečené do tradičních oděvů nebo folkloristických  nebo historických 

oděvů 

Poznámka:  Zahrnuje například kovboje (děti), domorodé Američany 

(děti), domorodé děti, oděné v tradičním oděvu. 

* 2.5.5 Děti v pracovním oděvu nebo uniformě 

* 2.5.6 Nemluvňata 

* 2.5.8 Děti při sportu nebo hře 

* 2.5.20 Děti s hudebními nástroji 

* 2.5.21 Děti se zvířaty 

* 2.5.29 Děti na jízdních kolech 

* 2.5.30 Jiné děti 

Pomocné sekce oddílu 2.5 

(spojené s hlavními sekcemi 2.5.2 − 2.5.30) 

A 2.5.17 Děti sedící, na kolenou, ležící nebo na čtyřech 

A 2.5.18 Děti, které pijí nebo jí 

A 2.5.19 Děti plačící 

A 2.5.22 Dvojice dětí odlišného pohlaví 

A 2.5.23 Děti stylizované 

 Poznámka: včetně postaviček dětí. 

A 2.5.24 Více dětí 

A 2.5.27 Stíny nebo siluety dětí 

 

2.7 SMÍŠENÉ SKUPINY, SCÉNY 

Poznámky: (a) Za smíšenou skupinu se považuje skupina mužů, žen 

a/nebo dětí. Skupina, kterou tvoří muži, ženy, nebo děti, se 

zatřídí do odpovídajících sekcí oddílů 2.1, 2.3 nebo 2.5. 

 (b) Každá skupina bez ohledu na složení, která vyvolává 

dojem scény, se zatřídí do odpovídající sekce oddílu 2.7. 

2.7.1 Hlavy nebo poprsí muže a ženy (dvojice), hlavy nebo poprsí dospělého a 

dítěte 

* 2.7.2 Muž a žena (dvojice) 

* 2.7.4 Muž a žena (dvojice oblečená do tradičního nebo folkloristického nebo 

historického kostýmu) 
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Poznámka: Zahrnuje například kovboje, domorodé Američany,  

domorodé obyvatele, oděné v tradičním oděvu. 

   2.7.9 Žena (ženy) a nemluvně (nemluvňata) 

   2.7.10 Žena (ženy) a dítě (děti) 

   2.7.11 Muž (muži) a dítě, nemluvně (děti, nemluvňata) 

   2.7.12 Muž a žena s dítětem (dětmi) (rodina) 

   2.7.13 Skupiny při sportování 

   2.7.14 Skupiny pracujících na polích nebo v lese 

Poznámka: Zahrnuje všechny skupiny pracujících ve volné  

  přírodě, při práci v zemědělství, zahradnictví nebo  

   v lesnictví. 

   2.7.15 Jiné skupiny při práci 

   2.7.16 Divadelní, varietní, koncertní nebo taneční scény 

   2.7.17 Putovní divadla, tržiště, trhy, pouliční scény, skupiny s vozidlem  

(vozidly) 

   2.7.18 Skupiny, které jí nebo pijí 

   2.7.19 Interiérové scény, skupiny u stolu 

Poznámka: Skupiny u stolu jsou nejčastější interiérové scény. 

Zatřídí se však do této sekce v každém případě,  

i kdyby šlo o skupiny pod širým nebem. 

   2.7.20 Bitevní scény, vojsko 

   2.7.21 Skupiny na zvířatech nebo se zvířaty (mimo 2.7.13, 2.7.14, 2.7.17 a 2.7.20) 

   2.7.23 Skupiny stylizované, stíny nebo siluety skupin 

 Poznámka: včetně skupin postaviček 

   2.7.25 Jiné skupiny nebo scény 

 

Pomocné sekce oddílu 2.7 

(spojené s hlavními sekcemi 2.7.2, 2.7.4) 

A 2.7.5 Muž a žena (dvojice) nazí nebo ve spodním prádle nebo oblečení jinak  

na lehko 

 

2.9 ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, KOSTRY, LEBKY 

   2.9.1 Srdce 

Poznámka: Včetně srdcí vyjádřených jako symbol nebo na 

   kartách. 

   2.9.4 Oči  

Poznámka: Včetně očí s obočím i bez něho a očí se slzami. 

   2.9.6 Uši 

   2.9.7 Nos 

   2.9.8 Rty, ústa, jazyky 

   2.9.10 Zuby, zubní protézy 

   2.9.12 Vlasy, kadeře, paruky, vousy, kníry 

   2.9.13 Nehty na rukou, nehty na nohou 

 Poznámka: včetně ozdobených nehtů 

* 2.9.14 Ruce, sepjaté ruce, prsty, otisky rukou nebo prstů, paže 

    

   2.9.19 Chodidla, prsty, nehty na nohou, otisky nohou nebo palců, nohy 

   2.9.21 Těla nebo figuríny bez hlavy nebo nohou 

   2.9.22 Kostry, kosti (mimo 2.9.23) 

2.9.23 Lebky 

2.9.24 Plíce (dýchací systém) 
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2.9.25 Ostatní části lidského těla  

Poznámka: (a) Včetně lidských nebo zvířecích spermií. 

  (b) Nezahrnuje hlavy zatříděné do příslušných  

    sekcí oddílů 2.1, 2.3, 2.5 nebo 2.7. 

   2.9.26 Mozky 

Pomocné sekce oddílu 2.9 

(spojené s hlavní sekcí 2.9.14) 

A 2.9.15 Otevřené ruce (dlaň nebo hřbet ruky) 

A 2.9.16 Ruce spojené při stisku (ruce v pěst) 

A 2.9.17 Otisky rukou nebo prstů 

A 2.9.18 Pěsti 

A 2.9.20 Palce vztyčené nebo palce dolů 
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3. ZVÍŘATA 

Poznámky: (a) Hlavy čtyřnohých nebo čtyřrukých živočichů se zatřídí  

do odpovídajících sekcí oddílů 3.1 až 3.5 a nikoli do 3.6.25. 

(b) Nápisy nebo typografické znaky znázorňující zvíře se 

zatřídí do 27.3.3. 

3.1 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE I) (KOČKOVITÉ ŠELMY, PSOVITÉ ŠELMY,    

MEDVĚDI)) 

3.2 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE II) (ZVÍŘATA JAKO JSOU SLONI, ŽIRAFY, 

VELBLOUDI, HROŠI)) 

3.3 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE III) (KOŇOVITÍ)) 

3.4 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE IV) (TUŘI, JELENOVITÍ, KOZY, PRASATA)) 

3.5 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE V), ČTYŘRUCÍ 

3.6 ČÁSTI TĚLA, KOSTRY, LEBKY ČTYŘNOŽCŮ NEBO  

ČTYŘRUKÝCH 

3.7 PTÁCI, NETOPÝŘI 

3.9 VODNÍ ZVÍŘATA, ŠTÍŘI 

3.11 PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI, HLEMÝŽDI, TULENI, LACHTANI 

3.13 HMYZ, PAVOUCI, MIKROORGANISMY 

3.15 JINÁ ZVÍŘATA; VELKÁ PREHISTORICKÁ ZVÍŘATA, DINOSAUŘI 

3.17 SKUPINY ZVÍŘAT ZATŘÍDĚNÝCH DO RŮZNÝCH ODDÍLŮ  

TŘÍDY 3 

 

3.1 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE I) (KOČKOVITÉ ŠELMY, PSOVITÉ ŠELMY, 

MEDVĚDI) 

* 3.1.1 Lvi 

* 3.1.4 Tygři nebo jiné velké kočkovité šelmy 

* 3.1.6 Kočky nebo jiné malé kočkovité šelmy 

* 3.1.8 Psi, vlci, lišky 

* 3.1.14 Medvědi, koaly, vombati 

* 3.1.15 Pandy 

   3.1.16 Hlavy zvířat série I 

Pomocné sekce oddílu 3.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.1.1 

A 3.1.2 Lvi heraldičtí 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.1.8 

A 3.1.9 Boxeři, buldoci 

A 3.1.10 Bernardýni 

A 3.1.11 Pudlové 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.1.1 − 3.1.15 
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A 3.1.20 Zvířata série I vztyčená na zadních nohách 

A 3.1.21 Zvířata série I při skoku (skákající zvířata) 

A 3.1.22 Zvířata série I s přední tlapou (tlapami) spočívající na erbu nebo jiném  

předmětu 

A 3.1.23 Zvířata série I dívající se na sebe navzájem 

A 3.1.24 Zvířata série I stylizovaná, ve stínu nebo jejich siluety 

A 3.1.25 Zvířata série I v obleku nebo personifikovaná  

A 3.1.26 Zvířata série I stojící 

A 3.1.27 Zvířata série I ležící 

A 3.1.28 Zvířata série I sedící 

 

3.2 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE II) (ZVÍŘATA JAKO JSOU SLONI, ŽIRAFY,  

VELBLOUDI, HROŠI)) 

* 3.2.1 Sloni, mamuti 

* 3.2.7 Hroši, nosorožci 

* 3.2.9 Žirafy 

* 3.2.11 Okapi 

* 3.2.13 Velbloudi, dromedáři, lamy, alpaky, vikuně 

   3.2.15 Hlavy zvířat série II 

Pomocné sekce oddílu 3.2 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.2.1 

A 3.2.3 Sloni nebo mamuti zpředu 

A 3.2.4 Dva sloni dívající se na sebe navzájem 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.2.1 − 3.2.13 

A 3.2.24 Stylizovaná zvířata série II, ve stínu nebo jejich siluety 

A 3.2.25 Zvířata série II v obleku nebo personifikovaná  

A 3.2.26 Zvířata série II stojící 

A 3.2.27 Zvířata série II ležící 

A 3.2.28 Zvířata série II sedící 

 

3.3 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE III) (KOŇOVITÍ)) 

* 3.3.1 Koně, mezci 

* 3.3.2 Osli 

* 3.3.3 Zebry 

   3.3.15 Hlavy zvířat série III 

Pomocné sekce oddílu 3.3 

(spojené s hlavními sekcemi 3.3.1 − 3.3.3) 

A 3.3.17 Zvířata série III na zadních nohách, při skoku (skákající) 

A 3.3.24 Stylizovaná zvířata série III, ve stínu nebo jejich siluety 

A 3.3.25 Zvířata série III v obleku nebo personifikovaná 

A 3.3.26 Zvířata série III stojící 

A 3.3.27 Zvířata série III ležící 

A 3.3.28 Zvířata série III sedící 
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3.4 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE IV) (TUŘI, JELENOVITÍ, KOZY, PRASATA)) 

* 3.4.1 Skot 

* 3.4.7 Vysoká zvěř, jeleni, losi, sobi, srny, antilopy 

* 3.4.11 Kozy, ovce, mufloni, kamzíci 

   3.4.12 Hlavy zvířat série IV bez rohů (mimo 3.4.20) 

* 3.4.13 Hlavy zvířat série IV s rohy 

* 3.4.18 Prasata, kanci, prasata bradavičnatá 

   3.4.20 Hlavy prasat a kanců 

Pomocné sekce oddílu 3.4 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.4.1 

A 3.4.2 Krávy, telata 

A 3.4.4 Bizoni, býci 

A 3.4.5 Ostatní skot 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.4.13 

A 3.4.14 Hlavy jelenů 

A 3.4.15 Hlavy jelenů s křížem mezi parohy 

A 3.4.16 Hlavy losů 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.4.1 − 3.4.11, 3.4.18 

A 3.4.22 Zvířata série IV při skoku, při běhu (skákající a běžící zvířata) 

A 3.4.23 Zvířata série IV napadající (útočící) 

A 3.4.24 Zvířata série IV stylizovaná, ve stínu nebo jejich siluety 

A 3.4.25 Zvířata série IV v obleku nebo personifikovaná 

A 3.4.26 Zvířata série IV stojící 

A 3.4.27 Zvířata série IV ležící 

A 3.4.28 Zvířata série IV sedící 

A 3.4.29 Zvířata série IV s předním(i) kopytem (kopyty) spočívajícím(i) na erbu nebo 

jiném předmětu 

 

3.5 ČTYŘNOŽCI (SÉRIE V), ČTYŘRUCÍ 

* 3.5.1 Králíci, zajíci 

* 3.5.3 Veverky 

* 3.5.5 Bobři, svišti, jezevci, kuny, norci, rosomáci, mývalové, tchoři, pásovci 

* 3.5.6 Ptakopyskové 

* 3.5.7 Krysy, myši, krtci, křečci 

* 3.5.9 Ježci, dikobrazi 

* 3.5.11 Luskouni, mravenečníci 

* 3.5.15 Klokani 

* 3.5.17 Ostatní čtyřnožci patřící do sérií I až V 

* 3.5.19 Opice, lidoopi, orangutani a ostatní čtyřrucí 

   3.5.20 Hlavy zvířat série V 

Pomocné sekce oddílu 3.5 

(spojené s hlavními sekcemi 3.5.1 − 3.5.19) 

A 3.5.24 Zvířata série V stylizovaná, ve stínu nebo jejich siluety 

A 3.5.25 Zvířata série V v obleku nebo personifikovaná 

A 3.5.26 Zvířata série V stojící 

A 3.5.27 Zvířata série V ležící 
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A 3.5.28 Zvířata série V sedící 

3.6 ČÁSTI TĚLA, KOSTRY, LEBKY ČTYŘNOŽCŮ NEBO 

ČTYŘRUKÝCH 

* 3.6.1 Části těl čtyřnožců nebo čtyřrukých, kostry, lebky 

Pomocné sekce oddílu 3.6 

(spojené s hlavní sekcí 3.6.1) 

A 3.6.3 Tlapy, chodidla, otisky tlap, otisky nohou 

A 3.6.5 Kostry, kosti, lebky čtyřnožců nebo čtyřrukých 

A 3.6.6 Rohy 

A 3.6.7 Oči čtyřnožců nebo čtyřrukých 

A 3.6.11 Usně, kožešiny, kůže 

A 3.6.25 Ostatní části těl čtyřnožců nebo čtyřrukých 

Poznámka: Nezahrnuje hlavy zatříděné do příslušných sekcí  

oddílů 3.1 až 3.5. 

 

3.7 PTÁCI, NETOPÝŘI 

* 3.7.1 Orli, sokoli, supi, kondoři 

* 3.7.3 Kohouti, slepice, kuřata 
* 3.7.4 Krůty, bažanti, pávi, dudci 

* 3.7.5 Sovy 

* 3.7.6 Kachny, husy, labutě 

* 3.7.7 Čápi, volavky, jeřábi, plameňáci a jiní brodiví ptáci 

* 3.7.8 Tučňáci 

* 3.7.9 Albatrosové, kormoráni, rackové, pelikáni 

* 3.7.10 Vlaštovky 

* 3.7.11 Holubice, holubi, hrdličky 

* 3.7.12 Kavky, vrány, havrani, straky 

* 3.7.13 Vrabci a jiní pěvci 

* 3.7.14 Pštrosi, emu 

* 3.7.15 Papoušci, andulky, tukani 

* 3.7.16 Ptáci za letu nebo s rozpjatými křídly 

   3.7.17 Křídla stylizovaná či nikoliv 

Poznámky: (a) Včetně křídel představujících symbol či znak. 

(b) Nezahrnuje okřídlená kola a jejich části 

(15.7.17), hole s křídly (24.11.3) a Merkurovu helmu 

(s křídly) (24.11.14). 

   3.7.18 Ptáci kivi (Apteryx) 

   3.7.19 Hlavy ptáků, části ptáků, pera, otisky nohou, kostry ptáků 

   3.7.20 Hnízda, ptačí klece 

Poznámka: Včetně hnízd s vejci. Vejce samotná se zatřiďují do  

8.7.11. 

* 3.7.21 Ostatní ptáci 

   3.7.22 Kolibříci 

   3.7.23 Netopýři 

   3.7.26 Skupiny ptáků nebo netopýrů 

Pomocné sekce oddílu 3.7 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.7.1 



Vídeňská dohoda (9. vydání) - Seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami 

 

30 

 

A 3.7.2 Orli heraldičtí 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.7.1 − 3.7.16, 3.7.18, 3.7.21 − 3.7.22, 3.7.26 

A 3.7.24 Ptáci nebo netopýři stylizovaní, ve stínu nebo jejich siluety 

A 3.7.25 Ptáci nebo netopýři v oblečení nebo personifikovaní 

 

3.9 VODNÍ ZVÍŘATA, ŠTÍŘI 

Poznámka: Nezahrnuje vodní zvířata oddílů 3.7, 3.11 nebo 3.13. 

* 3.9.1 Ryby, zvířata mající tvar ryby 

   3.9.13 Rybí hlavy, části ryb a/nebo jiných vodních zvířat, kostry 

 Poznámky: Včetně žraločích čelistí a žraločích zubů, chapadel 

chobotnice. 

* 3.9.14 Mořští koníci 

* 3.9.15 Olihně (mořští hlavonožci), chobotnice 

* 3.9.16 Korýši /krabi, krevety, raci, langusty/, štíři 

* 3.9.17 Hvězdice 

* 3.9.18 Lasturovití (ústřice, mušle, ostatní lasturovití), skořápky měkkýšů 

Poznámka: Nezahrnuje hlemýždě (3.11.7). 

* 3.9.19 Korály, korálové útesy 

* 3.9.20 Medúzy 

* 3.9.21 Skupiny vodních zvířat oddílu 3.9. rozličného druhu (mimo 3.9.1) 

* 3.9.22 Akvária, terária nebo vivária se zvířaty oddílu 3.9. 

* 3.9.23 Ostatní vodní zvířata 

Pomocné sekce oddílu 3.9 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.9.1 

A 3.9.2 Žraloci 

A 3.9.3 Kytovci (vorvani, velryby, kosatky) 

A 3.9.4 Delfíni 

A 3.9.5 Mečouni, narvalové, pilouni 

A 3.9.6 Okrasné ryby 

Poznámka: Včetně (karasů) zlatých rybek. 

A 3.9.7 Ryby ploché (měsíčníci, paprsky, platýzi) 

A 3.9.8 Ryby hadovité (úhoři a jiné) 

A 3.9.10 Ostatní ryby 

A 3.9.11 Ryby v jejich přirozeném prostředí nebo vyobrazené jako takové 

A 3.9.12 Skupiny ryb nebo zvířat majících tvar ryby, různého druhu 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.9.1, 3.9.14 − 3.9.23 

A 3.9.24 Zvířata oddílu 3.9 stylizovaná 

A 3.9.25 Zvířata oddílu 3.9 oblečená nebo personifikovaná 

 

3.11 PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI, HLEMÝŽDI, TULENI, LVOUNI 

* 3.11.1 Hadi 

* 3.11.6 Červi 

* 3.11.7 Hlemýždi, slimáci 

* 3.11.9 Aligátoři, kajmani, krokodýlové 

* 3.11.10 Chameleóni, ještěrky, mloci 
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* 3.11.11 Želvy 

* 3.11.12 Ropuchy, žáby, pulci 

* 3.11.17 Tuleni, lvouni 

* 3.11.21 Skupiny zvířat oddílu 3.11 různého druhu 

* 3.11.22 Terária nebo vivária se zvířaty oddílu 3.11 

* 3.11.23 Ostatní zvířata patřící do oddílu 3.11 

Pomocné sekce oddílu 3.11 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.11.1 

A 3.11.2 Had a miska (symbol lékáren) 

A 3.11.3 Had (hadi) a hůl (symbol lékařství) 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.11.1 − 3.11.23 

A 3.11.24 Zvířata oddílu 3.11 stylizovaná 

A 3.11.25 Zvířata oddílu 3.11 oblečená nebo personifikovaná 

A 3.11.26 Hlavy, části zvířat oddílu 3.11, kostry 

 

3.13 HMYZ, PAVOUCI, MIKROORGANISMY 

   3.13.1 Motýli 

* 3.13.2 Hmyz (mimo 3.13.1), pavouci 

* 3.13.5 Úly, včelí plástve 

   3.13.20 Mikroorganismy 

* 3.13.21 Skupiny hmyzu, pavouků nebo mikroorganismů různého druhu 

Pomocné sekce oddílu 3.13 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.13.2, 3.13.5 

A 3.13.4 Včely, vosy, čmeláci 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 3.13.2 

A 3.13.6 Vážky 

A 3.13.7 Mouchy, komáři 

A 3.13.8 Pavouci, pavučiny 

A 3.13.9 Berušky (slunéčka sedmitečná) 

A 3.13.10 Brouci 

A 3.13.11 Švábi 

A 3.13.12 Cikády, cvrčci, kobylky, koníci 

A 3.13.16 Mravenci 

A 3.13.17 Vši a mšice 

A 3.13.18 Housenky, bourci 

A 3.13.19 Zámotky bource morušového, kukly motýla 

A 3.13.23 Ostatní hmyz 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 3.13.2, 3.13.5, 3.13.21 

A 3.13.24 Hmyz nebo pavouci stylizovaní 

A 3.13.25 Hmyz nebo pavouci v oblecích nebo personifikovaní 
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3.15 JINÁ ZVÍŘATA; VELKÁ PREHISTORICKÁ ZVÍŘATA, DINOSAUŘI 

Poznámka: Nezahrnuje bájná zvířata z oddílů 4.3 a 4.7. 

