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SEZNAM TŘÍD 
 
 

třída 01 – Potraviny 

třída 02 – Oděvní výrobky a galanterie 

třída 03 – Cestovní potřeby, kufry, slunečníky a předměty osobní potřeby neobsažené v 
jiných třídách 

třída 04 – Kartáčnické výrobky 

třída 05 – Textilní metráž a plošné (fóliové) výrobky z umělého a přírodního materiálu 

třída 06 – Nábytek (zařízení) 

třída 07 – Potřeby pro domácnost neobsažené v jiných třídách 

třída 08 – Nářadí a železářské výrobky 

třída 09 – Obaly a kontejnery (nádoby) pro dopravu nebo manipulaci se zbožím 

třída 10 – Hodiny a hodinky a jiné měřicí přístroje, kontrolní a signalizační přístroje 

třída 11 – Ozdobné výrobky 

třída 12 – Dopravní a zdvihací prostředky 

třída 13 – Zařízení na výrobu, rozvod nebo transformaci elektrické energie 

třída 14 – Zařízení zaznamenávací, telekomunikační nebo na zpracování dat 

třída 15 – Stroje neobsažené v jiných třídách 

třída 16 – Fotografické, kinematografické a optické přístroje 

třída 17 – Hudební nástroje 

třída 18 – Tiskařské a kancelářské stroje 

třída 19 – Papírnické výrobky a kancelářské potřeby a vybavení, potřeby pro umělce a 
vyučovací potřeby 

třída 20 – Prodejní a reklamní vybavení, vývěsní štíty a označení 

třída 21 – Hry, hračky, stany a sportovní potřeby 

třída 22 – Zbraně, pyrotechnické výrobky, potřeby lovecké, rybářské a potřeby na hubení 
škůdců 

třída 23 – Zařízení na rozvod tekutin, sanitární, topná, ventilační a vzduchotechnická zařízení, 
pevná paliva 

třída 24 – Lékařské a laboratorní zařízení a vybavení 

třída 25 – Stavební jednotky a konstrukční prvky 

třída 26 – Osvětlovací zdroje, tělesa a zařízení 

třída 27 – Tabák a kuřácké potřeby 

třída 28 – Farmaceutické a kosmetické výrobky, toaletní potřeby a přístroje 

třída 29 – Protipožární přístroje a vybavení, přístroje a zařízení k prevenci havárií a 
záchranné přístroje a zařízení 

třída 30 – Výrobky pro chov a ošetřování zvířat 

třída 31 – Stroje a zařízení na přípravu potravy nebo nápojů neobsažené v jiných třídách 

třída 32 – Grafické symboly a loga, kresby povrchu, zdobení 
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SEZNAM TŘÍD A PODTŘÍD 

S VYSVĚTLIVKAMI 

 

Obecné poznámky 

(a)  Názvy tříd a podtříd poskytují obecnou indikaci oblasti, do níž výrobky patří 
zatřídit. Přesto však mohou některé výrobky být pokryty více takovými indikacemi. Proto se 
doporučuje porovnat takové indikace s pomocí abecedního seznamu výrobků, který je 
součástí tohoto třídníku, a tak zabezpečit správné zatřídění různých výrobků. 

(b)  Vysvětlující poznámky vztahující se k třídám se neopakují v podtřídách, 
kterých se týkají. Proto se doporučuje vzít je současně v úvahu (porovnat je) při studiu 
poznámek uvedených u samotných podtříd. 

(c)  V zásadě se výrobky třídí v první řadě podle svého účelu a pak náhradně 
(podpůrně), je-li to možné, podle předmětu, který představují. Tento posledně zmíněný 
způsob třídění je nezávazný. 

(d)  Tam, kde není uvedeno samostatné zatřídění výrobku, který tvoří část jiného 
výrobku, pak se takový výrobek zatřiďuje do téže třídy a podtřídy jako výrobek, jehož část 
tvoří, pokud nemohou být normálně použity pro jiný účel. 