 

3.17 SKUPINY ZVÍŘAT ZATŘÍDĚNÝCH DO RŮZNÝCH ODDÍLŮ  

TŘÍDY 3 
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4. NADPŘIROZENÉ BYTOSTI, POHÁDKOVÉ, NEOBVYKLÉ 

NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ BYTOSTI 

Poznámka: Nezahrnuje lidské bytosti a neobvyklá zvířata tvořená 

z písmen nebo číslic a zatříděné do odpovídajícího oddílu 27.3. 

4.1 OSOBY OKŘÍDLENÉ NEBO S ROHY 

4.2 BYTOSTI ZČÁSTI LIDSKÉ A ZČÁSTI ZVÍŘECÍ 

4.3 BÁJNÁ ZVÍŘATA 

4.5 ROSTLINY, PŘEDMĚTY NEBO GEOMETRICKÁ TĚLESA  

A OBRAZCE ZNÁZORŇUJÍCÍ OSOBU NEBO ZVÍŘE; MASKY, HLAVY 

NEOBVYKLÉ NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ HLAVY 

4.7 SKUPINY OBRAZOVÝCH PRVKŮ ZATŘÍDĚNÉ DO RŮZNÝCH  

ODDÍLŮ TŘÍDY 4 

 

 

4.1 OSOBY OKŘÍDLENÉ NEBO S ROHY 

   4.1.1 Lidské hlavy okřídlené 

   4.1.2 Děti okřídlené (andílci, amorové) 

   4.1.3 Jiné osoby okřídlené (mimo 4.1.4) 

   4.1.4 Čerti nebo jiné osoby s rohy, s křídly nebo bez křídel 

   4.1.5 Hlavy čertů nebo osob s rohy 

   4.1.25 Skupiny osob okřídlených nebo s rohy zatříděných do různých sekcí  

oddílu 4.1 

 

4.2 BYTOSTI Z ČÁSTI LIDSKÉ A Z ČÁSTI ZVÍŘECÍ 

* 4.2.1 Kentauři 

   4.2.5 Sfinga 

   4.2.8 Neptuni 

   4.2.11 Sirény, najády 

   4.2.20 Jiné bytosti z části lidské, z části zvířecí 

   4.2.25 Skupiny bytostí zatříděné do různých úseků oddílu 4.2. 

Pomocné sekce oddílu 4.2 

(spojené s hlavní sekcí 4.2.1) 

A 4.2.2 Kentauři s lukem, šípem (šípy) nebo oštěpem 

 

4.3 BÁJNÁ ZVÍŘATA 

   4.3.1 Okřídlení lvi, griffoni 

   4.3.3 Draci 

   4.3.5 Okřídlení koně (Pegas) 

   4.3.7 Jiní okřídlení čtyřnožci 

   4.3.9 Jednorožci 

   4.3.10 Obludy s několika hlavami 

   4.3.11 Sněžní muži 
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   4.3.19 Hlavy vybájených zvířat 

   4.3.20 Fénix, jiná vybájená zvířata 

   4.3.25 Skupiny vybájených zvířat zatříděných do různých sekcí oddílu 4.3. 

 

4.5 ROSTLINY, PŘEDMĚTY NEBO GEOMETRICKÁ TĚLESA  

A OBRAZCE ZNÁZORŇUJÍCÍ OSOBU NEBO ZVÍŘE; MASKY, 

NEOBVYKLÉ HLAVY NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ HLAVY 

   4.5.1 Personifikované rostliny, kombinace rostlin představující osobu 

   4.5.2 Personifikované předměty, kombinace předmětů představující osobu 

   4.5.3 Personifikované geometrické obrazce, geometrická tělesa, kombinace  

(seskupení, spojení) geometrických obrazců nebo geometrických těles 

představující osobu 

   4.5.4 Roboti s lidským vzhledem 

   4.5.5 Jiné neidentifikovatelné personifikace, humanoidy, jiné neobvyklé bytosti 

mající lidský vzhled  

Poznámky: (a) Včetně sněhuláků, strašáků, duchů a džinů 

(b) Nezahrnuje skřítky (2.1.7), alegorické nebo 

mytologické osoby (2.1.22 nebo 2.3.22), osoby 

okřídlené nebo s rohy, zatříděné  

v oddílu 4.1. 

   4.5.7 Smajlíci 

   4.5.11 Rostliny nebo kombinace rostlin představující zvíře 

   4.5.12 Předměty nebo kombinace předmětů představující zvíře 

   4.5.13 Geometrické obrazce nebo tělesa nebo kombinace geometrických  

obrazců nebo těles představující zvíře 

   4.5.14 Roboti se zvířecím vzhledem 

   4.5.15 Jiné formy představující nedefinovatelné zvíře, jiné neobvyklé bytosti  

mající zvířecí vzhled 

Poznámka: Nezahrnuje vybájená zvířata zatříděná  

do oddílu 4.3. 

   4.5.21 Masky nebo neobvyklé nebo neidentifikovatelné hlavy 

 

4.7 SKUPINY OBRAZOVÝCH PRVKŮ ZATŘÍDĚNÝCH DO RŮZNÝCH  

ODDÍLŮ TŘÍDY 4 
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5. ROSTLINY 

5.1 STROMY, KEŘE 

5.3 LISTY, JEHLIČÍ, VĚTVE S LISTY NEBO JEHLIČÍM 

5.5 KVĚTINY, KVĚTY 

Poznámka: Včetně heraldických květin. 

5.7 ZRNA, SEMENA, OVOCE 

5.9 ZELENINA 

5.11 JINÉ ROSTLINY 

5.13 OZDOBY (TVOŘENÉ) Z ROSTLIN 

 

 

5.1 STROMY, KEŘE 

* 5.1.1 Stromy nebo keře trojúhelníkového, kónického (špička vzhůru) nebo  

"svíčkovitého" tvaru (jedle, cypřiše atd.) 

* 5.1.2 Stromy nebo keře protáhlého tvaru (topoly) 

* 5.1.3 Stromy nebo keře jiného tvaru 

* 5.1.4 Stromy nebo keře bez listí 

* 5.1.9 Skupiny stromů nebo keřů různého tvaru 

   5.1.19 Vinný keř 

   5.1.20 Kmeny stromů bez větví 

   5.1.21 Velké větve, větve bez listů nebo bez jehličí 

Pomocné sekce oddílu 5.1 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.1.1 − 5.1.4 

A 5.1.5 Jeden strom nebo jeden keř 

A 5.1.6 Dva stromy nebo dva keře 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.1.1 − 5.1.9 

A 5.1.7 Tři stromy nebo tři keře 

A 5.1.8 Více než tři stromy nebo keře, houštiny, křoviny, mýtné porosty 

Poznámka: Jakmile se skupina znázorňující stromy stane lesem,  

budou řazeny do 6.19.1. 

A 5.1.13 Stromy a keře s kořeny 

A 5.1.16 Stromy nebo keře ve stylizované podobě 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.1.1, 5.1.3, 5.1.9 

A 5.1.10 Jehličnany 

A 5.1.11 Listnáče 

A 5.1.15 Stromy nebo  keře v květu (kvetoucí) nebo s ovocem
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Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.1.3, 5.1.9 

A 5.1.12 Palmy, banánovníky 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.1.3 − 5.1.9 

A 5.1.14 Popínavé keře 

 

5.3 LISTY, JEHLIČÍ, VĚTVE S LISTY NEBO JEHLIČÍM 

* 5.3.1 Tabákové listy 

* 5.3.2 Dubové listy 

* 5.3.3 Cesmínové listy 

* 5.3.4 Vinné listy (mimo 5.3.19), platanové listy, javorové listy 

* 5.3.5 Kaštanové listy 

* 5.3.6 Jetelové listy 

Poznámka. Včetně jetelových lístků znázorněných jako symbol  

nebo na hracích kartách. 

* 5.3.7 Listy kapradí, palmové listy 

* 5.3.8 Listy vistárie nebo akátu 

* 5.3.9 Listy jinanu 

* 5.3.11 Jiné listy 

   5.3.16 Více než čtyři listy, rozházené listy, kytice listů 

Poznámka: Nezahrnuje plochy nebo pozadí pokryté opakovaným  

obrazovým prvkem tvořeným listy (25.7.25). 

5.3.17 Olivové větvičky s plody nebo bez plodů 

5.3.18 Větvičky jmelí 

5.3.19 Výhonky vinné révy 

Poznámka: Nezahrnuje ozdoby z větviček vinné révy (5.13.6). 

5.3.20 Jiné větve s listy, s ovocem nebo bez ovoce 

5.3.22 Jehličí, větve s jehličím 

Pomocné sekce oddílu 5.3 

(spojené s hlavními sekcemi 5.3.1 − 5.3.11) 

A 5.3.13 Listy stylizované 

A 5.3.14 Jeden list 

A 5.3.15 Dva až čtyři listy 

 

5.5 KVĚTINY, KVĚTY 

Poznámka: Včetně heraldických květin. 

* 5.5.1 Růže 

* 5.5.2 Lilie 

* 5.5.3 Tulipány, magnólie 

* 5.5.4 Kopretiny, slunečnice, sedmikrásky 

* 5.5.5 Karafiáty 

* 5.5.6 Macešky 

* 5.5.7 Lilie nebo jiné květiny rostoucí ve vertikálních hroznech 

* 5.5.8 Vistárie nebo jiné květiny rostoucí ve svislých hroznech 

* 5.5.10 Protěž 

* 5.5.11 Hořec 

* 5.5.12 Bodláky 
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* 5.5.13 Vlčí máky 

* 5.5.14 Chryzantémy 

* 5.5.15 Orchideje 

* 5.5.16 Květ lotosu 

* 5.5.17 Vánoční hvězdy 

* 5.5.18 Okoličnaté květiny 

* 5.5.19 Jiné květiny 

Poznámky: (a) Včetně květů stromů (višně, broskvoně, 

     jabloně) a keřů. 

(b) Včetně květů protea a strelicie. 

* 5.5.23 Skupiny květin různého druhu, kytice, snopy nebo košíky květů,  

květinové záhony, roztroušené květy 

*5.5.24 Okvětní lístky 

Pomocné sekce oddílu 5.5 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.5.1 − 5.5.24 

A 5.5.20 Stylizované květiny 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.5.1 − 5.5.19 

A 5.5.21 Jedna květina 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.5.1 − 5.5.6, 5.5.10 − 5.5.16, 5.5.19 

A 5.5.22 Několik květin (mimo 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 a 5.5.23) 

Poznámka: Nezahrnuje plochy nebo pozadí pokryté opakovaným  

obrazovým prvkem tvořeným květinami (25.7.25). 

 

5.7 ZRNA, SEMENA, OVOCE 

   5.7.1 Zrna, semena, obilí 

Poznámka: Nezahrnuje kávová zrna (5.7.27) 

   5.7.2 Klasy obilnin (pšenice, žito, ječmen atd.), kukuřice, čiroku 

   5.7.3 Laty obilnin (oves, rýže atd.) 

   5.7.5 Snopy obilí 

* 5.7.6 Plody ve skořápce (mandle, burské oříšky, kakaové boby, vlašské  

ořechy, kokosové ořechy, lískové oříšky atd.) 

* 5.7.7 Číškovité plody (koňské kaštany, jedlé kaštany, žaludy atd.) 

* 5.7.8 Jahody, maliny, ostružiny 

* 5.7.9 Rybíz, kiwi a ostatní bobulovité plody 

* 5.7.10 Vinná réva (jednotlivá zrna nebo hrozny) 

* 5.7.11 Pomeranče, mandarinky, grapefruity 

* 5.7.12 Citróny 

* 5.7.13 Jablka 

* 5.7.14 Peckovité ovoce (meruňky, broskve, švestky, blumy, datle, mango, čínské 

švestky, mišpule atd.) (mimo 5.7.16. a 5.7.19) 

* 5.7.15 Hrušky 

* 5.7.16 Třešně 

* 5.7.17 Ananas 

* 5.7.18 Banány 

* 5.7.19 Olivy 

* 5.7.20 Melouny, vodní melouny 

* 5.7.21 Ostatní ovoce (mimo 5.7.9) 
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Poznámka: Včetně tobolek bavlníku. 

* 5.7.24 Skupiny plodů různého druhu 

* 5.7.25 Mísy nebo košíky ovoce 

* 5.7.26 Ovoce v zavařeninách (zavařené ovoce) 

* 5.7.27 Kávová zrna 

* 5.7.28 Avokáda 

Pomocné sekce oddílu 5.7 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.7.6 − 5.7.26, 5.7.28 

A 5.7.22 Rozkrojené ovoce, řezy nebo čtvrtky plodů 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.7.6 − 5.7.21, 5.7.28 

A 5.7.23 Jeden plod 

 

5.9 ZELENINA 

   5.9.1 Mrkev 

   5.9.3 Brambory, jiné hlízy 

   5.9.6 Cibule 

Poznámka: Včetně česneku. 

   5.9.8 Pórek 

   5.9.10 Chřest 

   5.9.12 Zelí, hlávkový salát, čekanka 

Poznámka: Nezahrnuje hlávkový salát připravený pro okamžitou  

spotřebu (8.7.7). 

   5.9.14 Tykve 

   5.9.15 Lilky, okurky, kyselé okurky, paprika 

   5.9.17 Rajčata 

   5.9.19 Fazole, boby, hrách, čočka 

   5.9.21 Ostatní zelenina 

   5.9.24 Skupina zelenin různého druhu 

   5.9.25 Koše zeleniny 

   5.9.26 Zelenina v zavařeninách (zavařená zelenina) 

Pomocné sekce oddílu 5.9 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.9.1 – 5.9.26 

A 5.9.22  Rozkrojená zelenina, řezy nebo čtvrtky zeleniny 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 5.9.1 – 5.9.21 

A 5.9.23 Jeden kus zeleniny 

 

5.11 JINÉ ROSTLINY 

* 5.11.1 Řasy, mořské řasy a jiné rostliny 

   5.11.10 Ostatní sazenice nebo klíčící semena 

Pomocné sekce oddílu 5.11 

(spojené s hlavní sekcí 5.11.1) 
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A 5.11.2 Kořeny, kořínky (vedlejší), zázvor (kořen čínské rostliny Panax  

Ginseng) 

A 5.11.3 Mechy, lišejníky 

A 5.11.5 Houby 

A 5.11.9 Bramborové sazenice 

A 5.11.11 Trávy 

A 5.11.13 Bambus, rákosí, cukrová třtina, kukuřičná třtina, vanilkové lusky 

Poznámka: Včetně bambusových výhonků. 

A 5.11.14 Bavlník 

A 5.11.15 Šišky, jedlové šišky, chmelové šišky 

A 5.11.17 Agáve, aloe 

A 5.11.18 Opuncie 

A 5.11.19 Kaktusy 

A 5.11.23 Rostliny v květináčích, v ozdobných podstavcích, v okenních truhlících nebo 

v soudcích (vaničkách) 

 

5.13 OZDOBY TVOŘENÉ Z ROSTLIN 

   5.13.1 Koruny z listů, z květin nebo z ovoce 

   5.13.3 Zkřížené palmové listy 

   5.13.4 Zkřížené větvičky 

   5.13.6 Ozdoby z vinných větviček 

Poznámka: Nezahrnuje výhonky vinné révy (5.3.19). 

* 5.13.7 Girlandy, pásky, lemování nebo rámy tvořené z rostlin (mimo 5.13.6) 

   5.13.15 Vánoční stromky, větve vánočního stromku 

   5.13.25 Jiné ozdoby tvořené z rostlin  

Poznámka: Nezahrnuje kytice z listů (5.3.16), kytice nebo košíky 

květů (5.5.23), mísy nebo košíky ovoce (5.7.25) a plochy 

nebo pozadí pokrývané opakovaným obrazovým prvkem 

skládajícím se z rostlin (25.7.25). 

Pomocné sekce oddílu 5.13 

(spojené s hlavní sekcí 5.13.7) 

A 5.13.8 Girlandy, pásky, lemování nebo rámy tvořené z listů 

A 5.13.9 Girlandy, pásky, lemování nebo rámy tvořené z květin 

A 5.13.10 Girlandy, pásky, lemování nebo rámy tvořené z ovoce 

A 5.13.11 Girlandy, pásky, lemování nebo rámy tvořené z jiných rostlin 



Vídeňská dohoda (9. vydání) - Seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami 

 

40 

 

6. KRAJINY 

6.1 HORY, SKÁLY, JESKYNĚ 

6.3 KRAJINY S VODNÍ PLOCHOU, ŘEKOU NEBO POTOKEM 

6.6 KRAJINY POUŠTNÍ NEBO TROPICKÉHO TYPU 

6.7 KRAJINY S MĚSTEM NEBO VESNICÍ 

6.19 JINÉ KRAJINY 

 

 

6.1 HORY, SKÁLY, JESKYNĚ 

   6.1.1 Skalní útesy, skály, skalní stěny 

Poznámka: (a) Zahrnuje skupiny skal jako jsou skalní věže  

      a skalní komíny. 

(b) Nezahrnuje útesy (6.3.1). 

 

* 6.1.2 Hory, horské krajiny 

* 6.1.3 Sopky 

   6.1.7 Jeskyně 

Pomocné sekce oddílu 6.1 

(spojené s hlavními sekcemi 6.1.2, 6.1.3) 

A 6.1.4 Stylizované hory nebo sopky 

 

6.3 KRAJINY S VODNÍ PLOCHOU, ŘEKOU NEBO POTOKEM 

Poznámka: Nezahrnuje krajiny s městem nebo vesnicí s vodní plochou, 

řekou nebo potokem (6.7.11). 

* 6.3.1 Krajiny jezerní nebo mořské 

* 6.3.11 Krajiny s tekoucí vodou 

Pomocné sekce oddílu 6.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 6.3.1 

A 6.3.2 Pláže, pobřeží, zálivy 

A 6.3.3 Ostrovy, útesy 

A 6.3.4 Širé moře, vodní proudy bez břehů 

A 6.3.5 Jezera nebo moře s horami okolo nebo v pozadí 

A 6.3.6 Přístavy 

A 6.3.10 Jiné jezerní nebo mořské krajiny 

A 6.3.12 Prameny, krajiny s pramenem (prameny) 

A 6.3.13 Vodopády, krajiny s vodopádem (vodopády) 

A 6.3.14 Řeky, potoky, peřeje, bystřiny s krajinou nebo bez ní 

A 6.3.20 Jiné krajiny s tekoucí vodou 
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6.6 KRAJINY POUŠTNÍ NEBO TROPICKÉHO TYPU 

* 6.6.1 Krajiny pouštní nebo s velmi řídkou vegetací 

* 6.6.2 Oázy 

* 6.6.25 Jiné krajiny tropického typu 

Pomocné sekce oddílu 6.6 

(spojené s hlavními sekcemi 6.6.1 − 6.6.25) 

A 6.6.3 Jiné krajiny s palmami 

 

6.7 KRAJINY MĚSTSKÉ NEBO VENKOVSKÉ 

   6.7.1 Ulice 

   6.7.2 Náměstí 

* 6.7.4 Aglomerace (zastavěné plochy) 

   6.7.11 Městské nebo vesnické krajiny s vodou, řekou nebo potokem 

   6.7.25 Jiné městské nebo venkovské krajiny 

Pomocné sekce oddílu 6.7 

(spojené s hlavní sekcí 6.7.4) 

A 6.7.5 Aglomerace tvořené mrakodrapy 

A 6.7.6 Aglomerace tvořené domy s plochou střechou 

A 6.7.7 Aglomerace tvořené chýšemi (chaloupkami) 

A 6.7.8 Aglomerace tvořené venkovskými staveními 

 

6.19 JINÉ KRAJINY 

* 6.19.1 Jiné krajiny 

Pomocné sekce oddílu 6.19 

(spojené s hlavní sekcí 6.19.1) 

A 6.19.5 Lesy, háje (mlází) 

Poznámka: Skupina tří nebo více stromů se řadí do jedné ze sekcí 

5.1.1. až 5.1.4, nepředstavuje-li les v pravém smyslu. 

A 6.19.7 Vinice 

A 6.19.9 Jiná obdělaná krajina 

A 6.19.10 Krajina se stohy (stohem) sena 

A 6.19.11 Louky, pastviny 

A 6.19.13 Pastviny obklopené horami nebo s horami v pozadí 

A 6.19.15 Krajiny s větrným mlýnem (větrnými mlýny) 

A 6.19.16 Krajiny s domem (domy) 

A 6.19.17 Krajiny s továrnou (továrnami) nebo jinou průmyslovou stavbou  

(stavbami) 

A 6.19.19 Krajiny polární  

A 6.19.20 Hřbitovy 

A 6.19.21 Golfová hřiště, golfové jamky, jamkoviště 
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7. STAVBY, VÝVĚSNÍ TABULE, HRAZENÍ 

7.1 OBYDLÍ, BUDOVY, VÝVĚSNÍ TABULE NEBO SLOUPY PRO  

NALEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ, KLECE NEBO BOUDY PRO ZVÍŘATA 

7.3 ČÁSTI OBYDLÍ NEBO BUDOV, INTERIÉRY 

7.5 PAMÁTNÍKY, STADIÓNY, KAŠNY 

7.11 SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ NEBO VODNÍ STAVBY 

7.15 STAVEBNÍ MATERIÁLY, ZDI, HRAZENÍ, LEŠENÍ 

 

 

7.1 OBYDLÍ, BUDOVY, VÝVĚSNÍ TABULE NEBO SLOUPY PRO  

 NALEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ, KLECE NEBO BOUDY PRO ZVÍŘATA 

* 7.1.1 Zámky, pevnosti, cimbuří, paláce 

* 7.1.3 Kostely, katedrály, opatství, kláštery 

* 7.1.4 Mešity, minarety 

* 7.1.5 Pagody 

* 7.1.6 Věže nebo stožáry, vrtné věže (na naftu) (mimo 7.1.16) 

Poznámky: (a) Včetně vysílacích věží. 

(b) Nezahrnuje Eiffelovu věž (7.5.2). 

* 7.1.8 Domy, mrakodrapy 

* 7.1.13 Větrné nebo vodní mlýny 

* 7.1.14 Průmyslové závody, tovární komíny 

* 7.1.15 Čerpací stanice (benzinové) 

* 7.1.16 Majáky 

* 7.1.17 Kiosky, přístřešky, tržní stánky, pouliční jarmareční krámky 

* 7.1.18 Vývěsní tabule nebo sloupy pro nalepování plakátů, jiné nosiče plakátů 

Poznámky:  Včetně sloupků označujících holičství 

* 7.1.19 Chatrče, chýše 

* 7.1.20 Stany, jurty 

* 7.1.21 Iglú 

* 7.1.22 Klece nebo boudy pro zvířata 

Poznámka: Nezahrnuje ptačí klece (3.7.20) a úly (3.13.5). 

* 7.1.24 Stylizovaná obydlí nebo budovy 

* 7.1.25 Ostatní obydlí nebo budovy 

* 7.1.26 Obchody, supermarkety, restaurace, divadla 

Pomocné sekce oddílu 7.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 7.1.8 

A 7.1.9 Venkovské domy, farmy, stodoly 

A 7.1.10 Domy s plochou střechou 

A 7.1.11 Chaty 

A 7.1.12 Městské domy, mrakodrapy 
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Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 7.1.1 − 7.1.25 

A 7.1.23 Rozvaliny obydlí nebo budov 

 

7.3 ČÁSTI OBYDLÍ NEBO BUDOV, INTERIÉRY 

   7.3.1 Dveře, vchody 

   7.3.2 Okna, okenní tabule, velká mozaiková okna (zvláště chrámová) 

   7.3.3 Arkýřová okna, balkóny, balustrády, moucharabies 

* 7.3.4 Interiéry 

   7.3.11 Střechy 

   7.3.12 Komíny, komínové nástavce 

Poznámka: Nezahrnuje tovární komíny (7.1.14) a krby (13.3.1). 

   7.3.13 Výkladní skříně 

   7.3.15 Schodiště, eskalátory 

   7.3.20 Rolety, okenice, markýzy, žaluzie 

   7.3.25 Ostatní části obydlí nebo budov  

Pomocné sekce oddílu 7.3 

(spojené s hlavní sekcí 7.3.4) 

A 7.3.5 Kuchyně 

A 7.3.6 Koupelny, sauny 

A 7.3.7 Pokoje 

A 7.3.8 Sklepy 

A 7.3.9 Jiné interiéry 

 

7.5 PAMĚTIHODNOSTI, STADIÓNY, KAŠNY 

   7.5.1 Pyramidy (stavby) 

   7.5.2 Stavby uznávané jako pamětihodnosti (Velká čínská zeď, Eiffelova věž, 

Socha svobody atd.) 

* 7.5.5 Jiné starobylé pamětihodnosti 

   7.5.9 Stadióny, amfiteátry, sportovní a dětská hřiště 

   7.5.10 Vítězné oblouky, městské brány, kryté sloupoví (sloupořadí) 

   7.5.11 Labyrinty 

   7.5.12 Totemové sloupy 

   7.5.13 Náhrobní kameny 

   7.5.15 Fontány, nádrže, bazény, rozstřikovače (rozprašovače) vody nebo  

vodotrysky, studně 

   7.5.25 Jiné pamětihodnosti 

Pomocné sekce oddílu 7.5 

(spojené s hlavní sekcí 7.5.5) 

A 7.5.6 Staré chrámy nebo jejich části 

A 7.5.8 Sloupy, obelisky 

 

7.11 SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ NEBO VODNÍ STAVBY 

   7.11.1 Mosty 

   7.11.5 Tunely 

   7.11.10 Silnice, křižovatky, rozcestí 



Vídeňská dohoda (9. vydání) - Seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami 

 

44 

 

   7.11.15 Železnice 

   7.11.20 Kotviště, holce k vyvazování lodí 

   7.11.21 Vodovodní a požární hydranty 

   7.11.23 Přehrady 

   7.11.25 Jiné silniční, železniční nebo vodní stavby 

7.15 STAVEBNÍ MATERIÁLY, ZDI, HRAZENÍ, LEŠENÍ 

   7.15.1 Stavební kámen, cihly 

   7.15.5 Prkna, desky, panely, dlaždice 

   7.15.6 Plechy nebo jiné vlnité materiály 

   7.15.8 Znázornění dřeva  

Poznámka: Zahrnuje jak znázornění přírodního povrchu dřeva,  

např. kůry, tak dřeva seříznutého vodorovně nebo svisle (přes 

kmen). Znázornění dřeva, jež tvoří ozdobné pozadí se řadí do 

odpovídajících sekcí třídy 25. 

   7.15.9 Tašky (střešní) 

   7.15.20 Jiný stavební materiál 

   7.15.22 Zdi, hrazení 

   7.15.25 Lešení 

   7.15.26 Solární panely 
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8. POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 

8.1 VÝROBKY PEKAŘSKÉ, CUKRÁŘSKÉ A ČOKOLÁDOVNICKÉ 

8.3 MLÉKO, MLÉČNÉ VÝROBKY, SÝRY 

8.5 VÝROBKY ŘEZNICKÉ, UZENÁŘSKÉ NEBO RYBÍ 

8.7 JINÉ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 

 

 

8.1 VÝROBKY PEKAŘSKÉ, CUKRÁŘSKÉ A ČOKOLÁDOVNICKÉ 

* 8.1.1 Chléb 

* 8.1.5 Preclíky 

   8.1.6 Suchary, krajíce chleba, krajíce chleba namazané máslem, džemem  

nebo jinou poživatelnou látkou podobné konzistence, sendviče 

* 8.1.7 Rohlíky, housky, briošky 

   8.1.8 Croissanty, francouzské rohlíky 

* 8.1.9 Sušenky 

* 8.1.15 Sladké pečivo 

8.1.18 Zmrzlina 

Poznámka:  Včetně oplatkových kornoutů na zmrzlinu. 

* 8.1.19 Čokoláda, cukrovinky 

Poznámka: Včetně žvýkaček. 

   8.1.25 Jiné pekařské výrobky 

Pomocné sekce oddílu 8.1 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 8.1.1, 8.1.7 

A 8.1.2 Chléb čtvercového nebo pravoúhlého tvaru 

A 8.1.3 Chléb podlouhlý, francouzský chléb (bagety) 

A 8.1.4 Chléb kulatý nebo válcového tvaru 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 8.1.9 

A 8.1.10 Sušenky kulaté (mimo A 8.1.12) 

A 8.1.11 Sušenky čtvercového nebo pravoúhlého tvaru (mimo A 8.1.12) 

A 8.1.12 Sušenky s lalokovitým okrajem 

A 8.1.13 Sušenky ve tvaru trojúhelníku (mimo A.8.1.12) 

A 8.1.14 Směs sušenek různého tvaru 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 8.1.15 

A 8.1.16 Dorty, dortové korpusy, koláče, záviny 

A 8.1.17 Biskupské chlebíčky, bochánky, bábovky, moučníky, zákusky 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 8.1.18, 8.1.19 

A 8.1.20 Tabulky čokolády 

A 8.1.21 Čokoládové tyčinky 

A 8.1.22 Čtverečky čokolády, pralinky, fondán a jiné sladkosti (mimo A 8.1.23) 

A 8.1.23 Pralinky, fondán a jiné balené cukrovinky 

A 8.1.24 Lízátka, tvrdé bonbóny
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8.3 MLÉKO, MLÉČNÉ VÝROBKY, SÝRY 

   8.3.1 Mléko, smetana (mimo 8.3.2) 

   8.3.2 Šlehačka 

* 8.3.3 Máslo, margarin 

* 8.3.8 Sýry 

   8.3.25 Ostatní mléčné výrobky (mimo 8.7.15) 

Pomocné sekce oddílu 8.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 8.3.3 

A 8.3.4 Máslo nebo margarin ve tvaru hroudy 

A 8.3.5 Máslo nebo margarin ve tvaru destičky 

A 8.3.6 Máslo nebo margarin ve tvaru škeble 

A 8.3.7 Máslo nebo margarin v jiném tvaru 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 8.3.8 

A 8.3.9 Sýry kulatého tvaru 

A 8.3.10 Sýry čtvercového nebo pravoúhlého tvaru 

A 8.3.11 Sýry jiného tvaru (nekrájené) 

A 8.3.12 Sýry krájené 

 

8.5 VÝROBKY ŘEZNICKÉ, UZENÁŘSKÉ NEBO RYBÍ 

* 8.5.1 Výrobky řeznické, uzenářské nebo rybí 

Pomocné sekce oddílu 8.5 

(spojené s hlavní sekcí 8.5.1) 

A 8.5.2 Kýty vepřové, jehněčí, skopové, kousky masa 

A 8.5.3 Párky ("čerstvé"), klobásy ("suché"), salámy 

A 8.5.4 Plátky masa nebo uzenin  

A 8.5.10 Drůbež nebo zvěřina vařená nebo připravená k vaření 

A 8.5.15 Ryby, rybí filety nebo jiné rybí výrobky vařené nebo připravené  

k vaření 

A 8.5.25 Jiné řeznické nebo uzenářské výrobky 

 

8.7 JINÉ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY 

   8.7.1 Polévky nebo nápoje (na talířích, v šálcích, v miskách, v polévkových  

mísách, ve sklenicích atd.) 

   8.7.2 Knedlíky 

   8.7.3 Těstoviny 

   8.7.4 Pizzy 

   8.7.5 Mísy nebo talíře obložené 

   8.7.7 Zeleninové mísy, zeleninové saláty 

   8.7.8 Smažené brambůrky, bramborové a podobné produkty 

   8.7.9 Popcorn 

   8.7.10 Tacos, wrapy, kebaby, empanády, hamburgery a podobné výrobky 

   8.7.11 Vejce všeho druhu, vařená vejce 

   8.7.14 Ovocné saláty, ovocné kompoty 

   8.7.15 Nákypy, pudinky, omelety 

   8.7.16 Lívance, palačinky, tortilly 
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   8.7.17 Směsi potravin zatříděných do různých oddílů 

   8.7.21 Cukr, sůl, mouka 

   8.7.22 Potraviny pro psy a kočky (sušené kousky), granule a vločky pro zvířata 

   8.7.25 Jiné potraviny nezatříděné do oddílů 8.7.1 až 8.7.22 
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9. TEXTILIE, ODĚVY, ŠICÍ POTŘEBY, POKRÝVKY HLAVY,  

OBUV 

9.1 TEXTILIE JINÉ NEŽ OŠACENÍ, ČLUNKY 

9.3 ODĚVY 

9.5 ŠICÍ POTŘEBY, KREJČOVSKÉ ŠABLONY 

9.7 POKRÝVKY HLAVY 

9.9 OBUV 

 

 

9.1 TEXTILIE JINÉ NEŽ OŠACENÍ, ČLUNKY 

* 9.1.1 Nitě 

   9.1.7 Lemovky, stužky, pásky, šňůry, provazy 

Poznámka: Viz též 14.1.5. 

   9.1.8 Oka, stehy 

   9.1.9 Výšivky, dečky, ubrousky (pod talíř), prýmky, krajkové lemy 

   9.1.10 Stuhy, uzle, smyčky 

* 9.1.11 Látky, sítě, ložní prádlo, záclony, koberce  

Poznámka: Nezahrnuje sítě rybářské, lovecké nebo herní 

   (21.3.16). 

   9.1.23 Ložní přikrývky, polštáře, pokrývky 

Poznámka: Podhlavníky se zatřídí do 12.1.1. 

   9.1.24 Látkové etikety vroubkované nebo ne 

   9.1.25 Ostatní textilní výrobky nezařazené do oddílu 9.3, 9.7 a 9.9. 

Pomocné sekce oddílu 9.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 9.1.1 

A 9.1.2 Nitě svinuté do přadénka 

A 9.1.3 Nitě navinuté na cívce nebo na jiném nosiči (mimo A 9.1.4) 

A 9.1.4 Nitě navinuté na člunku, člunky s nití nebo bez ní 

A 9.1.5 Klubko nití 

A 9.1.6 Jiné znázornění nití 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 9.1.11 

A 9.1.15 Síťky, velmi řídké tkaniny, řetízkové stehy 

A 9.1.16 Látky lemované nití nebo jedním nebo více charakteristickými pásky 

A 9.1.17 Prádlo, bytový textil (zboží) 

Poznámka: Včetně kapesníků a dětských plen. 

A 9.1.18 Látky v kusech nebo rolích 

A 9.1.19 Látky na hromadách 

A 9.1.20 Zřasené látky, záclony 

A 9.1.21 Koberce, látky s třásněmi 

A 9.1.22 Vzorky tkanin 
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9.3 ODĚVY 

Poznámka: Nezahrnuje pokrývky hlavy (9.7) a obuv (9.9). 

* 9.3.1 Oděvy 

* 9.3.26 Skupiny oděvů různého druhu 

Pomocné sekce oddílu 9.3 

(spojené s hlavními sekcemi 9.3.1, 9.3.26) 

A 9.3.2 Saka, vesty, kabáty, pláštěnky 

A 9.3.3 Kalhoty, krátké kalhoty 

A 9.3.4 Obleky nebo kostýmy (mimo A 9.3.5 a A 9.3.14) 

A 9.3.5 Dámské šaty, zástěry, dámské kostýmy 

A 9.3.7 Ponča 

A 9.3.8 Pulovry, svetry 

A 9.3.9 Košile, trička, šněrovačky, polokošile 

A 9.3.10 Límečky 

A 9.3.13 Kravaty, motýlci, hedvábné šátky 

A 9.3.14 Spodní prádlo, kalhotky, dětské plenky, plavky 

A 9.3.15 Punčochy, ponožky, nákotníčky 

A 9.3.16 Rukavice 

Poznámka: Nezahrnuje boxerské rukavice (21.3.23). 

A 9.3.17 Řemeny, spony k řemenům 

A 9.3.18 Bryndáčky 

A 9.3.19 Kapsy šatů 

A 9.3.20 Části oděvů odd.9.3 (mimo A 9.3.10 a A 9.3.19) 

A 9.3.21 Potápěčské obleky 

A 9.3.25 Jiné ošacení nezatříděné do oddílů 9.7 a 9.9 

 

9.5 ŠICÍ POTŘEBY, KREJČOVSKÉ ŠABLONY 

* 9.5.1 Jehly, náprstky, háčky, špendlíky 

Poznámka: Viz též 14.3.1. 

* 9.5.10 Jiný materiál na šití 

Poznámka: Nezahrnuje nůžky (14.7.18) a krejčovské metry  

(17.5.1). 

Pomocné sekce oddílu 9.5 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 9.5.1 

A 9.5.2 Jehly šicí rovné nebo zakřivené 

A 9.5.3 Jehly pletací 

A 9.5.5 Náprstky šicí 

A 9.5.6 Háčky na háčkování 

A 9.5.7 Háčky na zapínání 

A 9.5.8 Špendlíky (mimo A 9.5.9) 

A 9.5.9 Spínací špendlíky 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 9.5.10 

A 9.5.12 Knoflíky (mimo A 9.5.13) 

A 9.5.13 Patentky 

A 9.5.15 Zipy
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A 9.5.16 Krejčovské šablony 

Poznámka: Šablony, které se podobají oblekům zatříděným do 9.3. 

A 9.5.17 Kostice do korzetů 

A 9.5.18 Stehy, obšívání 

A 9.5.25 Jiný materiál na šití nezatříděný do 9.5.1 až 9.5.9 

 

9.7 POKRÝVKY HLAVY 

* 9.7.1 Pokrývky hlavy 

Pomocné sekce oddílu 9.7 

(spojené s hlavní sekcí 9.7.1) 

A 9.7.2 Turbany 

A 9.7.5 Čepice a barety 

A 9.7.9 Třírohé klobouky 

A 9.7.11 Kepi (francouzská vojenská čapka) 

A 9.7.13 Frygické čapky 

A 9.7.15 Fezy 

A 9.7.17 Klobouky se širokým okrajem (mexické nebo kovbojské klobouky) 

A 9.7.19 Kuchařské čepice 

A 9.7.21 Ochranné přilby 

Poznámka: Nezahrnuje helmy jako součást výzbroje (23.5.5)  

a Merkurovu helmu (s křídly) (24.11.14). 

A 9.7.22 Akademické barety 

A 9.7.25 Ostatní pokrývky hlavy 

 

9.9 OBUV 

* 9.9.1 Obuv 

Pomocné sekce oddílu 9.9 

(spojené s hlavní sekcí 9.9.1) 

A 9.9.2 Dřeváky 

A 9.9.3 Střevíce s nízkým podpatkem 

A 9.9.5 Střevíce s vysokým podpatkem 

A 9.9.7 Vysoké boty, holínky 

A 9.9.10 Trepky se soukenným nártem 

A 9.9.11 Sportovní obuv, lyžařské boty 

A 9.9.13 Dětská obuv 

A 9.9.14 Sandály, žabky (boty typu flip-flops) 

A 9.9.15 Podrážky bot a střevíců, otisky bot a střevíců 

A 9.9.17 Ostatní části obuvi 

Poznámka: Nezahrnuje zapínací háčky (9.5.1), knoflíky (9.5.10),  

patentky (9.5.10), zipy (9.5.10), cvočky (14.3.1) a poutka 

(14.3.1) 

A 9.9.25 Jiná obuv 
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10. TABÁK, KUŘÁCKÉ POTŘEBY, ZÁPALKY, CESTOVNÍ  

POTŘEBY, VĚJÍŘE, TOALETNÍ POTŘEBY 

10.1 TABÁK, KUŘÁCKÉ POTŘEBY, ZÁPALKY 

10.3 CESTOVNÍ POTŘEBY, VĚJÍŘE, TAŠKY 

10.5 TOALETNÍ POTŘEBY, ZRCADLA 

 

 

10.1 TABÁK, KUŘÁCKÉ POTŘEBY, ZÁPALKY 

* 10.1.1 Tabák 

* 10.1.10 Kuřácké potřeby, zápalky 

Pomocné sekce oddílu 10.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 10.1.1 

A 10.1.2 Řezaný tabák 

A 10.1.3 Doutníky 

A 10.1.5 Cigarety 

A 10.1.7 Tabák v jiné formě 

Poznámka: Nezahrnuje tabákové listy, sušené nebo nesušené  

(5.3.1). 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 10.1.10 

A 10.1.11 Dýmky 

A 10.1.12 Vodní dýmky 

A 10.1.13 Špičky na cigarety a doutníky 

A 10.1.14 Prostředky k čištění dýmek 

A 10.1.15 Ořezávače doutníků 

A 10.1.16 Nádoby na tabák 

A 10.1.17 Pytlíky na tabák 

A 10.1.18 Zapalovače 

A 10.1.19 Popelníky 

A 10.1.20 Zápalky 

A 10.1.21 Elektronické cigarety a doutníky, vaporizéry pro kouření 

A 10.1.25 Jiné kuřácké potřeby 

 

10.3 CESTOVNÍ POTŘEBY, VĚJÍŘE, TAŠKY 

* 10.3.1 Vycházkové hole, deštníky, slunečníky 

   10.3.7 Vějíře 

   10.3.8 Peněženky 

* 10.3.10 Tašky, příruční kufříky, kufry 

   10.3.25 Ostatní cestovní potřeby 

 

Pomocné sekce oddílu 10.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 10.3.1 

A 10.3.4 Otevřené deštníky nebo slunečníky 
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Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 10.3.10 

A 10.3.11 Nákupní tašky 

A 10.3.12 Brašny, aktovky 

A 10.3.13 Kabelky 

A 10.3.14 Uzávěry kabelek, kufříků, kufrů 

Poznámka: Nezahrnuje zipy (9.5.10). 

A 10.3.15 Batohy 

A 10.3.16 Příruční kufříky, kufry 

 

10.5 TOALETNÍ POTŘEBY, ZRCADLA 

   10.5.1 Zubní kartáčky, tuby zubní pasty 

* 10.5.4 Prostředky na holení (mimo 10.5.21). 

   10.5.11 Stříhací strojky 

   10.5.13 Hřebeny, kartáče 

   10.5.15 Rtěnky 

   10.5.17 Zrcadla 

Poznámka: Nezahrnuje zrcadla užívaná v lékařství (19.13.1). 