(e)  Výrobky, které mají předpoklad víceúčelového použití, jsou, s výjimkou 
kombinovaných víceúčelových kusů nábytku, zařazeny ve všech třídách a podtřídách, které 
odpovídají každému předpokládanému použití. 
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TŘÍDA 01 

Potraviny 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje potraviny pro člověka, potraviny pro zvířata a dietní potraviny 

(b) nezahrnuje obaly (tř. 09) 

 

01-01 pekárenské výrobky, sušenky, jemné pečivo, těstoviny a jiné obilninové  
výrobky, čokolády, cukrovinky, zmrzliny 

01-02   ovoce a zelenina a výrobky z ovoce a zeleniny 

01-03   sýry, máslo a náhražky másla, jiné mléčné výrobky 

01-04   výsekové maso (včetně výrobků z vepřového masa), ryby 

01-05   tofu a výrobky z tofu 

01-06   potrava pro zvířata 

01-99   různé 

 

TŘÍDA 02 

Oděvní výrobky a galanterie 

Poznámka: 

nezahrnuje oblečení panenek (tř. 21-01), zvláštní výstroj k protipožární ochraně, k prevenci 
havárií a k záchraně (tř. 29) a oblečení pro zvířata (tř. 30-01) 
 

02-01   spodní prádlo, prádlo, korzety, podprsenky, noční prádlo 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje ortopedické korzety a osobní prádlo 

(b)  nezahrnuje prádlo pro domácnost (tř. 06-13) 

02-02   oblečení 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje všechny druhy oblečení vč. kožešin, koupacích obleků, sportovních obleků  
a ortopedických obleků s výjimkou uvedeného pod písmenem (b) 

(b) nezahrnuje spodní prádlo (tř. 02-01) nebo oblečení zařazované ve třídách 02-03; 02-04;  
02-05 nebo 02-06 

02-03   pokrývky hlavy 

Poznámka: 

zahrnuje všechny druhy pokrývek hlavy pro muže, ženy a děti 

02-04  obuv, ponožky a punčochy 

Poznámka: 

včetně zvláštní obuvi pro sport, jako je kopaná, lyžování a lední hokej, ortopedické obuvi  
a ponožek jakož i trikotů, kamaší a jiného punčochového oblečení 

02-05   kravaty, vázanky, šátky na krk a kapesníky 

Poznámka: 

zahrnuje veškeré "ploché" oděvní doplňky 

02-06   rukavice 
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Poznámka: 

včetně lékařských rukavic a gumových nebo ochranných rukavic z plastů pro domácnost nebo 
různá zaměstnání a sporty 

02-07   galanterie a oděvní doplňky 

Poznámka: 

(a)  včetně knoflíků, uzávěrů k oblečení, k pokrývkám hlavy, k obuvi, krajky, špendlíky,  
přípravky k šití, pletení, vyšívání, oděvní doplňky jako např. pásky, pásky 
k podvazkovým pásům, šle 

(b)  nezahrnuje příze nebo jiné nitě (tř. 05-01), lemování (tř. 05-04), šicí, pletací a vyšívací 
stroje (tř. 15-06) nebo kufříky na šicí potřeby (obaly) (tř. 03-01) 

02-99 Různé 

 

TŘÍDA 03 

Cestovní potřeby, kufry, slunečníky a předměty 
osobní potřeby neobsažené v jiných třídách 

03-01 kufry, neceséry, aktovky, kabelky, klíčenky, pouzdra tvarovaná podle svého obsahu, 
náprsní tašky a podobné výrobky 

Poznámka: 

nezahrnuje výrobky na přepravu zboží (tř. 09) nebo cigaretová či doutníková pouzdra (tř. 27-06) 

03-02   neobsazené 

03-03   deštníky, slunečníky, stínidla proti slunci a vycházkové hole 

03-04   vějíře 

03-05  zařízení na nošení dětí a procházení se s dětmi 

 Poznámka: 

nezahrnuje nosiče na děti (tř. 6 nebo 12) 

03-99 Různé 

 

TŘÍDA 04 

Kartáčnické výrobky 

04-01   kartáče a smetáky na úklid 

Poznámka: 

nezahrnuje kartáče na obleky (tř. 04-02) 