   10.5.19 Spreje pro toaletní účely. 

   10.5.21 Mýdlo 

   10.5.25 Ostatní toaletní předměty, jiné kosmetické a toaletní výrobky 

Poznámka: Nezahrnuje houby (11.7.1) a obaly (skříňky, tuby,  

láhve apod.) obsahující kosmetické a toaletní výrobky 

zatříděné do oddílů 19.3 nebo 19.7. 

Pomocné sekce oddílu 10.5 

(spojené s hlavní sekcí 10.5.4) 

A 10.5.5 Břitvy 

A 10.5.6 Holicí strojky 

A 10.5.7 Čepelky do holicích strojků 

A 10.5.8 Elektrické holicí strojky 

A 10.5.9 Štětky na holení 
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11. DOMÁCÍ POTŘEBY 

Poznámka: Nezahrnuje domácí potřeby zatříděné do tříd 12, 13 nebo 

do třídy 19. 

11.1 NOŽE, VIDLIČKY A LŽÍCE, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY A STROJE 

11.3 NÁDOBY NA NÁPOJE, PLATA A NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 

PRO SERVÍROVÁNÍ, PŘÍPRAVU NEBO VAŘENÍ JÍDLA NEBO PITÍ 

11.7 OSTATNÍ DOMÁCÍ POTŘEBY 

 

 

11.1 NOŽE, VIDLIČKY A LŽÍCE, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY A STROJE 

* 11.1.1 Nože, vidličky a lžíce 

* 11.1.10 Kuchyňské potřeby a stroje 

Poznámka: Nezahrnuje kuchyňské potřeby a stroje oddílů 11.3 

a 13.3. a hmoždíře (19.11.1). 

Pomocné sekce oddílu 10.5 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 11.1.1 

A 11.1.2 Lžíce 

A 11.1.3 Nože 

A 11.1.4 Vidličky 

A 11.1.5 Soubor sestávající z nože (nožů), vidličky (vidliček) a/nebo lžíce  

(lžící) 

A 11.1.6 Čínské jídelní tyčinky 

A 11.1.9 Lopatičky, servírovací nože, jiné stolní náčiní 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 11.1.10 

A 11.1.11 Trychtýře 

A 11.1.13 Sítka, cedníky 

A 11.1.14 Otvíráky konzerv a lahví, vývrtky 

A 11.1.15 Mlýnky na zeleninu, mlýnky na maso, brusné kameny 

A 11.1.17 Prkénka na sekání a řezání 

A 11.1.18 Filtry na kávu 

A 11.1.19 Mlýnky na kávu 

A 11.1.20 Mlýnky na pepř 

A 11.1.21 Mixéry 

A 11.1.22 Válečky na těsto 

A 11.1.25 Jiné kuchyňské potřeby nebo stroje 
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11.3 NÁDOBY NA NÁPOJE, PLATA A NÁDOBÍ, KUCHYŇSKÉ  

POTŘEBY PRO SERVÍROVÁNÍ, PŘÍPRAVU NEBO VAŘENÍ JÍDLA 

NEBO PITÍ 

Poznámka: Nezahrnuje kuchyňské potřeby zatříděné do 11.1. 

* 11.3.1 Nádoby na pití, poháry (trofeje) 

* 11.3.5 Nádoby na jídlo nebo servírování, podnosy 

* 11.3.14 Konvice na čaj, konvice na kávu, kotlíky 

* 11.3.18 Pánve, hrnce, rendlíky, pečící pánve, kastroly 

Pomocné sekce oddílu 11.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 11.3.1 

A 11.3.2 Sklenice s nožkou nebo bez ní, bez ucha 

A 11.3.3 Konvice, sklenice s uchem 

A 11.3.4 Šálky, šálky s podšálkem 

A 11.3.6 Brčka na pití 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 11.3.1, 11.3.5 

A 11.3.7 Misky 

A 11.3.23 Talíře a nádobí s noži, vidličkami nebo lžícemi 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 11.3.5 

A 11.3.8 Džbány 

A 11.3.9 Talíře, podšálky 

A 11.3.10 Mísy, misky na kompoty, na saláty, na ovoce 

A 11.3.11 Omáčníky, mísy na polévku 

A 11.3.13 Lahvičky na olej, slánky, pepřenky, nádobky na hořčici 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 11.3.1 − 11.3.18 

A 11.3.20 Nádoby, talíře nebo nádobí obsahující potraviny nebo nápoje 

A 11.3.25 Jiné talíře a nádobí 

 

11.7 OSTATNÍ DOMÁCÍ POTŘEBY 

* 11.7.1 Domácí potřeby nezařazené do oddílů 11.1. až 11.3. 

Pomocné sekce oddílu 11.7 

(spojené s hlavní sekcí 11.7.1) 

A 11.7.3 Ramínka na šaty 

A 11.7.4 Věšáky a kolíčky na prádlo 

A 11.7.5 Kartáče, houby, drátěnky 

Poznámka: Nezahrnuje kartáče pro toaletní účely (10.5.1  

a 10.5.25). 

A 11.7.7 Smetáky, nástroje na čištění oken 

A 11.7.8 Klipsy k uzavírání sáčků 
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12. NÁBYTEK, SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

12.1 NÁBYTEK 

12.3 SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

 

12.1 NÁBYTEK 

Poznámka: Včetně kancelářského nábytku. 

* 12.1.1 Nábytek 

Pomocné sekce oddílu 12.1 

(spojené s hlavní sekcí 12.1.1) 

A 12.1.2 Visutá lůžka 

A 12.1.3 Lůžka 

A 12.1.4 Matrace, kouty, podhlavníky 

Poznámka: Podušky jsou zatříděny do 9.1.23. 

A 12.1.5 Kolébky 

A 12.1.6 Hamaky (houpací sítě) 

A 12.1.9 Židle, křesla, taburety 

A 12.1.10 Lavice, školní lavice, sedadla, pohovky 

A 12.1.15 Stoly, pracovní stoly, řeznické špalky, pulty 

A 12.1.16 Psací stoly 

A 12.1.17 Prádelníky, truhly 

A 12.1.19 Skříně, kredence, sejfy, trezory 

A 12.1.21 Police, poličky, toaletní stolky (příborníky, regály) 

A 12.1.22 Stojany na šaty (němý sluha) 

A 12.1.25 Ostatní kusy nábytku 

Poznámka: Nezahrnuje zrcadla (10.5.17). 

 

12.3 SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

* 12.3.1 Sanitární zařízení 

   12.3.2 Umyvadla, dřezy 

Pomocné sekce oddílu 12.3 

(spojené s hlavní sekcí 12.3.1) 

A 12.3.3 Vany 

A 12.3.4 Sprchy 

A 12.3.7 WC a bidety, splachovače 

A 12.3.11 Kohoutky 

Poznámka: Včetně kohoutků, které nejsou součástí sanitárního 

zařízení. 

A 12.3.25 Ostatní sanitární zařízení 
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13. OSVĚTLENÍ, RÁDIOVÉ LAMPY, TOPENÍ, PŘÍSTROJE  

NA VAŘENÍ NEBO MRAŽENÍ, PRAČKY, SUŠIČKY 

13.1 OSVĚTLENÍ, RÁDIOVÉ LAMPY 

13.3 TOPENÍ, PŘÍSTROJE NA VAŘENÍ NEBO MRAŽENÍ, PRAČKY,  

SUŠIČKY 

 

 

13.1 OSVĚTLENÍ, RÁDIOVÉ LAMPY 

* 13.1.1 Svíčky, svícny 

* 13.1.5 Pochodně, louče (mimo 13.1.6) 

* 13.1.6 Lampy, lampiony, lucerny, rádiové lampy 

Pomocné sekce oddílu 13.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 13.1.1 

A 13.1.2 Svícny (mimo A 13.1.3) 

A 13.1.3 Svícny víceramenné 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 13.1.6 

A 13.1.7 Lampy petrolejové, lampy vydávající slabé světlo 

A 13.1.8 Lampiony, lucerny (mimo A 13.1.9) 

A 13.1.9 Velká ruční svítidla 

A 13.1.10 Pouliční lampy, kandelábry 

A 13.1.11 Stolní lampy, Argandovy lampy, stínítka 

A 13.1.12 Visací lampy 

A 13.1.13 Nástěnná svítidla 

A 13.1.14 Ruční elektrické lampy, kapesní baterky 

A 13.1.15 Blikající signalizační lampy 

A 13.1.16 Reflektory vozidel 

A 13.1.17 Žárovky kulaté nebo ploché 

A 13.1.18 Rádiové lampy 

A 13.1.20 Části lamp (mimo A 13.1.11 a A 13.1.7) 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 13.1.1 − 13.1.6 

A 13.1.25 Ostatní osvětlovací výrobky 

 

13.3 TOPENÍ, PŘÍSTROJE NA VAŘENÍ NEBO MRAŽENÍ, PRAČKY,  

SUŠIČKY 

* 13.3.1 Zařízení na topení, vaření nebo mražení 

   13.3.23 Pračky, myčky nádobí (stroje) 

* 13.3.24 Sušičky pro domácnost 

   13.3.25 Žehličky a jiné přístroje na žehlení
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Pomocné sekce oddílu 13.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 13.3.1 

A 13.3.2 Krby, koše na žhavé uhlí, jiná topná zařízení s otevřeným ohněm 

A 13.3.3 Boilery k vytápění, pokojová kamna 

A 13.3.5 Radiátory, vytápěcí zařízení pro sauny, jiná topná zařízení 

A 13.3.6 Části topných zařízení 

A 13.3.7 Kuchyňské sporáky, vařiče a ohřívače jídla, grily, barbecue 

A 13.3.9 Ostatní varná zařízení 

A 13.3.21 Mrazící zařízení 

 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 13.3.24 

 

A 13.3.10 Vysoušeče vlasů 
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14. ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ, NÁSTROJE, ŽEBŘÍKY 

14.1 ROURY, KABELY, TĚŽKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ 

14.3 DROBNÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ, PERA 

14.5 KLÍČE DO ZÁMKŮ, ZÁMKY, VISACÍ ZÁMKY 

14.7 NÁŘADÍ 

14.9 ZEMĚDĚLSKÉ NEBO ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ, SEKERY  

NA LED 

14.11 ŽEBŘÍKY 

 

 

14.1 ROURY, KABELY, TĚŽKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ 

Poznámka: Včetně vyobrazení nekovového železářského zboží. 

* 14.1.1 Roury, trubky, šoupátka 

* 14.1.5 Tyče, kabely 

Poznámka: (a) Včetně elektrických kabelů. 

(b) Viz též 9.1.7. 

* 14.1.13 Řetězy, články řetězů 

* 14.1.18 Jiné výrobky těžkého železářského zboží 

Pomocné sekce oddílu 14.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.1.1 

A 14.1.2 Roury nebo trubky, ohnuté, stočené nebo zkroucené 

 Poznámka: Včetně ohebných trubek (hadic pro domácnost, hadic pro       

zavlažování a hadic pro hasiče) 

A 14.1.3 Přípojky rour nebo trubek, šoupátka 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.1.5 

A 14.1.6 Tyče nebo kabely opletené nebo splétané 

A 14.1.7 Části kabelů 

A 14.1.8 Kabely s charakteristickými dráty nebo s částmi odlišných barev 

A 14.1.10 Kabely nebo šňůry s elektrickou zástrčkou 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.1.13 

A 14.1.14 Kloubové řetězy (pro kola, motocykly atd.) 

A 14.1.15 Články řetězů 

A 14.1.16 Řetězy tvořící kruh 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.1.18 

A 14.1.19 Nosníky, vzpěry, tyče, kolejnice 

A 14.1.20 Profily nosníků, trámů, tyčí nebo kolejnic 

A 14.1.22 Železné tyče do železobetonu, železné armatury do železobetonu 

A 14.1.23 Ostnatý drát 

A 14.1.24 Drátěné sítě 

A 14.1.25 Ostatní těžké železářské výrobky
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14.3 DROBNÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ, PERA 

* 14.3.1 Hřebíky, šrouby, šrouby s matkou, nýty, hmoždinky, matice,  

připínáčky 

Poznámka: Viz též 9.5.1. 

   14.3.20 Ostatní drobné železářské výrobky 

   14.3.21 Pera 

Poznámky: (a) Zahrnuje všechna pera bez ohledu na druh  

nebo určení. 

(b) Nezahrnuje samočinné uzavírání dveří  

(15.1.25). 

Pomocné sekce oddílu 14.3 

(spojené s hlavní sekcí 14.3.1) 

A 14.3.2 Hřebíky 

A 14.3.3 Šrouby, šrouby s matkou, nýty, hmoždinky, připínáčky 

A 14.3.7 Hřebíky, šrouby, šrouby s matkou, nýty a/nebo hmoždinky, křížové 

Poznámka: Viz též 9.5.1. 

A 14.3.9 Matice 

A 14.3.11 Háčky 

Poznámka: Nezahrnuje háčky pro oděvy (9.5.1). 

A 14.3.13 Koncové spínače pro kabely, kabelové svorky, objímky, pouzdra,  

kroužky, podložky, očka, sponky, segmenty, klouby, spoje 

A 14.3.15 Kliky dveřní nebo okenní, dveřní stěžeje, závěsy 

A 14.3.16 Dveřní západky, petlice 

 

14.5 KLÍČE DO ZÁMKŮ, ZÁMKY, VISACÍ ZÁMKY 

* 14.5.1 Klíče, části klíčů 

   14.5.20 Kroužky na klíče s klíčem nebo bez něho 

   14.5.21 Zámky, kování klíčové dírky, klíčové dírky 

   14.5.23 Visací zámky 

   14.5.24 Pouta (želízka) 

Pomocné sekce oddílu 14.5 

(spojené s hlavní sekcí 14.5.1) 

A 14.5.2 Jeden klíč 

A 14.5.3 Dva klíče 

A 14.5.6 Více než dva klíče 

A 14.5.9 Části klíčů 

A 14.5.12 Klíče na kroužku kulatém, oválném nebo podélně oválném 

A 14.5.13 Klíče na lalokovitém kroužku 

A 14.5.14 Klíče na kroužku kosočtverečném, opracovaném nebo neopracovaném,  

s rovným nebo vydutým okrajem 

A 14.5.15 Klíče na kroužku jiného tvaru 

A 14.5.18 Klíče ploché 

A 14.5.19 Jiné klíče 

 

14.7 NÁŘADÍ 

Poznámka: (a) Včetně násad. 
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(b) Nezahrnuje nářadí pro zemědělství nebo zahradnictví 

zatříděné do oddílu 14.9. 

* 14.7.1 Kladiva, perlíky, palice 

* 14.7.2 Sekyry 

   14.7.4 Kovadliny, obuvnická kopyta 

* 14.7.6 Jiné nářadí (mimo 14.7.18. až 14.7.23) 

* 14.7.18 Nožířské výrobky 

Poznámka: Nezahrnuje břitvy (10.5.4), stolní nože (11.1.1) a dýky  

(23.1.1). 

14.7.23 Zednické lžíce a prkénka na maltu, špachtle jiné než malířské stěrky na barvu 

(20.1.1) 

Pomocné sekce oddílu 14.7 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 14.7.1, 14.7.2 

A 14.7.3 Dvě zkřížená kladiva, dva zkřížené perlíky nebo dvě zkřížené sekyry 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.7.6 

A 14.7.7 Kleště, štípací kleště 

A 14.7.8 Pérové kleště 

A 14.7.9 Utahovací klíče (na šrouby), matkové klíče, šroubováky 

A 14.7.11 Kolovrátky, smyčcové svidříky, ruční vrtačky 

A 14.7.12 Vrtačky s motorovým pohonem, pneumatická kladiva 

A 14.7.13 Vrtáky (do vrtaček), průbojníky 

A 14.7.14 Brusné a křídové kameny 

A 14.7.15 Pily, stolové kotoučové pily, řetězové pily 

A 14.7.16 Listy pilové nebo pilové pásy, řetězy do řetězových pil 

Poznámka: Neobsahuje kola s pilovými zuby a disky obloukových 

pil (15.7.1). 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.7.18 

A 14.7.19 Nože, obuvnické nože 

 Poznámka: Včetně multifunkčních nožů. 

 

A 14.7.20 Nůžky (mimo A 14.7.21) 

A 14.7.21 Nůžky na stříhání ovcí 

 

14.9 ZEMĚDĚLSKÉ NEBO ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ, SEKERY  

NA LED 

* 14.9.1 Rýče 

   14.9.5 Krumpáče, cepíny, motyky 

   14.9.7 Kosy, srpy 

* 14.9.10 Ostatní zemědělské nebo zahradnické nářadí 

 Poznámka: Nezahrnuje hadice pro zavlažování (14.1.1). 

Pomocné sekce oddílu 14.9 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.9.1 

A 14.9.2 Rýče, kulaté nebo špičaté 
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A 14.9.3 Rýče, obdélníkové nebo čtvercové 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 14.9.10 

A 14.9.11 Hrábě 

A 14.9.13 Pluhy, rádla 

 

14.11 ŽEBŘÍKY 

* 14.11.1 Žebříky 

Pomocné sekce oddílu 14.11 

(spojené s hlavní sekcí 14.11.1) 

A 14.11.2 Žebříky jednoduché 

A 14.11.3 Žebříky dvojité 

A 14.11.4 Štafle 

A 14.11.5 Žebříky pro bazény 
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15. STROJE, MOTORY, HNACÍ STROJE 

15.1 PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, PRŮMYSLOVÁ  

ZAŘÍZENÍ, MOTORY, HNACÍ STROJE, RŮZNÉ MECHANICKÉ 

PŘÍSTROJE 

15.3 STROJE PRO DOMÁCNOST, KOLOVRATY 

15.5 KANCELÁŘSKÉ STROJE 

15.7 KOLA, LOŽISKA 

15.9 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 

 

 

15.1 PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, PRŮMYSLOVÁ  

ZAŘÍZENÍ, MOTORY, HNACÍ STROJE, RŮZNÉ MECHANICKÉ 

PŘÍSTROJE 

Poznámka: Nezahrnuje stroje pro domácnost a kolovraty (15.3) nebo 

kancelářské stroje (15.5). 

   15.1.1 Průmyslové stroje a zařízení (jako jsou zařízení na lisování, mletí,  

míchání, destilaci nebo hloubení, včetně mlýnských kamenů) 

   15.1.7 Dopravní pásy 

   15.1.11 Motory, hnací stroje 

   15.1.13 Vrtule, ventilátory, fukary, turbíny, hořáky 

Poznámka: Zahrnuje všechny druhy vrtulí včetně leteckých nebo 

lodních. 

   15.1.17 Části průmyslových a zemědělských strojů, zařízení nebo motorů  

a strojů (včetně automatických paží, ramen robotů) 

   15.1.19 Jeřáby, kladkostroje, zdvihače (kladky; řemenice) 

   15.1.21 Rozprašovače, stříkací pistole na barvu, hasicí přístroje, rozprašovače vody 

   15.1.22 Zemědělské stroje 

Poznámky: (a) Včetně sekaček trávy a ostatních zahradních  

strojů. 

(b) Zemědělské nástroje jsou zařazeny do oddílu  

14.9. 

   15.1.23 Benzinové pumpy 

   15.1.24 Automatické dávkovače, prodejní automaty na mince (mimo 15.1.23),  

registrační pokladny, elektronické platební automaty 

   15.1.25 Různé jiné mechanické zařízení 

Poznámky: (a) Včetně zavíračů dveří. 

(b) Nezahrnuje strojní vrtačky a pneumatická 

kladiva (14.7.6). 

 

15.3 STROJE PRO DOMÁCNOST, KOLOVRATY 

* 15.3.1 Stroje pro domácí účely 

Poznámka: Nezahrnuje kuchyňské stroje (11.1.10), pračky  

(13.3.23) a domácí sušárny (13.3.24). 

   15.3.11 Kolovrátky, přeslice, tkalcovské stavy
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Pomocné sekce oddílu 15.3 

(spojené s hlavní sekcí 15.3.1) 

A 15.3.3 Šicí stroje 

A 15.3.5 Vysavače, leštiče 

A 15.3.9 Ostatní domácí stroje 

 

15.5 KANCELÁŘSKÉ STROJE 

Poznámka:  Nezahrnuje faxy, tiskárny, skenery, fotokopírky (A 16.1.12) 

   15.5.1 Psací stroje 

Poznámka: Nezahrnuje textové procesory (16.1.4). 

   15.5.25 Ostatní kancelářské stroje 

 

15.7 KOLA, LOŽISKA 

* 15.7.1 Ozubená kola, zuby ozubených kol 

* 15.7.7 Lodní kolesa, vratidla, lopatky kolového parníku 

* 15.7.9 Ostatní kola s příčlemi nebo bez nich 

Poznámka: Nezahrnuje kola s pneumatikami a podvozková kola 

vozidel (18.1.21). 

* 15.7.11 Kuličková a jiná ložiska 

* 15.7.15 Hnací kola, několik kol v zapojení, převodová kola 

* 15.7.17 Kola nebo segmenty kol s křídly 

Pomocné sekce oddílu 15.7 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 15.7.1 

A 15.7.2 Ozubená řezací kola, disky cirkulárek 

A 15.7.3 Segmenty ozubených kol a zubů 

A 15.7.4 Ozubená kola nebo segmenty ozubených kol s příčlemi 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 15.7.1 – 15.7.17 

A 15.7.18 Kola nebo ložiska bez nápisu nebo kresby 

A 15.7.19 Kola nebo ložiska s nápisem 

A 15.7.20 Kola nebo ložiska s lidskými bytostmi, zvířaty nebo rostlinami 

A 15.7.21 Kola nebo ložiska s jinými obrazovými prvky 

 

15.9 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Poznámka: Nezahrnuje elektrické lampy a rádiové lampy (13.1.6,  

A 13.1.17 a A 13.1.18) nebo elektrické kabely (14.1.5). 

* 15.9.1 Elektrické zařízení 

Pomocné sekce oddílu 15.9 

(spojené s hlavní sekcí 15.9.1) 

A 15.9.2 Baterie, suché články 

A 15.9.3 Zapalovací svíčky  
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A 15.9.9 Elektrické vybavení vozidel (mimo A 15.9.2 a A 15.9.3) 

Poznámka: Nezahrnuje signální lampy (13.1.6) a čelní reflektory  

vozidel (13.1.6). 

A 15.9.10 Elektrické kolíky 

A 15.9.11 Vypínače 

A 15.9.12 Elektrické zásuvky 

A 15.9.15 Izolanty 

A 15.9.16 Tranzistory, diody, rezistory a magnety 

A 15.9.18 Integrované obvody, počítačové čipy 

 Poznámka: Včetně paměťových čipů a karet. 

A 15.9.25 Ostatní elektrické zařízení 
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16. TELEKOMUNIKACE, ZÁZNAM NEBO REPRODUKCE  

ZVUKU, POČÍTAČE, FOTOGRAFIE, KINEMATOGRAFIE, OPTIKA 

16.1 TELEKOMUNIKACE, ZÁZNAM NEBO REPRODUKCE ZVUKU,  

POČÍTAČE 

16.3 FOTOGRAFIE, KINEMATOGRAFIE, OPTIKA 

 

 

16.1 TELEKOMUNIKACE, ZÁZNAM NEBO REPRODUKCE ZVUKU,  

POČÍTAČE 

   16.1.1 Antény, satelity, sloupy, stožáry a telefonické nebo elektrické vedení 

* 16.1.4 Zařízení a přístroje pro telekomunikaci, televizi, záznam a reprodukci  

zvuku, počítače 

Pomocné sekce oddílu 16.1 

(spojené s hlavní sekcí 16.1.4) 

A 16.1.5 Rozhlasové nebo televizní přístroje 

Poznámky: (a) Včetně přístrojů pro reprodukci obrazu 

(video). 

(b) Nezahrnuje rádiové lampy (13.1.6). 

A 16.1.6 Počítače, textové procesory 

A 16.1.7  Počítačové myši 

A 16.1.8 Počítačové klávesnice, číselné klávesnice, jedna nebo více kláves 

A 16.1.11 Telefonní přístroje 

A 16.1.12 Faxy, tiskárny, skenery, fotokopírky 

A 16.1.13 Mikrofony 

A 16.1.14 Sluchátka 

A 16.1.15 Přehrávače 

A 16.1.16 CD, DVD, disky pro záznam a reprodukci zvuku, obrazu a dat; obaly  

a schránky  na disky 

A 16.1.17 Magnetofonové pásky, kazety na magnetofonové pásky 

A 16.1.20 Mobilní telefony, chytré telefony, tablety 

A 16.1.25 Jiné přístroje pro telekomunikaci nebo záznam nebo reprodukci zvuku 

 

16.3 FOTOGRAFIE, KINEMATOGRAFIE, OPTIKA 

* 16.3.1 Fotografické nebo kinematografické přístroje, projekční přístroje 

a diaprojektory 

Poznámka: Včetně videokamer a fotografických čoček. 

   16.3.11 Ostatní přístroje, nástroje nebo zařízení pro fotografii nebo  

kinematografii 

   16.3.13 Brýle, obroučky brýlí 

   16.3.15 Kukátka, dalekohledy, triedry, mikroskopy 

   16.3.17 Lupy s držátkem 

   16.3.19 Optické čočky, kontaktní čočky, dioptrická skla 

16.3.25 Ostatní optické přístroje, nástroje a zařízení 
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Pomocné sekce oddílu 16.3 

(spojené s hlavní sekcí 16.3.1) 

A 16.3.3 Clony 

A 16.3.5 Filmy, filmové kazety 
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17. HODINÁŘSKÉ PŘÍSTROJE, KLENOTY, VÁHY A MÍRY 

17.1 HODINÁŘSKÉ A JINÉ PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ ČASU 

17.2 KLENOTY 

17.3 VÁHY A ZÁVAŽÍ 

17.5 MÍRY 

 

 

17.1 HODINÁŘSKÉ A JINÉ PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ ČASU 

* 17.1.1 Hodinářské přístroje 

   17.1.17 Sluneční hodiny 

   17.1.19 Přesýpací hodiny 

   17.1.25 Jiné nástroje k měření času 

Pomocné sekce oddílu 17.1 

(spojené s hlavní sekcí 17.1.1) 

A 17.1.2 Kulaté ciferníky s ručičkami nebo bez nich 

Poznámka: Nezahrnuje ciferníky z jiných měřících přístrojů než  

hodinářských (17.5.1). 

A 17.1.3 Ciferníky jiné než kulaté s ručičkami nebo bez nich 

Poznámka: Nezahrnuje ciferníky z jiných měřících přístrojů než  

hodinářských (17.5.1). 

A 17.1.5 Ručičky z hodinářských přístrojů 

A 17.1.6 Jiné části hodinářských přístrojů 

Poznámka: Nezahrnuje spirálová péra (14.3.21). 

A 17.1.7 Hodinky 

A 17.1.8 Chronometry 

A 17.1.9 Hodiny, budíky 

A 17.1.13 Řemínky k hodinkám 

 

17.2 KLENOTY 

* 17.2.1 Drahé kameny 

* 17.2.5 Perly 

   17.2.13 Náhrdelníky, náramky, klenotnické řetězy 

   17.2.17 Prsteny a snubní prsteny 

   17.2.25 Ostatní klenoty 

Poznámka: Včetně manžetových knoflíků, kravatových 

a kloboukových jehlic. 

Pomocné sekce oddílu 17.2 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 17.2.1 

A 17.2.2 Broušené drahé kameny 

A 17.2.4 Jiné provedení drahých kamenů 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 17.2.5 

A 17.2.6 Perly nebo drahé kameny uvnitř lastury 
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17.3 VÁHY A ZÁVAŽÍ 

* 17.3.1 Váhy a závaží 

Pomocné sekce oddílu 17.3 

(spojené s hlavní sekcí 17.3.1) 

A 17.3.2 Dvojramenné váhy 

A 17.3.3 Ostatní váhy 

A 17.3.5 Části vah 

A 17.3.11 Závaží 

 

17.5 MÍRY 

Poznámka: Včetně kalkulačních nástrojů. 

* 17.5.1 Míry 

Poznámka: Nezahrnuje přístroje k měření času zatříděné do 17.1, 

nebo váhy a závaží zatříděné do 17.3. 

Pomocné sekce oddílu 17.5 

(spojené s hlavní sekcí 17.5.1) 

A 17.5.2 Nástroje pro délkové měření (metry, dělená pravítka, krejčovské  

metry, zeměměřičské metry a pásma) 

A 17.5.3 Průsvitná pravítka, kalkulační disky a válce 

A 17.5.4 Ruční počítadla 

A 17.5.5 Cejchy, kalibry, noniové cejchy (verniery), mikrometry, posuvná  

měřítka 

A 17.5.7 Nivelační přístroje pro projektanty a zedníky 

A 17.5.9 Úhelníky, křivítka, příložníky 

A 17.5.13 Olovnice, závaží pro olovnice 

A 17.5.15 Vodováhy 

A 17.5.17 Ciferníky měřících přístrojů 

Poznámka: Nezahrnuje ciferníky hodinářských přístrojů (17.1.1). 

A 17.5.19 Teploměry 

A 17.5.21 Busoly, námořní kompasy 

Poznámka: Nezahrnuje větrné růžice (1.1.17). 

A 17.5.25 Ostatní měřicí přístroje, počítadla, větrné korouhve, větroměry, větrné rukávy 
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18. DOPRAVA, VYBAVENÍ PRO ZVÍŘATA 

18.1 POZEMNÍ VOZIDLA 

18.2 VYBAVENÍ PRO ZVÍŘATA 

18.3. VODNÍ A OBOJŽIVELNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

18.4 KOTVY; BÓJE NEBO ZÁCHRANNÉ PÁSY 

18.5 VZDUŠNÉ NEBO VESMÍRNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

18.7 DOPRAVNÍ ZNAČKY A JINÉ UKAZATELE 

 

 

18.1 POZEMNÍ VOZIDLA 

* 18.1.1 Vozidla tažená lidskou nebo zvířecí silou (mimo 18.1.5 a 18.1.14) 

   18.1.5 Jízdní kola, motorky, skútry, tříkolky 

* 18.1.7 Motorová silniční vozidla 

* 18.1.11 Kolejová vozidla, vlaky, tramvaje 

* 18.1.14 Ostatní pozemní vozidla 

   18.1.21 Pneumatiky, otisky pneumatik, sněžné řetězy, osy s koly nebo bez  

nich, volanty, chladiče, výfuky, tlumiče pozemních vozidel 

Poznámka: Zahrnuje také jiné části pozemních vozidel, které 

nejsou zatříděny v žádné jiné třídě nebo oddílu. 

   18.1.23 Stylizovaná pozemní vozidla 

   18.1.25 Ostatní dopravní prostředky neuvedené v oddílech 18.3. a 18.5 

Poznámky: (a) Včetně lanovek a lyžařských vleků. 

(b) Nezahrnuje výtahy (18.1.16) a dopravní pásy  

(15.1.7). 

Pomocné sekce oddílu 18.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.1.1 

A 18.1.2 Závodní nebo válečné vozy, dvoukolé kolesky tažené koňmi 

A 18.1.3 Kočáry nebo vozy o čtyřech nebo více kolech tažené koňmi 

 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.1.5 

 

A 18.1.6 Postranní vozíky, přívěsy za jízdní kola 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.1.7 

A 18.1.8 Nákladní automobily, autobusy, traktory, trolejbusy 

A 18.1.9 Automobily 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.1.11 

A 18.1.12 Lokomotivy 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.1.14 

A 18.1.15 Válcovací stroje, samohybná vozidla nebo stroje pro stavby silnic nebo  

budov 

A 18.1.16 Výtahy, zvedací vozy 
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A 18.1.17 Sáňky, saně, ostatní vozidla pro pohyb na sněhu, samohybné sněžné  

frézy 

A 18.1.18 Karavany, obytné vozy 

A 18.1.19 Kočárky, vozíky pro golfové hole, koloběžky, nákupní vozíky 

v supermarketech, trakaře 

A 18.1.20 Židle na kolečkách 

 

18.2 VYBAVENÍ PRO ZVÍŘATA 

* 18.2.1 Podkovy 

Poznámka: Včetně magnetů ve tvaru podkovy. 

   18.2.7 Vybavení pro koně (mimo 18.2.1) 

* 18.2.17 Vybavení pro psy a kočky 

   18.2.25 Vybavení pro ostatní zvířata 

Pomocné sekce oddílu 18.2 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.2.7 

A 18.2.9 Třmeny, ostruhy 

A 18.2.11 Opratě 

A 18.2.13 Sedla 

A 18.2.15 Biče, jezdecké bičíky 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.2.17 

A 18.2.18 Obojky a vodítka pro psy a kočky 

 

18.3. VODNÍ A OBOJŽIVELNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

   18.3.1 Veslice, kanoe, gondoly, čluny, kajaky 

* 18.3.2 Plachetní čluny, plachetnice 

* 18.3.14 Motorové čluny a lodě 

   18.3.21 Plachty, lodní okna, vesla 

Poznámka: Zahrnuje také jiné části lodí nezatříděných v jiné 

třídě, oddílu nebo sekci. 

   18.3.23 Fantazijní nebo stylizované čluny 

   18.3.25 Ostatní prostředky vodní dopravy 

Poznámka: Včetně plovoucích doků, obojživelných dopravních  

prostředků a vznášedel. 

Pomocné sekce oddílu 18.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.3.2 

A 18.3.3 Vikingské lodi, galéry, lodi s jednoduchou hranatou plachtou (připevněnou 

k zavěšenému ráhnu kolmému na stěžeň) 

A 18.3.5 Starodávné plachetnice výrazného tvaru s vystupující nástavbou na  

přídi a zádi 

A 18.3.7 Velké plachetnice dlouhé štíhlé linie, klippery 

A 18.3.9 Jiné plachetnice 

A 18.3.10 Plachetnice, surfy 

A 18.3.13 Lodi smíšeného typu (plachty a pára) 
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Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.3.14 

A 18.3.15 Parníky 
A 18.3.16 Ponorky 
A 18.3.17 Jiné motorové lodi nebo čluny, rybářské a vlečné lodi 

Poznámka: Včetně říčních lodí motorových nebo nemotorových. 
A 18.3.18 Lodní komíny 

 

18.4 KOTVY, BÓJE, ZÁCHRANNÉ PÁSY 
* 18.4.1 Kotvy; bóje nebo záchranné pásy 

Pomocné sekce oddílu 18.4 
(spojené s hlavní sekcí 18.4.1) 

A 18.4.2 Kotvy 
A 18.4.3 Zkřížené kotvy 
A 18.4.11 Bóje nebo záchranné pásy 

 

18.5 VZDUŠNÉ NEBO VESMÍRNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
* 18.5.1 Letadla, vrtulníky 

Poznámky:  (a) Včetně částí letadel (ocasů, křídel, pilotních  
  kabin atd.). 

 (b) Nezahrnuje letadlové vrtule (15.1.13). 

* 18.5.5 Ostatní vzdušné dopravní prostředky 

   18.5.10 Vesmírné rakety a jejich nosiče, umělé družice 

   18.5.11 Fantastické vesmírné lodě, létající talíře 

Pomocné sekce oddílu 18.5 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.5.1 

A 18.5.3 Stylizovaná letadla 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.5.5 

A 18.5.6 Balóny, upoutané balóny, řiditelné balóny 
A 18.5.7 Draci, deltaplány 
A 18.5.8 Padáky 
A 18.5.9 Kvadrokoptérové drony 

 

18.7 DOPRAVNÍ ZNAČKY A JINÉ UKAZATELE 
* 18.7.1 Silniční nebo železniční dopravní značky 
* 18.7.22 Vodní nebo vzdušné dopravní značky 

Pomocné sekce oddílu 18.7 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.7.1 
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A 18.7.11 Silniční nebo železniční dopravní světelné signály 

A 18.7.13 Patníky, milníky 

A 18.7.20 Ostatní silniční nebo železniční dopravní značky 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 18.7.1, 18.7.22 

A 18.7.19 Semafory 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 18.7.22 

A 18.7.23 Signální bóje 

A 18.7.25 Ostatní vodní nebo vzdušné dopravní značky 
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19. NÁDOBY A OBALY, VYOBRAZENÍ RŮZNÝCH VÝROBKŮ 

19.1 VELKÉ KONTEJNERY 

19.3 MALÉ KONTEJNERY 

19.7 LAHVE, FLAKÓNY 

19.8 ČÁSTI NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAHVÍM 

19.9 AMFORY, DŽBÁNY, VÁZY, KOŘENÁČE, ŽARDINIÉRY 

19.10 RAKVE, POHŘEBNÍ URNY 

19.11 LABORATORNÍ A LÉKÁRNICKÉ DÓZY 

19.13 LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ PŘÍSTROJE, NÁSTROJE NEBO  

POTŘEBY, PROTÉZY, LÉKY 

19.19 VYOBRAZENÍ RŮZNÝCH VÝROBKŮ 

 

 

19.1 VELKÉ KONTEJNERY 

Poznámka: Nezahrnuje kontejnery zatříděné do 19.9. 

* 19.1.1 Velké válcovité nebo elipsovité kontejnery (jako jsou tanky, kyslíkové  

  nádrže, plynové lahve, barely) 

* 19.1.3 Velké kontejnery jiné než válcovitého nebo elipsovitého tvaru (jako  

jsou balící bedny a koše, vozíky) 

* 19.1.4 Plechovky a konzervy, vědra, džbery 

Poznámka: Nezahrnuje hermeticky uzavřené plechovky (19.3.1.  

nebo 19.3.3). 

Pomocné sekce oddílu 19.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 19.1.1 

A 19.1.5 Barely ležící vodorovně 

A 19.1.6 Barely stojící 

A 19.1.7 Barely zepředu 

A 19.1.8 Kádě, vědra, dojačky 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 19.1.3 

A 19.1.11 Velké pytle pro přepravu zboží 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 19.1.1, 19.1.3 

A 19.1.12 Koše včetně košíků nošených na zádech (nůše), přenosné bedny na lahve 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 19.1.1 − 19.1.4 

A 19.1.25 Ostatní velké kontejnery 
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19.3 MALÉ KONTEJNERY 

Poznámka: Nezahrnuje kontejnery zatříděné do 11.3, 19.7, 19.9 nebo 

19.11. 

* 19.3.1 Malé válcovité nebo elipsovité kontejnery (jako jsou tuby na pilulky  

nebo na růž, kelímky pro kosmetické krémy, konzervy, džbány, plechovky) 

* 19.3.3 Malé kontejnery jiné než válcovité nebo elipsovité 

Pomocné sekce oddílu 19.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 19.3.3 

A 19.3.4 Schránky na dopisy 

A 19.3.5 Váčky (pytlíky) 

A 19.3.6 Sáčky s čajem nebo kávou 

 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 19.3.1, 19.3.3 

A 19.3.8 Prasátka jako pokladničky, kasičky 

A 19.3.9 Malé otevřené kontejnery 

A 19.3.11 Zabalené dárky nebo dary 

A 19.3.15 Tuby nebo lahvičky v obalu 

A 19.3.21 Tuby stisknuté na jednom konci 

A 19.3.24 Papír nebo karta připravená pro shromažďování v malých kontejnerech 

A 19.3.25 Ostatní drobné kontejnery 

 

19.7 LAHVE, FLAKÓNY 

* 19.7.1 Lahve a flakóny kruhového nebo elipsovitého půdorysu 

* 19.7.2 Lahve a flakóny jiného než kruhového nebo elipsovitého půdorysu 

* 19.7.6 Lahve a flakóny představující lidskou bytost, zvíře, část lidského nebo  

zvířecího těla nebo neživé předměty 

* 19.7.7 Lahve a flakóny s ouškem 

   19.7.25 Jiné lahve a flakóny 

   19.7.26 Lahve pro kojence 

Pomocné sekce oddílu 19.7 

(spojené s hlavními sekcemi 19.7.1 − 19.7.7) 

A 19.7.9 Lahve nebo flakóny štíhlé 

A 19.7.10 Lahve nebo flakóny baňaté 

A 19.7.12 Lahve nebo flakóny bez hrdla 

A 19.7.13 Lahve nebo flakóny se skloněným nebo vodorovným hrdlem 

A 19.7.16 Lahve nebo flakóny s dovnitř vydutými stranami 

A 19.7.17 Lahve nebo flakóny s vydutými, vypouklými nebo okrouhlými  

stranami 

A 19.7.20 Lahve nebo flakóny kónického tvaru 

A 19.7.22 Lahve nebo flakóny se svislými, vodorovnými nebo jinak položenými  

žebry 

A 19.7.23 Lahve nebo flakóny s jiným povrchovým reliéfem než žebrovým 

A 19.7.24 Lahve nebo flakóny opletené 
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19.8 ČÁSTI NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAHVÍM 

* 19.8.1 Části a příslušenství k lahvím 

Poznámky: (a) Včetně nálepek a dudlíků na dětské  

lahve. 

(b) Nezahrnuje otvíráky lahví a vývrtky (11.1.10). 

Pomocné sekce oddílu 19.8 

(spojené s hlavní sekcí 19.8.1) 

A 19.8.2 Hrdla lahví 

A 19.8.5 Zátky, korky 

A 19.8.7 Uzávěry lahví 

A 19.8.25 Jiné části a příslušenství lahví 

 

19.9 AMFORY, DŽBÁNY, VÁZY, KOŘENÁČE, ŽARDINIÉRY 

* 19.9.1 Amfory, džbány, vázy, kořenáče, žardiniéry 

Pomocné sekce oddílu 19.9 

(spojené s hlavní sekcí 19.9.1) 

A 19.9.2 Amfory s uchy nebo bez nich, džbány 

A 19.9.3 Květinové a dekorační vázy 

A 19.9.7 Květináče nebo kultivační hrnce 

A 19.9.9 Žardiniéry, kultivační boxy 

 

19.10  RAKVE, POHŘEBNÍ URNY 

 

19.11 LABORATORNÍ A LÉKÁRNICKÉ DÓZY 

* 19.11.1 Hmoždíře 

Poznámka: Včetně hmoždířů pro použití v kuchyni. 