04-02   toaletní kartáče, kartáče na obleky a kartáče na obuv 

Poznámka: 

(a) "toaletní kartáče" znamená, že jsou pro osobní potřebu, např. na vlasy, nehty, zuby 

(b) nezahrnuje elektrické zubní kartáčky (tř. 28-03) 

04-03  kartáče ke strojům 

Poznámka: 

"kartáče ke strojům" znamená, že jsou součástí strojů nebo vozidel 

04-04  malířské štětce, štětce a kartáče pro kuchyňskou potřebu 

04-99 různé 
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TŘÍDA 05 

Textilní metráž a plošné (fóliové) výrobky 
z umělého a přírodního materiálu 

Poznámka: 

(a) zahrnuje všechny textilie nebo podobné výrobky prodávané jako metráž a již dále 
nezpracované např. v oděvy nebo další výrobky, pro které je metráž výchozím 
výrobkem 

(b) nezahrnuje hotové výrobky (tř. 02 nebo 06) 

 

05-01   předené výrobky 

Poznámka: 

(a) včetně přízí a nití 

(b) nezahrnuje např. lana, provazy, motouzy (tř. 09-06), drátěná lana (08-99) 

05-02   krajky 

05-03   výšivky 

05-04   stuhy, stužky a jiné ozdobné prýmky, lemování 

05-05   textilní materiály 

Poznámka: 

(a) včetně textilních látek, tkaných, pletených nebo jinak vyrobených, nepromokavých 
plachet, plstí a lodenů 

05-06   plošné (fóliové) výrobky z umělého nebo přírodního materiálu 

Poznámka: 

(a) zahrnuje plošné (fóliové) výrobky, jejichž jedinou charakteristickou vlastností je jejich 
povrchové zdobení nebo jejich textura; zejména krycí plošné výrobky jako tapety, 
linolea, samolepicí fólie, balicí papíry v archu a rolích s výjimkou uvedeného podle 
písmene (b) 

(b) nezahrnuje psací papír ani v rolích (tř. 19-01) nebo plošné výrobky užívané jako 
stavební komponenty, jako jsou panely stěn a dřevěná obložení stěn (tř. 25-01) 

05-99 různé 
 

TŘÍDA 06 

Nábytek (zařízení) 

Poznámka: 

(a)  kombinovaný nábytek sestávající z komponentů zahrnutých do několika podtříd se 
zatřídí do třídy 06-05 

(b)  soupravy nábytku pokud mají jeden design se zatřídí do třídy 06-05 

(c) nezahrnuje textilní metráž (tř. 05) 

06-01   sedadla 

Poznámka: 

(a) všechna sedadla, to znamená i ta, která jsou vhodná k ležení, jako jsou  lavice, 
lehátka, divany, otomany, lavice pro sauny a pohovky 

(b) včetně automobilových sedadel 

06-02 postele 

Poznámka: 

(a) včetně podpor pod matrace 
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(b) kromě sedadel vhodných i k ležení (třída 06-01) jako jsou například lavice, gauče, 
divany, otomany, lavice pro sauny a pohovky 

06-03   stoly a podobný nábytek 

06-04   nábytek pro ukládání (skladování) 

Poznámka: 

(a) včetně skříní, nábytku se zásuvkami nebo přihrádkami a poliček 

(b) včetně rakví, vyvložkování rakví a pohřebních uren  

06-05   kombinovaný nábytek 

06-06   jiný nábytek a nábytkové části 

06-07   zrcadla a rámy 

Poznámka: 

nezahrnuje zrcadla zařazená v jiných třídách (viz abecední seznam) 

06-08   oděvní ramínka a nástěnné věšáky 

06-09   matrace a polštáře 

06-10   záclony a vnitřní žaluzie 

06-11   koberce, rohožky a předložky 

06-12   tapiserie 

06-13   přikrývky a jiné pokrývkové materiály, prádlo pro domácnost a stolní prádlo 