* 19.11.4 Laboratorní a lékárnické dózy 

Pomocné sekce oddílu 19.11 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 19.11.4 

A 19.11.5 Křivule kulovité a vejčité 

A 19.11.7 Křivule trojboké 

A 19.11.9 Kulovité dózy (balóny) 

A 19.11.11 Trojboké dózy 

A 19.11.13 Zkumavky 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 19.11.1, 19.11.4 

A 19.11.25 Jiné laboratorní a lékárnické dózy 

 

19.13 LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ PŘÍSTROJE, NÁSTROJE NEBO  

POTŘEBY, PROTÉZY, LÉKY 

* 19.13.1 Lékařské a chirurgické přístroje, nástroje nebo potřeby, protézy, léky 

Pomocné sekce oddílu 19.13 
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(spojené s hlavní sekcí 19.13.1) 

A 19.13.3 Injekční stříkačky 

A 19.13.5 Masážní přístroje 

A 19.13.7 Protézy 

A 19.13.13 Kondomy, menstruační kalíšky 

A 19.13.15 Náplasti, obvazový materiál 

A 19.13.21 Ampulky, kapsle, pilulky, tabletky, čípky 

A 19.13.22 Stetoskopy 

A 19.13.23 Chirurgické masky 

A 19.13.25 Ostatní lékařské nebo chirurgické přístroje, nástroje nebo potřeby 

 

19.19 VYOBRAZENÍ RŮZNÝCH VÝROBKŮ 

Poznámka: Zahrnuje veškeré vyobrazení výrobků nezařazených do jiných 

tříd, oddílů a sekcí, jako jsou uhlí, koks, brikety, ingoty. 
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20. POTŘEBY PSACÍ, KRESLÍŘSKÉ NEBO MALÍŘSKÉ,  

KANCELÁŘSKÉ ZBOŽÍ, PAPÍRNICKÉ A KNIHKUPECKÉ 

VÝROBKY 

20.1 PSACÍ, KRESLÍŘSKÉ NEBO MALÍŘSKÉ POTŘEBY, DROBNÉ  

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 

20.5 PAPÍRY, DOKUMENTY 

20.7 KNIHY, KNIHAŘSKÉ VAZBY, NOVINY 

 

 

20.1 PSACÍ, KRESLÍŘSKÉ NEBO MALÍŘSKÉ POTŘEBY, DROBNÉ  

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 

* 20.1.1 Psací, kreslířské a malířské potřeby, včetně špachtlí (mimo 20.1.15.  

a 20.1.17) 

* 20.1.15 Malířské štafle, rýsovací prkna, tabule, školní tabulky, umělecké palety 

* 20.1.17 Ostatní drobné kancelářské potřeby 

Poznámky: (a) Včetně spisových spon, ořezávátek, lepicí  

pásky, razítkových polštářků, náplně do tiskáren.  

(b) Nezahrnuje připínáčky (14.3.1) a kancelářské  

potřeby zatříděné do 17.5.1. a do oddílu 20.5. 

Pomocné sekce oddílu 20.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 20.1.1 

A 20.1.3 Tužky, pera, nasazovací pera, plnicí pera, fixy 

A 20.1.5 Štětce 

A 20.1.9 Malířské válečky 

A 20.1.11 Ostatní psací, kreslířské nebo malířské potřeby 

Poznámka: Nezahrnuje stříkací pistole na barvu (15.1.21). 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 20.1.15 

A 20.1.16 Filmové klapky 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 20.1.17 

A 20.1.19 Razidla nebo razítka 

 

20.5 PAPÍRY, DOKUMENTY 

   20.5.1 Pergameny se svinutými nebo roztřepenými okraji 

   20.5.3 Kalendáře 

   20.5.5 Jiné dokumenty s nápisy ručně psaným nebo tištěným písmem  

nebo tabule 

   20.5.7 Plány, schémata, diagramy, křivky, nárysy 

   20.5.11 Štítky, štítkoví jezdci, děrné štítky nebo pásky 

   20.5.13 Obálky 

   20.5.14 Vizitky 

   20.5.15 Visačky 
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20.5.16 Bankovní, kreditní nebo identifikační karty, s čárovým kódem nebo bez něho, 

magnetické nebo jiné 

   20.5.21 Poštovní známky 

   20.5.23 Bankovky 

   20.5.24 Rozdrcený nebo zmačkaný papír, roztrhaný papír 

   20.5.25 Papír v rolích, tapety, jiné papíry a dokumenty 

 Poznámka: Zahrnuje toaletní papír a papírové utěrky. 

 

20.7 KNIHY, KNIHAŘSKÉ VAZBY, NOVINY 

* 20.7.1 Knihy, časopisy, noviny, knihařské vazby, svazky 

 Poznámka: Včetně otevřených knih, časopisů a novin. 

Pomocné sekce oddílu 20.7 

(spojené s hlavní sekcí 20.7.1) 

A 20.7.2 Knihy, časopisy, noviny 

A 20.7.5 Knihařské vazby, svazky 

A 20.7.7 Záhlaví novin nebo časopisů 
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21. HRY, HRAČKY, SPORTOVNÍ POTŘEBY, KOLOTOČE 

21.1 HRY, HRAČKY 

21.3 SPORTOVNÍ POTŘEBY, KOLOTOČE 

 

 

21.1 HRY, HRAČKY 

* 21.1.1 Balíčky karet, hrací karty, figury na hracích kartách 

Poznámka: Srdce a kříže se zatřídí samostatně do 2.1.9 a 5.3.6 granáty 

 

   21.1.9 Hrací kostky, domino 

   21.1.11 Hrací pole, šachovnice, křížovky 

Poznámka: Nezahrnuje pozadí šachovnicového vzoru (25.7.1). 

   21.1.13 Šachové figurky 

   21.1.14 Puzzle a jeho stavební prvky 

   21.1.15 Stavebnice, stavebnicové díly 

   21.1.16 Balóny 

   21.1.17 Větrné mlýny, větrníky (otáčející se hračky) 

   21.1.18 Videoherní konzole a ovladače 

   21.1.19 Kouzelné hůlky 

   21.1.25 Ostatní hry nebo hračky 

Pomocné sekce oddílu 21.1 

(spojené s hlavní sekcí 21.1.1) 

A 21.1.2 Piky (barva karty) 

A 21.1.3 Kára (barva karty) 

A 21.1.4 Všechny 4 karetní barvy dohromady (srdce, piky, kára, trefy) 

A 21.1.5 Vyobrazení krále, královny nebo žolíka 

A 21.1.7 Balíčky karet, hrací karty 

 

21.3 SPORTOVNÍ POTŘEBY, KOLOTOČE 

   21.3.1 Kopací a jiné míče, opeřené míčky 

   21.3.3 Kuželky 

   21.3.5 Rakety 

   21.3.7 Golfové hole a brašny na golfové hole, hokejky, pálky na pólo 

   21.3.9 Lyže, špičky lyží, lyžařské hole 

   21.3.10 Snowboardy 

   21.3.11 Brusle nebo kolečkové brusle, skateboardy 

   21.3.13 Činky, vzpěračská břemena 

   21.3.14 Kriketové branky a pálky 

   21.3.15 Rybářské a lovecké potřeby 

Poznámky: (a) Včetně potřeb pro podvodní rybolov. 

(b) Nezahrnuje zbraně zatříděné do oddílů 23.1  

a 23.3. 

   21.3.16 Sítě pro rybolov, lov nebo hry 

   21.3.17 Branky pro fotbal a ostatní týmové sporty 

   21.3.19 Kolotoče, skluzavky, kolébky, houpačky 

   21.3.21 Terče 

   21.3.22 Stolní fotbal 



Vídeňská dohoda (9. vydání) - Seznam tříd, oddílů a sekcí s vysvětlivkami 

 

80 

 

   21.3.23 Boxovací rukavice 

   21.3.24 Kulečníkové stoly, kulečníková tága 

   21.3.25 Ostatní sportovní potřeby 

Poznámky: (a) Včetně gymnastického zařízení a nářadí. 

(b) Nezahrnuje cepíny (14.9.5), luky (23.1.5),  

šípy a šipky, které jsou zařazeny do oddílu 24.15, 

oštěpy (23.1.1), plachetnice (18.3.2). 
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22. HUDEBNÍ NÁSTROJE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ, HUDEBNÍ  

POTŘEBY, ZVONY, OBRAZY, SOCHY 

22.1 HUDEBNÍ NÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ HUDEBNÍCH  

NÁSTROJŮ, HUDEBNÍ POTŘEBY 

22.3 ZVONY 

22.5 OBRAZY, SOCHY 

 

 

22.1 HUDEBNÍ NÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ HUDEBNÍCH  

NÁSTROJŮ, HUDEBNÍ POTŘEBY 

   22.1.1 Bicí nástroje 

Poznámka: Nezahrnuje zvony, které jsou zatříděny do oddílu 22.3. 

* 22.1.5 Dechové nástroje, píšťaly 

* 22.1.10 Klávesnicové nástroje 

Poznámka: Nezahrnuje akordeony (22.1.25). 

* 22.1.15 Strunné nástroje 

* 22.1.21 Příslušenství hudebních nástrojů, hudební potřeby 

Poznámka: Včetně bubenických paliček, smyčců, ladiček,  

metronomů, nástrojových stojanů, pulpitů (stojanů na noty), 

zvláštních pouzder na nástroje a taktovky (pro dirigenty 

orchestru). 

   22.1.25 Ostatní hudební nástroje 

Pomocné sekce oddílu 22.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 22.1.5 

A 22.1.6 Žesťové nástroje (mimo A 22.1.7) 

A 22.1.7 Lovecké rohy 

A 22.1.8 Dechové dřevěné nástroje, dudy 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 22.1.10 

A 22.1.11 Píšťalové varhany 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 22.1.15 

A 22.1.16 Lyry, harfy 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 22.1.21 

A 22.1.22 Ladičky 
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22.3 ZVONY 

* 22.3.1 Zvony 

Pomocné sekce oddílu 22.3 

(spojené s hlavní sekcí 22.3.1) 

A 22.3.5 Jeden zvon 

A 22.3.6 Dva zvony 

A 22.3.7 Tři zvony 

A 22.3.8 Více než tři zvony 

A 22.3.21 Rolničky 

 

22.5 OBRAZY, SOCHY 

* 22.5.1 Obrazy 

* 22.5.10 Sochy, představující lidské bytosti 

* 22.5.19 Sochy, představující zvířata 

   22.5.25 Ostatní sochy 

Poznámka: Včetně abstraktních soch. 

Pomocné sekce oddílu 22.5 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 22.5.1 

A 22.5.3 Slavné obrazy 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 22.5.10 

A 22.5.12 Sochy představující ženu 

A 22.5.13 Sochy představující muže 

A 22.5.14 Sochy představující dítě 

A 22.5.15 Sochy představující skupinu lidských bytostí 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 22.5.10, 22.5.19 

A 22.5.17 Jezdecké sochy 
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23. ZBRANĚ, STŘELIVO, BRNĚNÍ 

Poznámka: Nezahrnuje vojenské tanky (18.1.14), vojenská letadla  

(18.5.1) a válečné lodi, které jsou zatříděny do oddílu 18.3. 

23.1 SEČNÉ A BODNÉ ZBRANĚ, OSTATNÍ ZBRANĚ MIMO  

STŘELNÝCH 

23.3 STŘELNÉ ZBRANĚ, STŘELIVO, VÝBUŠNINY 

23.5 BRNĚNÍ 

 

 

23.1 SEČNÉ A BODNÉ ZBRANĚ, OSTATNÍ ZBRANĚ MIMO  

STŘELNÝCH 

   23.1.1 Sečné a bodné zbraně, kopí, meče, dýky 

Poznámka: Nezahrnuje válečné sekery (14.7.2). 

   23.1.5 Luky, toulce 

Poznámka: Šípy jsou zatříděny v oddílu 24.15. 

   23.1.7 Kuše, samostříly 

Poznámka: Šípy jsou zatříděny v oddílu 24.15. 

   23.1.25 Ostatní zbraně, které nejsou střelné 

Poznámka: Včetně kyjů, obušků, bumerangů, praků. 

 

23.3 STŘELNÉ ZBRANĚ, STŘELIVO, VÝBUŠNINY 

* 23.3.1 Střelné zbraně 

* 23.3.10 Střelivo, výbušniny 

Pomocné sekce oddílu 23.3 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 23.3.1 

A 23.3.2 Děla, samohybná děla, odpalovací zařízení raket 

A 23.3.3 Ručnice, poloautomatické střelné zbraně, kulomety 

A 23.3.5 Pistole, revolvery 

A 23.3.7 Ostatní střelné zbraně 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 23.3.10 

A 23.3.11 Brokovnicové patrony 

A 23.3.13 Kulovnicové patrony 

A 23.3.15 Nábojnice, rakety 

A 23.3.17 Granáty, bomby, dynamit 

 Poznámka: Včetně vybuchujících bomb s jiskrami. 

A 23.3.25 Ostatní střelivo a výbušniny 
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23.5 BRNĚNÍ 

* 23.5.1 Brnění 

Pomocné sekce oddílu 23.5 

(spojené s hlavní sekcí 23.5.1) 

A 23.5.5 Přilby jako součást brnění 

A 23.5.11 Ostatní součásti brnění 
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24. HERALDIKA, MINCE, ZNAKY, SYMBOLY 

24.1 ERBY 

24.3 PEČETI, RAZÍTKA 

24.5 MEDAILE, MINCE, VYZNAMENÁNÍ, ŘÁDY 

24.7 VLAJKY 

24.9 KORUNY, DIADÉMY 

24.11 EMBLÉMY, INSIGNIE 

24.13 KŘÍŽE 

24.15 ŠÍPY 

24.17 ZNAKY, ZNAČKY, SYMBOLY 

 

 

24.1 ERBY 

   24.1.1 Erby neobsahující obrazový prvek nebo nápis 

   24.1.3 Erby obsahující zobrazení geometrických obrazců nebo těles, čáry,  

pruhy nebo pole 

* 24.1.5 Erby obsahující jiné obrazové prvky nebo nápisy 

* 24.1.17 Erby s obrazovými motivy nebo nápisy umístěnými vně 

   24.1.23 Několik erbů 

   24.1.25 Erby neobvyklých tvarů 

Pomocné sekce oddílu 24.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.1.5 

A 24.1.7 Erby obsahující vyobrazení nebeských těles nebo přírodních jevů 

A 24.1.8 Erby obsahující vyobrazení lidských bytostí nebo částí lidského těla 

ve zbroji nebo bez ní 

A 24.1.9 Erby obsahující vyobrazení zvířat nebo částí zvířecích těl 

A 24.1.10 Erby obsahující vyobrazení rostlin 

A 24.1.11 Erby obsahující vyobrazení krajiny, obydlí, budov nebo staveb 

A 24.1.12 Erby obsahující vyobrazení rukodělných nebo průmyslových výrobků 

A 24.1.13 Erby obsahující jiné obrazové prvky 

A 24.1.15 Erby obsahující nápisy 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.1.1 – 24.1.25 

A 24.1.16 Neúplné erby 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.1.17 

A 24.1.18 Erby s obrazovými motivy nebo nápisy umístěnými nad erby 

A 24.1.19 Erby se štítonoši (postavy nebo erbovní zvířata držící heraldický štít) 

A 24.1.20 Erby s obrazovými motivy nebo nápisy umístěnými mimo erby jiným  

způsobem 
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24.3 PEČETI, RAZÍTKA 

* 24.3.1 Pečeti nebo razítka 

Pomocné sekce oddílu 24.3 

(spojené s hlavní sekcí 24.3.1) 

A 24.3.2 Pečeti nebo razítka připojené k dokumentu nebo na něm použité,  

na stužce nebo jiném předmětu 

A 24.3.7 Kruhové pečeti nebo razítka 

A 24.3.8 Eliptické (oválné) pečeti nebo razítka 

A 24.3.9 Pečeti nebo razítka jiného tvaru 

A 24.3.11 Pečeti nebo razítka s vyobrazením nebeských těles nebo přírodních  

jevů 

A 24.3.12 Pečeti nebo razítka s vyobrazením lidských bytostí nebo částí lidského  

těla 

A 24.3.13 Pečeti nebo razítka s vyobrazením zvířat nebo částí těl zvířat 

A 24.3.14 Pečeti nebo razítka s vyobrazením rostlin 

A 24.3.15 Pečeti nebo razítka s vyobrazením krajin, obydlí, budov nebo  

  staveb 

A 24.3.16 Pečeti nebo razítka s vyobrazením rukodělných nebo průmyslových  

výrobků 

A 24.3.17 Pečeti nebo razítka s vyobrazením geometrických prvků nebo  

předmětů 

A 24.3.18 Pečeti nebo razítka s nápisy 

A 24.3.19 Pečeti nebo razítka s jinými obrazovými prvky 

 

24.5 MEDAILE, MINCE, VYZNAMENÁNÍ, ŘÁDY 

* 24.5.1 Jedna medaile nebo mince 

   24.5.5 Dvě medaile nebo mince 

   24.5.7 Více než dvě medaile nebo mince 

* 24.5.20 Vyznamenání, řády 

Pomocné sekce oddílu 24.5 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.5.1 

A 24.5.2 Jedna medaile nebo mince s vyobrazením lidské hlavy nebo lidské  

bytosti 

A 24.5.3 Jedna medaile nebo mince s jiným obrazovým motivem 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.5.20 

A 24.5.21 Zlaté rouno 

A 24.5.25 Jiná vyznamenání nebo mince 

 

24.7 VLAJKY 

* 24.7.1 Jedna vlajka 

* 24.7.3 Dvě nebo více vlajek 
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Pomocné sekce oddílu 24.7 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.7.3 

A 24.7.5 Skupiny vlajek (vlajkosláva) 

A 24.7.11 Vlajka ve formě banderole (popsaný pás) 

A 24.7.21 Několik vlajek na tomtéž stožáru nebo závěsu 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.7.1, 24.7.3 

A 24.7.13 Vlajky, jejichž vzdálená část od stožáru je okrouhlá nebo se zužuje do  

bodu, nebo má tvar vlaštovčího ocasu 

A 24.7.15 Vlajky ve formě trojúhelníku 

A 24.7.23 Stylizované vlajky 

 

24.9 KORUNY, DIADÉMY 

* 24.9.1 Koruny na vrcholu uzavřené (formou čapky nebo klobouku) 

* 24.9.2 Koruny na vrcholu otevřené 

* 24.9.3 Stylizované nebo fantazijní koruny 

   24.9.4 Diadémy 

Pomocné sekce oddílu 24.9 

(spojené s hlavními sekcemi 24.9.1 − 24.9.3) 

A 24.9.5 Jedna koruna 

A 24.9.6 Dvě nebo více korun 

A 24.9.7 Koruny s kulovitými hroty 

A 24.9.8 Koruny jejichž hořejší obrubu tvoří věž nebo stavba 

A 24.9.9 Koruny se třemi špičatými listy 

A 24.9.10 Koruny s více než třemi špičatými listy 

A 24.9.11 Koruny s listy ve formě šípů 

A 24.9.12 Koruny s dominantou tvořenou listy 

A 24.9.13 Koruny s křížem na vrcholu 

A 24.9.14 Koruny doplněné písmenem, monogramem nebo číslicí (číslicemi) 

A 24.9.16 Koruny doplněné jiným nápisem 

A 24.9.20 Koruny s vyobrazením lidského těla nebo částí lidského těla 

A 24.9.21 Koruny s vyobrazením zvířat nebo částí zvířecího těla 

A 24.9.22 Koruny s vyobrazením rostlin 

A 24.9.23 Koruny s vyobrazením rukodělných nebo průmyslových výrobků 

A 24.9.24 Koruny s jiným obrazovým motivem 

A 24.9.25 Koruny s jinými charakteristikami 

 

24.11 EMBLÉMY, INSIGNIE 

   24.11.1 Římské odznaky, liktorské svazky, žezla 

   24.11.3 Tyče okřídlené (Merkurova hůl) 

   24.11.5 Pastýřské hole, biskupské berly 

   24.11.7 Neptunův trojzubec 

   24.11.11 Zeměkoule s křížem nahoře 

   24.11.13 Mitry 

   24.11.14 Merkurova přilba (s křídly) 

   24.11.15 Davidovy hvězdy 

   24.11.16 Rohy hojnosti 
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   24.11.17 Čínské symboly štěstí (Ruyi) 

   24.11.18 Podpisy, kresby nebo jiné obrazové prvky uznané jako emblémy nebo  

insignie 

   24.11.21 Šerpy (jako odznaky důstojnosti nebo postavení), kokardy 

Poznámka: Nezahrnuje prýmky, které jsou zatříděny do stejné  

sekce jako úhelníky (26.3.23). 

   24.11.25 Ostatní emblémy a insignie 

Poznámka: (a) Zahrnuje ďáblovo oko. 

(b) Nezahrnuje vyobrazení hada a poháru (3.11.1), hada 

a hole (3.11.1), říšského orla (3.7.1) a pochodní 

(13.1.5). 

 

24.13 KŘÍŽE 

* 24.13.1 Řecký kříž, svatoondřejský kříž 

* 24.13.2 Latinský kříž, kříž tau 

* 24.13.3 Lotrinský kříž, papežský kříž 

* 24.13.4 Maltézský kříž 

* 24.13.5 Kříže tvořené nápisy 

* 24.13.25 Ostatní kříže 

Pomocné sekce oddílu 24.13 

(spojené s hlavními sekcemi 24.13.1 − 24.13.25) 

A 24.13.9 Kříže z protínajících se linek 

A 24.13.13 Kříže obsahující nápisy 

A 24.13.14 Kříže doprovázené nápisy 

A 24.13.17 Kříže obsahující obrazový prvek 

A 24.13.21 Kříže s paprsky nebo paprskovitými linkami 

A 24.13.22 Kříže uvnitř kruhu nebo mnohoúhelníku 

A 24.13.23 Kříže uvnitř čtverce nebo pravoúhelníku 

A 24.13.24 Kříže uvnitř jiných obrazových motivů 

A 24.13.26 Neúplné kříže 

 

24.15 ŠÍPY 

Poznámka: Zahrnuje šipky. 

* 24.15.1 Jeden šíp 

* 24.15.2 Dva šípy, dvojité šípy 

* 24.15.3 Více než dva šípy 

   24.15.21 Hroty šípů 

Poznámka: Nezahrnuje hroty šípů ve tvaru háku (26.3.23). 

Pomocné sekce oddílu 24.15 

(spojené s hlavními sekcemi 24.15.1 – 24.15.3) 

A 24.15.5 Šípy se zpětnými háky 

A 24.15.7 Šípy s monogramem, písmenem nebo číslicí 

A 24.15.8 Šípy s jakýmkoli jiným nápisem (mimo A 24.15.17) 

A 24.15.11 Šípy s jiným obrazovým motivem (mimo 24.15.13 a 24.15.15) 

A 24.15.13 Šípy tvořící kruh, kruhový oblouk nebo prsten 

A 24.15.15 Šípy tvořící jiný geometrický obrazec 

A 24.15.17 Šípy, které jsou tvořeny nápisem 
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24.17 ZNAKY, ZNAČKY, SYMBOLY 

* 24.17.1 Interpunkční znamínka 

   24.17.3 Hvězdičky 

* 24.17.5 Matematické symboly 

* 24.17.10 Hudební symboly 

   24.17.15 Astronomické nebo astrologické symboly, symboly zvířetníku,  

symboly pro mužské nebo ženské pohlaví 

   24.17.16 Symbol předpisu (Rx) 

   24.17.17 Zavináč (@) 

   24.17.18 Všeobecně užívané symboly 

   24.17.19 Symboly pro recyklaci 

   24.17.20 Kontrolní značky 

   24.17.21 Symboly jin a jang 

   24.17.22 Symboly pro mír 

   24.17.23 Symboly pro zákaz 

Poznámka: Nezahrnuje dopravní značky a informační tabule (18.7). 

   24.17.24 Pin ikony 

   24.17.25 Ostatní znaky, značky, symboly 

Pomocné sekce oddílu 24.17 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.17.1 

A 24.17.2 Tečky 

A 24.17.4 Vykřičníky, otazníky 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.17.5 

A 24.17.6 Několik matematických symbolů 

A 24.17.7 Matematické symboly kombinované s kresbami nebo písmeny 

A 24.17.8 Symbol nekonečna 

A 24.17.9 Jiné matematické symboly 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 24.17.10 

A 24.17.11 Houslový klíč samotný 

A 24.17.12 Noty samotné 

A 24.17.13 Houslový klíč s notami a notovou osnovou nebo jen s notovou  

osnovou 

A 24.17.14 Ostatní hudební symboly 
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25. ORNAMENTÁLNÍ MOTIVY, PLOCHY NEBO POZADÍ  

S ORNAMENTY 

25.1 ORNAMENTÁLNÍ MOTIVY 

25.3 HORIZONTÁLNĚ PRODLOUŽENÝ ORNAMENTÁLNÍ POVRCH 

25.5 PŮLENÉ NEBO ČTVRCENÉ POZADÍ 

25.7 POVRCH NEBO POZADÍ POKRYTÉ OPAKOVANÝMI 

GEOMETRICKÝMI OBRAZCI, OBRAZOVÝMI PRVKY NEBO NÁPISY 

25.12 POVRCH NEBO POZADÍ POKRYTÉ JINÝMI ORNAMENTY 

 

 

25.1 ORNAMENTÁLNÍ MOTIVY 

Poznámka: Nezahrnuje ornamentální motivy složené z rostlin, které  

    jsou zařazené do oddílu 5.13 nebo horizontálně prodloužený  

    ornamentální povrch, který je zatříděn v oddílu 25.3. 

   25.1.1 Frontispice (jako titulní stránka nebo na etiketě) 

   25.1.5 Ornamentální pásky a lemovky (mimo 25.1.9) 

   25.1.6 Banderoly (pásky s nápisem), kartuše (ozdobné rámce) 

* 25.1.9 Ornamentální rámce a zarámování 

* 25.1.15 Etikety, kolerety (nálepky na hrdlo láhve) 

Poznámka: Nezahrnuje visačky (20.5.15). 

25.1.25 Jiné ornamentální motivy 

Pomocné sekce oddílu 25.1 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 25.1.9 

A 25.1.10 Kompletní zarámování a rámy 

A 25.1.13 Částečné zarámování a výzdoba 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 25.1.15 

A 25.1.17 Kolerety (nálepky na hrdlo láhve) 

A 25.1.18 Etikety ve formě pásku nebo prstence 

A 25.1.19 Jiné nálepky 

 

25.3 HORIZONTÁLNĚ PRODLOUŽENÝ ORNAMENTÁLNÍ POVRCH 

Poznámka: Nezahrnuje prodloužený eliptický povrch, který je  

zařazen do oddílu 26.1, prodloužený trojúhelníkový povrch, který je 

zatříděn v oddílu 26.3 nebo prodloužený čtyřúhelníkový povrch, 

který je zatříděn do oddílu 26.4. 

* 25.3.1 Horizontálně prodloužený povrch 
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Pomocné sekce oddílu 25.3 

(spojené s hlavní sekcí 25.3.1) 

A 25.3.3 Prodloužený povrch se dvěma krátkými stranami vypouklými vně nebo  

dovnitř 

A 25.3.5 Prodloužený povrch s jednou krátkou stranou vypouklou vně nebo  

dovnitř 

A 25.3.7 Prodloužený povrch s vypuklinou na jedné nebo dvou dlouhých  

stranách 

A 25.3.9 Prodloužené polygony 

Poznámka: Nezahrnuje trojúhelníky, které jsou zatříděny do 

oddílu 26.3, nebo čtyřúhelníky, které jsou zatříděny do 

oddílu 26.4. 

A 25.3.11 Prodloužený povrch s jednou nebo dvěma dlouhými vydutými  

stranami  

A 25.3.13 Prodloužený povrch s jednou nebo dvěma dlouhými stranami  

vypouklými vně 

A 25.3.15 Prodloužený povrch s jednou nebo několika stranami skládajícími se  

z řady oblouků, kruhů nebo elips 

A 25.3.25 Jiný prodloužený povrch 

 

25.5 PŮLENÉ NEBO ČTVRCENÉ POZADÍ 

Poznámka: Včetně pozadí rozděleného na dvě nebo čtyři části liniemi 

nebo prvky nebo plochami různého vzhledu. 

25.5.1 Pozadí vertikálně půlené 

25.5.2 Pozadí horizontálně půlené 

25.5.3 Pozadí diagonálně půlené 

25.5.5 Pozadí dělené křížovitě, vertikálně a horizontálně 

25.5.6 Pozadí dělené křížovitě diagonálně 

25.5.25 Jiná půlená nebo čtvrcená pozadí 

 

25.7 POVRCH NEBO POZADÍ POKRYTÉ OPAKOVANÝMI 

 GEOMETRICKÝMI OBRAZCI, OBRAZOVÝMI PRVKY NEBO  

 NÁPISY 

* 25.7.1 Povrch nebo pozadí pokryté opakovanými geometrickými obrazci nebo  

vzory 

   25.7.15 Povrch nebo pozadí pokryté šrafovaným vzorem 

   25.7.17 Povrch nebo pozadí pokryté opakovaným nápisem 

* 25.7.20 Povrch nebo pozadí pokryté linkami nebo pruhy 

 

   25.7.25 Povrch nebo pozadí pokryté jinými opakovanými obrazovými prvky 

Poznámka: Nezahrnuje povrch nebo pozadí s rozhozeným listím  

(5.3.16), nebo květy (5.5.23). 

Pomocné sekce oddílu 25.7 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 25.7.1 

A 25.7.2 Povrch nebo pozadí pokryté kosočtvercovým vzorem
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A 25.7.3 Povrch nebo pozadí pokryté čtvercovým nebo obdélníkovým vzorem  

(mimo A 25.7.4). 

A 25.7.4 Povrch nebo pozadí pokryté šachovnicovým vzorem 

A 25.7.5 Povrch nebo pozadí pokryté mnohoúhelníky 

A 25.7.6 Povrch nebo pozadí pokryté kruhy a elipsami 

A 25.7.7 Povrch nebo pozadí pokryté tečkami 

A 25.7.8 Povrch nebo pozadí pokryté jinými opakovanými geometrickými  

obrazci nebo vzory 

Pomocné sekce spojené s hlavní sekcí 25.7.20 

A 25.7.21 Povrch nebo pozadí pokryté příčnými linkami nebo pruhy 

A 25.7.22 Povrch nebo pozadí pokryté zvlněnými linkami nebo pruhy 

A 25.7.23 Povrch nebo pozadí pokryté linkami nebo pruhy ve tvaru klikatém nebo ve 

tvaru stromku (ševron, kepr) 

 

25.12 POVRCH NEBO POZADÍ POKRYTÉ JINÝMI ORNAMENTY 

   25.12.1 Povrch nebo pozadí s paprsky nebo paprskovitými přímkami 

   25.12.3 Povrch nebo pozadí se vzorem moaré 

   25.12.25 Povrch nebo pozadí s jakýmkoli jiným ornamentem 
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26. GEOMETRICKÉ OBRAZCE A TĚLESA 

Poznámky: (a) Včetně geometrických obrazců a těles skládajících se 

z lidských bytostí, zvířat, rostlin nebo objektů. 

(b) Mimo nápisy tvořící geometrické obrazce, které jsou 

zatříděny do oddílu 27.1. 

26.1 KRUHY, ELIPSY 

26.2 ÚSEČE NEBO VÝSEČE KRUHŮ NEBO ELIPS 

26.3 TROJÚHELNÍKY A ČÁRY TVOŘÍCÍ ÚHELNÍK 

26.4 ČTYŘÚHELNÍKY 

26.5 OSTATNÍ MNOHOÚHELNÍKY 

26.7 RŮZNÉ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, POSTAVENÉ VEDLE SEBE,  

SPOJENÉ NEBO SE PROTÍNAJÍCÍ 

26.11 ČÁRY, PRUHY 

26.13 OSTATNÍ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, NEDEFINOVATELNÉ  

VZORY 

26.15 GEOMETRICKÁ TĚLESA 

 

 

26.1 KRUHY, ELIPSY 

* 26.1.1 Kruhy 

* 26.1.2 Elipsy 

* 26.1.4 Dva kruhy nebo elipsy jeden uvnitř druhého 

* 26.1.5 Více než dva kruhy nebo elipsy jeden uvnitř druhého, spirály 

* 26.1.6 Několik kruhů nebo elips vedle sebe, dotýkající se nebo se protínající 

* 26.1.7 Kruhy obsahující jednu nebo několik elips 

* 26.1.8 Kruhy obsahující jeden nebo několik mnohoúhelníků (mimo 26.1.10.  

a 26.1.11) 

* 26.1.9 Elipsy obsahující jeden nebo několik kruhů nebo mnohoúhelníků  

(mimo 26.1.10. a 26.1.11) 

* 26.1.10 Kruhy nebo elipsy obsahující jeden nebo několik trojúhelníků nebo  

linky ve tvaru úhelníku 

* 26.1.11 Kruhy nebo elipsy obsahující jedno nebo několik čtyřbokých těles 

* 26.1.12 Kruhy nebo elipsy obsahující jeden nebo několik geometrických  

obrazců 

Poznámka: Zahrnuje kruhy nebo elipsy obsahující zakřivené nebo 

přímé čáry. 

*26.1.26 Kruhy nebo elipsy s výřezy 

Pomocné sekce oddílu 26.1 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 26.1.1, 26.1.2, 26.1.8 − 26.1.12, 26.1.26 

A 26.1.3 Jeden kruh nebo elipsa 
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Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 26.1.1 − 26.1.12 

A 26.1.13 Kruhy nebo elipsy obsahující vyobrazení nebeských těles nebo  

přírodních jevů 

A 26.1.14 Kruhy nebo elipsy obsahující vyobrazení lidských bytostí nebo částí  

lidského těla 

A 26.1.15 Kruhy nebo elipsy obsahující vyobrazení zvířat, částí zvířecího těla  

nebo rostliny 

A 26.1.16 Kruhy nebo elipsy obsahující jiné obrazové prvky 

A 26.1.17 Kruhy nebo elipsy obsahující jednu nebo několik číslovek 

A 26.1.18 Kruhy nebo elipsy obsahující jedno nebo několik písmen 

A 26.1.19 Kruhy nebo elipsy obsahující nápisy rozložené po obvodu 

A 26.1.20 Kruhy nebo elipsy obsahující nápisy umístěné v poloměru nebo průměru 

A 26.1.21 Kruhy nebo elipsy obsahující nápisy v kruhovém nebo eliptickém  

uspořádání 

A 26.1.22 Kruhy nebo elipsy obsahující nápisy v jiném uspořádání 

A 26.1.24 Kruhy nebo elipsy s tmavým povrchem nebo jeho částí 

 

Pomocná sekce spojená s hlavní sekcí 26.1.1, 26.1.2 

 

A 26.1.25 Kruhy nebo elipsy znázorňující svatozář 

 

26.2 ÚSEČE NEBO VÝSEČE KRUHU NEBO ELIPSY 

   26.2.1 Úseče kruhů nebo elips (mimo 26.2.7) 

   26.2.3 Výseče kruhů nebo elips (mimo 26.2.7) 

   26.2.5 Spojené nebo protínající se úseče nebo výseče kruhů nebo elips 

* 26.2.7 Polokruhy nebo poloelipsy 

* 26.2.12 Části nebo výseče kruhů nebo elips obsahující jeden nebo více geometrických 

obrazců 

* 26.2.26 Segmenty nebo výseče kružnic nebo elips, půlkruhy nebo půlelipsy s výřezy 

Pomocné sekce oddílu 26.2 

(spojené s hlavní sekcí 26.2.1, 26.2.12) 

A 26.2.13 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

vyobrazení nebeských těles nebo přírodních jevů 

A 26.2.14 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

vyobrazení lidských bytostí nebo částí lidského těla 

A 26.2.15 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

vyobrazení zvířat, částí zvířecího těla nebo rostliny 

A 26.2.16 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

jiné obrazové prvky 

A 26.2.17 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

jednu nebo několik číslovek 

A 26.2.18 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

jedno nebo několik písmen 

A 26.2.19 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips obsahující 

nápisy rozložené po obvodu 

A 26.2.24 Úseče nebo výseče kruhů nebo elips, polokruhů nebo poloelips s tmavým 

povrchem nebo jeho částí 
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26.3 TROJÚHELNÍKY A ČÁRY, TVOŘÍCÍ ÚHELNÍK 

* 26.3.1 Jeden trojúhelník 

* 26.3.2 Dva trojúhelníky, jeden uvnitř druhého 

* 26.3.3 Více než dva trojúhelníky, jeden uvnitř druhého 

* 26.3.4 Různé trojúhelníky vedle sebe, spojené nebo se protínající 

* 26.3.10 Trojúhelníky obsahující jeden nebo několik kruhů, elips nebo  

mnohoúhelníků (mimo 26.3.11) 

* 26.3.11 Trojúhelníky obsahující jeden nebo několik čtyřúhelníků 

* 26.3.12 Trojúhelníky obsahující jeden nebo několik geometrických obrazců 

Poznámka:  Zahrnuje trojúhelníky obsahující zakřivené nebo přímé čáry. 

   26.3.23 Čáry nebo pruhy tvořící úhelník 

Poznámka: Včetně vzoru rybí kosti a hrotu šípu z čar nebo pruhů. 

*26.3.26 Trojúhelníky s výřezy 

Pomocné sekce oddílu 26.3 

(spojené s hlavními sekcemi 26.3.1 – 26.3.4,  26.3.10 – 26.3.12, 26.3.26) 

A 26.3.5 Trojúhelníky ukazující dolů 

A 26.3.6 Trojúhelníkové obrazce s jednou nebo více stranami vypouklými nebo  

promáčklými  
 

A 26.3.7 Trojúhelníkové obrazce s jedním nebo více zkomolenými nebo  

zaoblenými rohy 

A 26.3.13 Trojúhelníky s vyobrazením nebeských těles nebo přírodních jevů 

A 26.3.14 Trojúhelníky obsahující vyobrazení lidských bytostí nebo částí 

lidského těla 

A 26.3.15 Trojúhelníky obsahující vyobrazení zvířat, částí zvířecího těla nebo  

rostlin 

A 26.3.16 Trojúhelníky obsahující jiný obrazový prvek 

A 26.3.17 Trojúhelníky obsahující jednu nebo několik číslic 

A 26.3.18 Trojúhelníky obsahující jedno nebo několik písmen 

A 26.3.19 Trojúhelníky s nápisy umístěnými podél jedné nebo více stran 

A 26.3.22 Trojúhelníky s jinými nápisy 

A 26.3.24 Trojúhelníky s tmavým nebo částečně tmavým povrchem 

 

26.4 ČTYŘÚHELNÍKY 

* 26.4.1 Čtverce 

* 26.4.2 Obdélníky 

* 26.4.3 Kosočtverce nebo čtverce stojící na jednom z hrotů 

* 26.4.4 Ostatní nepravidelné rovnoběžníky, lichoběžníky a čtyřúhelníky, čtyřúhelníky 

obsahující jeden nebo více zaoblených rohů 

* 26.4.7 Dva čtyřúhelníky jeden uvnitř druhého 

* 26.4.8 Více než dva čtyřúhelníky jeden uvnitř druhého 

* 26.4.9 Několik čtyřúhelníků vedle sebe, spojených nebo se protínajících 

* 26.4.10 Čtyřúhelníky obsahující jeden nebo několik kruhů nebo elips nebo 

mnohoúhelníků 

* 26.4.11 Čtyřúhelníky obsahující jeden nebo několik trojúhelníků nebo čar tvořících 

úhelník 

* 26.4.12 Čtyřúhelníky obsahující jeden nebo několik geometrických obrazců 

Poznámka: Zahrnuje čtyřúhelníky obsahující zakřivené nebo  

  přímé čáry (s výjimkou 26.4.11). 

*26.4.26 Čtyřúhelníky s výřezy 
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Pomocné sekce oddílu 26.4 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 26.4.1 − 26.4.4, 26.4.10 − 26.4.12, 26.4.26 

A 26.4.5 Jeden čtyřúhelník 

Pomocné sekce spojené s hlavními sekcemi 26.4.1 − 26.4.4, 26.4.7 – 26.4.12, 26.4.26 

A 26.4.6 Čtyřúhelníky s jednou nebo několika stranami vypouklými nebo 

promáčklými 

Poznámka: Nezahrnuje prodloužené tvary s jednou nebo více 

vypouklými nebo promáčklými stranami (25.3.1). 

A 26.4.13 Čtyřúhelníky obsahující vyobrazení nebeských těles nebo přírodních jevů 

A 26.4.14 Čtyřúhelníky obsahující vyobrazení lidských bytostí nebo částí  

lidských těl 

A 26.4.15 Čtyřúhelníky obsahující vyobrazení zvířat, částí zvířecího těla nebo rostlin 

A 26.4.16 Čtyřúhelníky obsahující jiné obrazové motivy 

A 26.4.17 Čtyřúhelníky obsahující jednu nebo několik číslic 

A 26.4.18 Čtyřúhelníky obsahující jedno nebo několik písmen 

A 26.4.19 Čtyřúhelníky s nápisy podél jedné nebo několika jejich stran 

A 26.4.22 Čtyřúhelníky obsahující jiné nápisy 

A 26.4.24 Čtyřúhelníky s tmavým povrchem nebo jeho částí 

 

26.5 OSTATNÍ MNOHOÚHELNÍKY 

Poznámka: Nezahrnuje prodloužené mnohoúhelníky (25.3.1). 