Poznámka: 

včetně pokrývek nábytku, přikrývek na postele a pokrývek stolu 

06-99   různé 

 

TŘÍDA 07 

Potřeby pro domácnost neobsažené v jiných třídách 

Poznámka: 

(a) včetně nářadí a přístrojů pro domácnost, ručně manipulovaných, i když mají motorový 
pohon 

(b) nezahrnuje stroje a zařízení k přípravě stravy a nápojů (tř. 31) 

 

07-01 porcelán, sklo, talíře a jiné výrobky podobné povahy 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje mísy a nádobí ze všech materiálů; i papírové a lepenkové talíře 

(b)  nezahrnuje nářadí k vaření ani nádoby, jako skleněné a kameninové hrnce  
(tř. 07-02) nebo květinové vázy, květináče a porcelán a sklo čistě ornamentální 
povahy (tř. 11-02) 

07-02   kuchařské a kuchyňské a potřeby, nářadí, nádoby 

07-03  stolní příbory 

07-04   potřeby a nářadí, na ruční pohon, k přípravě stravy a nápojů 

Poznámka: 

(a)  nezahrnuje potřeby a nářadí zatříděné do třídy 07-02 a třídy 31 

(b) nezahrnuje kuchyňské nože a vykosťovací nože (tř. 08-03) 

07-05  žehličky a prací, čisticí a sušicí zařízení 
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Poznámka: 

nezahrnuje elektrické potřeby pro domácnost na praní, čištění a sušení (tř. 15-05) 

07-06   jiné stolní náčiní 

07-07  jiné nádoby pro domácnost 

07-08   krbové náčiní 

07-09  stojany a držáky na kuchyňské přístroje a náčiní 

07-10  chladicí a mrazicí zařízení a izotermické kontejnery 

07-99 různé 

 

TŘÍDA 08 

Nářadí a železářské výrobky 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje ruční nářadí, i když mechanická síla nahrazuje sílu svalovou, např. elektrické 
pily a vrtačky 

(b) nezahrnuje stroje a strojní nářadí (tř. 15 nebo 31) 

08-01   nářadí a nástroje k vrtání, frézování nebo kopání 

08-02   kladiva a jiná podobná nářadí a nástroje 

08-03   nářadí a nástroje na řezání, hoblování, dlabání, stříhání a sekání 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje nářadí a nástroje na řezání pilou 

(b)  mimo stolní nože (tř. 07-03), řezací nářadí a nástroje kuchyňské (tř. 31) nebo nože  
chirurgické (tř. 24-02) 

08-04   šroubováky a jiná podobná nářadí a nástroje 

08-05   jiná nářadí a nástroje 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje nářadí, která nejsou zatříděna nebo zařazena v jiných podtřídách  
a třídách 

(b)  zahrnuje brusné bloky a kotouče pro brusné stroje 

(c)  nezahrnuje brusný papír (tř. 5-06) 

08-06  rukojeti, držadla, kliky, koule ke dveřím, panty 

08-07   zamykací a zavírací zařízení 

Poznámka: 

nezahrnuje přezky [galantérie] (tř. 02-07) a kroužky na klíče (tř. 03-01)  

08-08  upevňovací, zavěšovací a montážní (spojovací) výrobky a materiál nezahrnuté v jiných 
třídách 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje hřebíky, šrouby, matice šroubů a svorníky 

(b)  nezahrnuje zapínací a spojovací prvky pro oděvy (tř. 02-07), pro ozdoby (tř. 11-01), 
nebo  
pro kancelářské použití (tř. 19-02) 

08-09  kování, kovová příslušenství a montážní příslušenství ke dveřím, oknům, nábytku  
a podobné výrobky nezahrnuté v jiných třídách či podtřídách 

08-10   stojany pro jízdní kola a motocykly 
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Poznámka: 

(a)  včetně montážních stojanů a stojanů na parkování jízdních kol 

(b)  nezahrnuje sklápěcí stojany, které jsou součástí jízdních kol (tř. 12-11) 

08-11  výrobky na zavěšování záclon 

08-99   různé 

Poznámka: 

zahrnuje neelektrické kabely (lanka), bez ohledu na materiál, z něhož jsou vyrobeny 

 

TŘÍDA 09 

Obaly a kontejnery (nádoby) pro dopravu 
nebo manipulaci se zbožím 

09-01   lahve, kelímky, demižóny, tlakové nádoby 

Poznámka: 

(a)  "kelímky" se rozumí ty, které slouží jako nádoby k přepravě a distribuci obsahu 

(b)  nezahrnují se duté nádoby, které slouží jako stolní nádobí (tř. 07-01) nebo květináče (tř. 11-
02) 

09-02   skladovací konve, sudy a barely 

09-03   krabice, bedny, kontejnery, konzervy (plechovky) 

Poznámka: 

zahrnuje přepravní kontejnery 

09-04   nůše, laťové bedny, přepravky a koše 

09-05   pytle, sáčky, tuby a kapsle 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje plastové pytle a sáčky, s nebo bez rukojetí, s nebo bez uzávěrů 

(b)  "kapsle" se rozumí ty, které jsou užívány k balení práškových léků v medicíně 

09-06   lana a obručové materiály 

09-07   uzávěry a příslušenství 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje pouze uzavírací prostředky  k obalům 

(b)  "příslušenství" se rozumí např. rozstřikovací, dávkovací zařízení, které je součástí 
obalu,  
nebo odnímatelné rozprašovače 

09-08   palety a palety pro manipulaci vysokozdvižnými vozíky 

09-09   kontejnery na odpadky a stojany na ně 

09-10  držáky a úchyty pro přepravu nebo manipulaci s balíky a kontejnery 

09-99 různé 

 

TŘÍDA 10 

Hodiny a hodinky a jiné měřicí přístroje, kontrolní a signalizační přístroje 

Poznámka: 

zahrnuje přístroje na elektrický pohon 
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10-01  hodiny a budíky 

10-02   hodinky a náramkové hodinky 

10-03   jiné časoměrné přístroje 

Poznámka: 

zahrnuje časoměrné přístroje jako parkovací automaty, kuchyňské "minutky" a podobné čas  
odměřující přístroje 

10-04   jiné měřicí přístroje, aparáty a zařízení 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje přístroje, aparáty a zařízení na měření teploty, tlaku, hmotnosti, délky, 
objemu  
a elektřiny 

(b) nezahrnuje expozimetry (tř. 16-05) 

10-05   přístroje, aparáty a zařízení kontrolní, bezpečnostní nebo zkušební 

Poznámka: 

zahrnuje přístroje poplachové požární a při vloupání a detektory různých typů 

10-06   signalizační aparáty a zařízení 

Poznámka: 

nezahrnuje osvětlovací nebo signalizační zařízení pro vozidla (tř. 26-06) 

10-07  tělesa, pláště, ciferníky, rafie a všechny jiné části a příslušenství měřicích, kontrolních  
a signalizačních přístrojů 

Poznámka: 

"pláště" se rozumí pláště hodin a hodinek a veškeré pláště, které jsou nedílnou součástí 
přístrojů,  
jejichž mechanizmy chrání, s výjimkou plášťů (pouzder a obalů) zvláště zpracovaných s 
ohledem  
na jejich obsah (tř. 03-01) nebo balení (tř. 09-03) 

10-99 různé 

TŘÍDA 11 

Ozdobné výrobky 

11-01 klenoty 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje bižuterii a imitace drahokamů 

(b)  nezahrnuje hodinky (tř. 10-02) 

11-02   bibeloty, stolní, římsové a nástěnné ozdoby, vázy a květináče 

Poznámka: 

včetně plastik, mobilů, soch a modelů 

11-03   medaile a odznaky 

11-04   umělé květiny, ovoce a rostliny 

11-05   prapory, slavnostní dekorace 

Poznámka: 

(a)  včetně girland, praporů a ozdob na vánoční stromky 

(b)  nezahrnuje svíce (tř. 26-04) 

11-99 různé 

 