* 26.5.1 Jeden mnohoúhelník 

* 26.5.2 Dva mnohoúhelníky jeden uvnitř druhého (mimo 26.5.10. a 26.5.11) 

* 26.5.3 Několik mnohoúhelníků uvnitř sebe (mimo 26.5.10. a 26.5.11) 

* 26.5.4 Několik mnohoúhelníků vedle sebe spojených nebo  

 protínajících se 

* 26.5.8 Mnohoúhelníky s jedním nebo více komolými nebo zaoblenými úhly 

* 26.5.9 Mnohoúhelníky obsahující jeden nebo několik kruhů nebo elips 

* 26.5.10 Mnohoúhelníky obsahující jeden nebo několik trojúhelníků nebo čar  

tvořících úhelník 

* 26.5.11 Mnohoúhelníky obsahující jeden nebo několik čtyřúhelníků 

* 26.5.12 Mnohoúhelníky obsahující jednu nebo několik geometrických obrazců 

 Poznámka: Včetně mnohoúhelníků obsahujících zalomené nebo rovné 

čáry (s výjimkou 26.5.10) 

* 26.5.26 Mnohoúhelníky s výřezy 

Pomocné sekce oddílu 26.5 

(spojené s hlavními sekcemi 26.5.1 – 26.5.4, 26.5.8 – 26.5.12, 26.5.26) 

A 26.5.6 Mnohoúhelníky s jednou nebo několika stranami vypouklými nebo  

promáčklými 

A 26.5.13 Mnohoúhelníky obsahující vyobrazení nebeských těles nebo  

přírodních jevů 

A 26.5.14 Mnohoúhelníky obsahující vyobrazení lidských bytostí nebo částí  

lidského těla 

A 26.5.15 Mnohoúhelníky obsahující vyobrazení zvířat, částí zvířecího těla nebo  

rostlin 

A 26.5.16 Mnohoúhelníky obsahující jiné obrazové prvky 

A 26.5.17 Mnohoúhelníky obsahující jednu nebo několik číslic 

A 26.5.18 Mnohoúhelníky obsahující jedno nebo několik písmen 
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A 26.5.19 Mnohoúhelníky s nápisy podél obvodu 

A 26.5.22 Mnohoúhelníky obsahující jiné nápisy 

A 26.5.24 Mnohoúhelníky s tmavým povrchem nebo jeho částí 

 

26.7 RŮZNÉ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, POSTAVENÉ VEDLE SEBE,  

SPOJENÉ NEBO SE PROTÍNAJÍCÍ 

   26.7.1 Kruhy nebo elipsy s jednou nebo několika výsečemi a/nebo úsečemi  

kruhu nebo elipsy 

   26.7.3 Kruhy nebo elipsy s jedním nebo několika trojúhelníky a/nebo čárami  

tvořícími úhelník 

   26.7.4 Kruhy nebo elipsy s čárami (s výjimkou 26.7.3) 

   26.7.5 Kruhy nebo elipsy s jedním nebo několika čtyřúhelníky 

   26.7.7 Kruhy nebo elipsy s jedním nebo několika mnohoúhelníky 

   26.7.9 Výseče nebo úseče kruhu nebo elipsy s jedním nebo několika  

trojúhelníky nebo čárami tvořícími úhelník 

26.7.11 Výseče nebo úseče kruhu nebo elipsy s jedním nebo několika 

čtyřúhelníky 

   26.7.13 Výseče nebo úseče kruhu nebo elipsy s jedním nebo několika  

mnohoúhelníky 

   26.7.15 Trojúhelníky nebo čáry tvořící úhelník s jedním nebo několika  

čtyřúhelníky 

   26.7.17 Trojúhelníky nebo čáry tvořící úhelník s jedním nebo několika  

mnohoúhelníky, jinými než čtyřúhelník 

   26.7.18 Trojúhelníky s čárami 

   26.7.19 Čtyřúhelníky s jedním nebo několika mnohoúhelníky jinými než  

trojúhelníky 

   26.7.20 Čtyřúhelníky s čárami 

   26.7.21 Mnohoúhelníky s čárami 

   26.7.25 Jiné kombinace různých geometrických obrazců vedle sebe, spojených  

nebo protínajících se 

Poznámka: Včetně kombinací více než dvou různých  

geometrických obrazců. 

 

26.11 ČÁRY, PRUHY 

Poznámka: Mimo čáry nebo pruhy, tvořící úhelník (26.3.23). 

* 26.11.1 Jedna čára nebo pruh 

* 26.11.2 Dvě čáry nebo pruhy 

* 26.11.3 Více než dvě čáry nebo pruhy 

Pomocné sekce oddílu 26.11 

(spojené s hlavními sekcemi 26.11.1 − 26.11.3) 

A 26.11.5 Tenké čáry 

A 26.11.6 Tučné čáry, pruhy 

A 26.11.7 Vertikální čáry nebo pruhy 

A 26.11.8 Horizontální čáry nebo pruhy 

A 26.11.9 Šikmé čáry nebo pruhy 

A 26.11.10 Přímé čáry nebo pruhy 

A 26.11.11 Lomené čáry nebo pruhy (mimo A 26.11.13) 

A 26.11.12 Zakřivené čáry nebo pruhy (mimo A 26.11.13) 
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A 26.11.13 Zvlněné čáry nebo pruhy, čáry nebo pruhy cik cak 

A 26.11.14 Tečkované čáry nebo pruhy 

A 26.11.21 Sdružené linky vyjadřující rychlost nebo pohon 

A 26.11.22 Sdružené čáry evokující zvukové nebo elektromagnetické vlny 

A 26.11.25 Ostatní linky nebo pruhy 

 

26.13 OSTATNÍ GEOMETRICKÉ OBRAZCE, NEDEFINOVATELNÉ  

VZORY 

   26.13.1 Skvrny, body, kaňky, tahy štětcem 

   26.13.2 Möbiovy pásky 

   26.13.25 Ostatní geometrické obrazce, nedefinovatelné vzory 

Poznámka:  Včetně čmáranic (klikyháky). 

 

26.15 GEOMETRICKÁ TĚLESA 

   26.15.1 Koule 

   26.15.3 Válce 

   26.15.5 Kužely 

   26.15.7 Jehlany  

   26.15.9 Krychle 

   26.15.11 Rovnoběžnostěny 

   26.15.13 Hranoly 

   26.15.15 Ostatní mnohostěny 

   26.15.25 Ostatní geometrická tělesa 
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27. PÍSMA, ČÍSLICE 

27.1 PÍSMENA NEBO ČÍSLICE TVOŘÍCÍ GEOMETRICKÉ OBRAZCE,  

PSANÉ NEBO TIŠTĚNÉ V PERSPEKTIVĚ 

27.3 PÍSMENA NEBO ČÍSLICE PŘEDSTAVUJÍCÍ LIDSKOU BYTOST,  

ZVÍŘE, ROSTLINU, NEBESKÉ TĚLESO, PŘÍRODNÍ JEV NEBO 

PŘEDMĚT 

27.5 PÍSMENA PŘEDSTAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ FORMU PÍSMA 

27.7 ČÍSLICE PŘEDSTAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ FORMU PÍSMA 

 

 

27.1 PÍSMENA NEBO ČÍSLICE TVOŘÍCÍ GEOMETRICKÉ OBRAZCE,  

PSANÉ NEBO TIŠTĚNÉ V PERSPEKTIVĚ 

Poznámka: Včetně samostatných písmen nebo číslic a skupiny písmen 

nebo číslic. 

* 27.1.1 Písmena nebo číslice, tvořící geometrické obrazce psané nebo tištěné  

v perspektivě 

Pomocné sekce oddílu 27.1 

(spojené s hlavní sekcí 27.1.1) 

A 27.1.2 Písmena nebo číslice, tvořící čtverec nebo obdélník (povrch nebo  

obvod) 

A 27.1.3 Písmena nebo číslice, tvořící jiný čtyřúhelník (povrch nebo obvod) 

A 27.1.4 Písmena nebo číslice, tvořící jiný mnohoúhelník (povrch nebo obvod) 

A 27.1.5 Písmena nebo číslice, tvořící trojúhelník (povrch nebo obvod) 

A 27.1.6 Písmena nebo číslice, tvořící kruh nebo kružnici 

A 27.1.7 Písmena nebo číslice, tvořící elipsu (povrch nebo obvod) 

A 27.1.8 Písmena nebo číslice, tvořící plosko-konvexní (ven vypuklý) obrazec 

A 27.1.9 Písmena nebo číslice, tvořící plosko-konkávní (dovnitř vydutý)  

obrazec 

A 27.1.10 Písmena nebo číslice, tvořící bi-konvexní obrazec (ven vypouklý) 

A 27.1.11 Písmena nebo číslice, tvořící bi -konkávní obrazec (dovnitř  

vydutý) 

A 27.1.12 Písmena nebo číslice, tvořící oblouk jako část kruhu 

A 27.1.13 Písmena nebo číslice, tvořící prvek s jednou nebo více stranami  

tvořenými vlnovkou nebo tvarem cikcak 

A 27.1.16 Písmena nebo číslice v perspektivě (sbíhající se do centra nebo  

k jednomu bodu nebo k počátku a konci nápisu) 

A 27.1.25 Písmena nebo číslice, tvořící jiný geometrický obrazec 
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27.3 PÍSMENA NEBO ČÍSLICE PŘEDSTAVUJÍCÍ LIDSKOU BYTOST, 

  ZVÍŘE, ROSTLINU, NEBESKÉ TĚLESO, PŘÍRODNÍ JEV NEBO 

  PŘEDMĚT 

Poznámky: (a) Včetně interpunkčních znamének, představujících  

lidskou bytost, zvíře, rostlinu, nebeské těleso, přírodní jev 

nebo předmět. 

(b) Včetně jak samostatného písmene, číslice nebo  

 interpunkčního znaménka, tak i skupin písmen, číslic  

 nebo interpunkčních znamének, představujících  

 lidskou bytost, zvíře, rostlinu, nebeské těleso, přírodní  

 jev nebo předmět. 

* 27.3.1 Písmena nebo číslice představující lidskou bytost nebo část lidského  

těla, zvíře nebo část zvířecího těla, rostlinu, nebeské těleso, přírodní jev nebo 

předmět 

Pomocné sekce oddílu 27.3 

(spojené s hlavní sekcí 27.3.1) 

A 27.3.2 Písmena nebo číslice představující lidskou bytost nebo část lidského  

těla 

A 27.3.3 Písmena nebo číslice představující zvíře nebo část zvířecího těla 

A 27.3.11 Písmena nebo číslice představující rostlinu 

A 27.3.12 Písmena nebo číslice představující nebeské těleso nebo přírodní jev 

A 27.3.15 Písmena nebo číslice představující předmět 

 

27.5 PÍSMENA PŘEDSTAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB PSANÍ 

Poznámka: Včetně jednoho nebo více písmen a řady písmen vytvářejících 

slovo. 

* 27.5.1 Písmena ve zvláštním provedení 

Pomocné sekce oddílu 27.5 

(spojené s hlavní sekcí 27.5.1) 

A 27.5.2 Písmena psaná ve dvojí kontuře 

A 27.5.3 Písmena plastická nebo stínovaná 

A 27.5.4 Písmena přikrášlená nebo vyzdobená kresbami nebo složená ze souboru 

kreseb 

A 27.5.5 Písmena obsahující psaný nebo tištěný nápis 

A 27.5.7 Písmena obklopená nepřiměřeně velkou kresbou 

Poznámka: Včetně např. písmeno "i" s nepřiměřeně velkou  

tečkou, hvězdou nebo květinou nahoře. 

A 27.5.8 Písmena ve spojení nebo obsahující obrazové prvky 

Poznámka: Písmena představující lidskou bytost nebo část  

lidského těla, zvíře nebo část zvířecího těla, rostlinu, nebeské 

těleso, přírodní jev nebo předmět zatříděný do oddílu 27.3. 

A 27.5.9 Skupiny písmen ve zvláštním provedení 

A 27.5.10 Skupiny písmen ve zvláštních rozměrech 

A 27.5.11 Písmena podtržená, s linkou nad, zarámovaná nebo uzavřená jednou  

nebo několika linkami 

A 27.5.12 Písmena zkrášlená nebo uzavřená písmeny, číslicemi nebo obrazovými  

prvky 

A 27.5.13 Písmena ve formě podpisu, nečitelné podpisy 
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A 27.5.14 Písmena opakovaná v zrcadlovém obrazu nebo opakovaná symetricky  

v každé poloze 

A 27.5.15 Skupiny písmen vzájemně oddělených jiným způsobem než pouhou  

mezerou 

Poznámka: Včetně skupin písmen oddělených, např.  

zarámováním, tahem nebo různou plochou. 

A 27.5.17 Písmena v blokovém provedení 

A 27.5.19 Písmena v přečnívajícím provedení 

A 27.5.21 Jedno písmeno 

A 27.5.22 Monogramy v provedení prolínání, přečnívání nebo jinak  

kombinovaná písmena 

A 27.5.23 Několik písmen 

A 27.5.24 Písmena ve světlém provedení na tmavém podkladu 

A 27.5.25 Písmena v jiné zvláštní úpravě 

 

27.7 ČÍSLICE PŘEDSTAVUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB PSANÍ 

* 27.7.1 Číslice ve zvláštním provedení 

Pomocné sekce oddílu 27.7 

(spojené s hlavní sekcí 27.7.1) 

A 27.7.2 Číslice psané ve dvojí kontuře 

A 27.7.3 Číslice plastické nebo stínované 

A 27.7.4 Číslice přikrášlené nebo ozdobené nápisy nebo začleněné do souboru  

kreseb 

A 27.7.11 Číslice vedle sebe nebo spojené s písmenem nebo obrazovým prvkem 

A 27.7.12 Číslice zkřížené nebo zarámované písmeny nebo číslicemi nebo  

obrazovým prvkem 

A 27.7.13 Číslice provedené jako rukopis nebo simulovaný rukopis 

A 27.7.14 Číslice opakující se zrcadlovým efektem nebo symetricky v jakékoliv poloze 

A 27.7.17 Číslice v blokovém provedení 

A 27.7.19 Číslice v přečnívajícím provedení nebo složené z nepravidelných typů  

nebo uspořádané nepravidelně 

A 27.7.21 Jedna číslice 

A 27.7.23 Římské číslice 

A 27.7.24 Číslice ve světlém provedení na tmavém podkladě 

A 27.7.25 Číslice v jiné zvláštní úpravě 
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28. NÁPISY V RŮZNÝCH PÍSMECH

Poznámka: Přirozeně nemá být v jednotlivých zemích, kde je toto písmo 

běžně užíváno, přihlíženo k rozdělení podle daných oddílů. 

V takových případech tyto nápisy tvoří slovní známky. 

28.1 NÁPISY V ARABSKÉM PÍSMU 

28.3 NÁPISY V ČÍNSKÉM, JAPONSKÉM NEBO KOREJSKÉM PÍSMU 

28.5 NÁPISY V CYRILICI (AZBUCE) 

28.7 NÁPISY V ŘECKÉM PÍSMU 

28.9 NÁPISY V HEBREJSKÉM PÍSMU 

28.11 NÁPISY V LATINSKÉM PÍSMU 

28.17 NÁPISY V HISTORICKÉM, KLÍNOVÉM NEBO HIEROGLYFICKÉM 

PÍSMU 

28.19 NÁPISY V JINÝCH PÍSMECH 
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29. BARVY 

 

29.1 BARVY 

* 29.1.1 Červená, růžová, oranžová 

* 29.1.2 Žlutá, zlatá 

* 29.1.3 Zelená 

* 29.1.4 Modrá 

* 29.1.5 Fialová 

* 29.1.6 Bílá, šedivá, stříbrná 

* 29.1.7 Hnědá 

* 29.1.8 Černá 

   29.1.12 Dvě převládající barvy 

   29.1.13 Tři převládající barvy 

* 29.1.14 Čtyři barvy 

* 29.1.15 Pět a více barev 

Pomocná sekce oddílu 29.1 

(spojená s hlavními sekcemi 29.1.1 − 29.1.8, 29.1.14, 29.1.15) 

A 29.1.11 Jedna převládající barva 
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Oddíl 19.7: Lahve, flakóny 

19.7.1 Lahve a flakóny kruhového nebo elipsovitého půdorysu 

19.7.2 Lahve a flakóny jiného než kruhového nebo 
elipsovitého tvaru 

19.7.6 Lahve a flakóny představující lidskou bytost, zvíře,  
část lidského nebo zvířecího těla nebo neživé předměty 
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19.7.7 Lahve a flakóny s ouškem 

A 19.7.9 Lahve a flakóny štíhlé 

A 19.7.10 Lahve a flakóny baňaté 
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A 19.7.12 Lahve a flakóny bez hrdla 

A 19.7.13 Lahve a flakóny se skloněným nebo vodorovným hrdlem 

A 19.7.16 Lahve a flakóny s dovnitř vydutými stranami 
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A 19.7.17 Lahve nebo flakóny s vydutými, vypouklými nebo  
 okrouhlými stranami 

  

 
 
A 19.7.20 Lahve nebo flakóny kónického tvaru 
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A 19.7.22 Lahve nebo flakóny se svislými, vodorovnými nebo  
  jinak položenými žebry 

  

 
 
 
A 19.7.23 Lahve nebo flakóny s jiným povrchovým reliéfem než  

 žebrovým 
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A 19.7.24 Lahve nebo flakóny opletené 
 

 
 
 
19.7.25  Jiné lahve nebo flakóny 
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Oddíl 24.1: Erby 
 
24.1.1 Erby neobsahující obrazový prvek nebo nápis 
 

 
 
 
24.1.3 Erby obsahující zobrazení geometrických obrazců nebo  
 těles, čáry, pruhy nebo pole 
 

 
 
 
A 24.1.7 Erby obsahující vyobrazení nebeských těles nebo  

 přírodních jevů 
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A 24.1.8 Erby obsahující vyobrazení lidských bytostí nebo  
 částí lidského těla ve zbroji nebo bez ní 

  

 
 
A 24.1.9 Erby obsahující vyobrazení zvířat nebo částí  

 zvířecích těl 
 
 

 
 
A 24.1.10 Erby obsahující vyobrazení rostlin 

A 24.1.11 Erby obsahující vyobrazení krajiny, obydlí, budov  
 nebo staveb 
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A 24.1.12 Erby obsahující vyobrazení rukodělných nebo  
 průmyslových výrobků 

 
 
 
 
A 24.1.13 Erby obsahující jiné obrazové prvky 
 
 
 

 
 
 
 
 
A 24.1.15 Erby obsahující nápisy 
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A 24.1.18 Erby s obrazovými motivy nebo nápisy umístěnými nad  
 erby 
 
 

 
 
 
 
A 24.1.19 Erby se štítonoši (postavy nebo erbovní zvířata  

držící heraldický štít) 
 
 

 
 
 
 
A 24.1.20 Erby s obrazovými motivy nebo nápisy umístěnými mimo  

erby jiným způsobem 
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24.1.23 Několik erbů 
 
 

 
 
 
 
24.1.25 Erby neobvyklých tvarů 
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Oddíl 24.9: Koruny, diadémy 
 
24.9.1 Koruny na vrcholu uzavřené (formou čapky nebo klobouku) 
 

 
24.9.2 Koruny na vrcholu otevřené 
 

  
 
 
24.9.3 Stylizované nebo fantazijní koruny 
  

 
 
 
24.9.4 Diadémy 
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A 24.9.7 Koruny s kulovitými hroty 

 A 24.9.8 Koruny, jejichž hořejší obrubu tvoří věž nebo stavba 

 A 24.9.9 Koruny se třemi špičatými listy 
  

 
A 24.9.10 Koruny s více než třemi špičatými listy 
 

 
 
 
A 24.9.11 Koruny s listy ve formě šípů 

 
 A 24.9.12 Koruny s dominantou tvořenou listy 
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A 24.9.14 Koruny doplněné písmenem, monogramem nebo číslicí  
(číslicemi) 

 
A 24.9.16 Koruny doplněné jiným nápisem 
 

 
A 24.9.20 Koruny s vyobrazením lidského těla nebo částí lidského těla 

 
 
 
A 24.9.21 Koruny s vyobrazením zvířat nebo částí zvířecího těla 
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A 24.9.22 Koruny s vyobrazením rostlin 
 

 
 
A 24.9.23 Koruny s vyobrazením rukodělných nebo průmyslových 

 výrobků 
 

 
 
 
A 24.9.24 Koruny s jiným obrazovým motivem 
 

 
 
A 24.9.25 Koruny s jinými charakteristikami 
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Oddíl 24.13: Kříže 
 
24.13.1 Řecký kříž, svatoondřejský kříž 
 

 
(řecký kříž)   (svatoondřejský kříž) 

 
 
 
24.13.2 Latinský kříž, kříž tau 
 
 

 
(latinský kříž)    (kříž tau) 

 
 
 
24.13.3 Lotrinský kříž, papežský kříž 
 

 
(lotrinský kříž)    (papežský kříž) 
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24.13.4 Maltézský kříž 

 
 
 
24.13.5 Kříže tvořené nápisy 

 
 
A 24.13.9 Kříže z protínajících se linek 

 
 
A 24.13.13 Kříže obsahující nápisy 
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A 24.13.14 Kříže doprovázené nápisy 

 
 
A 24.13.17 Kříže obsahující obrazový prvek 
 

 
A 24.13.21 Kříže s paprsky nebo paprskovitými linkami 
 
   

 
 
A 24.13.22 Kříže uvnitř kruhu nebo mnohoúhelníku 
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A 24.13.23 Kříže uvnitř čtverce nebo pravoúhelníku 
 

 
 
A 24.13.24 Kříže uvnitř jiných obrazových motivů 

 
 
 
24.13.25 Ostatní kříže 
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