Locarnské třídění (13. vydání) – Seznam tříd a podtříd s vysvětlivkami 

 11 

TŘÍDA 12 

Dopravní a zdvihací prostředky 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje veškeré dopravní prostředky: pozemní, námořní, vzdušné, vesmírné a jiné 

(b)  zahrnuje části, komponenty a příslušenství, které existují jen ve spojení s dopravním 
prostředkem a nemohou být zařazeny do jiné třídy; tyto části, komponenty  
a příslušenství dopravních prostředků se zařazují do podtřídy podle příslušného 
dopravního prostředku nebo do třídy 12-16, jestliže jsou společné několika dopravním 
prostředkům zařazeným do různých podtříd 

(c)  nezahrnuje v zásadě části, komponenty a příslušenství dopravních prostředků, které 
mohou být zařazeny do jiné třídy; tyto části, komponenty a příslušenství se zařazují 
do téže třídy jako výrobky téhož typu, jinými slovy jako výrobky mající stejnou funkci. 
Takže koberce a rohožky do automobilů se zařazují jako koberce (tř. 06-11); 
elektrické motory do dopravních prostředků se zařazují do třídy 13-01 a neelektrické 
motory do dopravních prostředků do třídy 15-01 (totéž se vztahuje na komponenty 
takových motorů); automobilové světlomety se zařazují k osvětlovacím tělesům 
(tř. 26-06) 

(c) nezahrnuje zmenšené modely dopravních prostředků (tř. 21-01) 

12-01   vozidla tažená zvířaty 

12-02   ruční vozíky, trakaře 

12-03   lokomotivy a vozový park pro železnici a všechna ostatní kolejová vozidla 

12-04   lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské výtahy a vleky 

12-05   elevátory a zdvihadla k nakládání nebo dopravě 

Poznámka: 

zahrnuje osobní výtahy, nákladní výtahy, jeřáby, vidlicové tahače a dopravníkové pásy 

12-06   lodě a čluny 

12-07   letadla a létající a vesmírné dopravní prostředky 

12-08   automobily, autobusy a nákladní vozy 

Poznámka: 

zahrnuje ambulance a chladírenské nákladní vozy (silniční) 

12-09   traktory 

12-10   silniční vozidlové přívěsy 

Poznámka: 

zahrnuje karavany 

12-11   kola a motocykly 

12-12   kočárky, invalidní vozíky, nosítka 

Poznámka: 

(a)  "kočárky" rozumí se ruční vozíky pro děti 

(b)  nezahrnuje kočárky - hračky (tř. 21-01) 

12-13   vozidla pro zvláštní účely 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje pouze vozidla, která nejsou výhradně určená dopravě, jako pouliční čisticí 
vozy,  
kropicí, protipožární, sněhové pluhy a havarijní vozidla 

(b)  nezahrnuje víceúčelové zemědělské stroje (tř. 15-03) samohybné stroje pro použití  
ve stavebnictví nebo inženýrských stavbách (tř. 15-04)  
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12-14   ostatní vozidla 

Poznámka: 

zahrnuje saně a vozidla na vzduchovém polštáři 

12-15   pneumatiky a protiskluzové řetězy pro vozidla 

12-16   části, zařízení a příslušenství pro vozidla, nezahrnutá v jiných třídách a podtřídách 

Poznámka: 

(a)  nezahrnuje bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel (tř. 29-02), dveřní kliky pro vozidla 
(tř. 8-06) 

(b)  nezahrnuje pantografy pro elektrické lokomotivy nebo tramvaje (tř. 13-03) 

12-17  komponenty železniční infrastruktury 

Poznámka: 

 nezahrnuje železniční koleje a pražce (tř. 25-01), nárazníky pro železniční konečné 
stanice (tř. 25-99) a železniční signalizaci (tř. 10-06) 

12-99 různé 

 

TŘÍDA 13 

Zařízení na výrobu, rozvod nebo transformaci  
elektrické energie 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje pouze přístroje vyrábějící, rozvádějící a transformující elektrický proud 

(b) zahrnuje elektrické motory 

(d) nezahrnuje přístroje na elektrický pohon jako elektrické hodinky (tř. 10-02) nebo 
přístroje na měření elektrického proudu (tř. 10-04) 

 

13-01   generátory a motory 

Poznámka: 

zahrnuje elektrické motory pro vozidla 

13-02   silové transformátory elektrické energie, usměrňovače, baterie a akumulátory 

13-03   zařízení na rozvod nebo ovládání elektrické energie 

Poznámka: 

zahrnuje vodiče, vypínače a rozvaděče 

13-04  zařízení pro solární energii 

Poznámka: 

 nezahrnuje solární kolektory (tř. 23-03) 

13-99 různé 

 

TŘÍDA 14 

Zařízení zaznamenávací, telekomunikační nebo na zpracování dat 

14-01   zařízení k zaznamenání nebo reprodukci zvuků a obrazů 

Poznámka: 

nezahrnuje fotografické a kinematografické přístroje a televizní kamery (tř. 16) 

14-02   zařízení na zpracování dat, včetně periferních zařízení a přístrojů 

14-03   telekomunikační zařízení, dálková ovládání a radiozesilovače 
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Poznámka: 

zahrnuje telefonní a televizní přístroje, stejně tak jako rozhlasové přijímače 

14-04 uživatelská rozhraní (interface), okna (windows) a ikony 

Poznámka: 

včetně těch pro výrobky patřící do jiných tříd  

14-05 média pro nahrávání a ukládání dat 

14-06 stojany, držáky a podpěry elektronických zařízení, nezahrnuté v jiných třídách 

14-99 různé 

TŘÍDA 15 

Stroje neobsažené v jiných třídách 

15-01 motory 

Poznámka: 

(a) zahrnuje neelektrické motory vozidel

(b) nezahrnuje elektrické motory (tř. 13)

15-02 čerpadla a kompresory

Poznámka: 

nezahrnuje ruční a nožní čerpadla (tř. 08-05) nebo hasicí čerpadla (tř. 29-01) 

15-03 zemědělské a lesní stroje 

Poznámka: 

(a) zahrnuje pluhy a kombinované stroje, tj. samohybné stroje a dopravní prostředky,
např. žací, řádkovací a vázací stroje

(b) nezahrnuje ruční nářadí (tř. 08)

15-04 stavební a důlní stroje

Poznámka: 

(a) zahrnuje stroje používané v inženýrském stavebnictví a samohybné stroje jako jsou
rypadla, míchačky betonu a sypače

(b) nezahrnuje zdvihadla a jeřáby (tř. 12-05)

15-05 prací, čisticí a sušicí stroje

Poznámka: 

15-06

15-07

(a) zahrnuje zařízení a stroje k ošetření prádla a oděvů jako jsou žehlicí stroje 
a ždímačky

(b) zahrnuje myčky nádobí a průmyslová sušicí zařízení

textilní, šicí, pletací a vyšívací stroje, včetně jejich součástí

chladicí stroje a přístroje

Poznámka: 

(a) zahrnuje chladicí přístroje pro domácnost

(b) nezahrnuje chladicí vagóny (železnice) (tř. 12-03) nebo chladicí nákladní vozy
(silniční) (tř. 12-08)

15-08 neobsazené

15-09 strojní nářadí, brusné a slévárenské stroje
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Poznámka: 

zahrnuje 3D tiskárny 

15-10 plnicí a balicí stroje 

15-99 různé 

TŘÍDA 16 

Fotografické, kinematografické a optické přístroje 

Poznámka: 

nezahrnuje fotografické a filmovací lampy (tř. 26-05) 

16-01 fotografické kamery a filmové kamery 

Poznámka: 

zahrnuje televizní kamery 

16-02 promítačky a prohlížečky 

16-03 fotokopírovací a zvětšovací přístroje 

Poznámka: 

zahrnuje mikrofilmovací zařízení a přístroje na prohlížení mikrofilmů, stejně tak i kancelářské 
stroje označované jako "fotokopírovací" přístroje, které užívají jiné postupy než fotografické 
(zejména tepelné nebo magnetické postupy). 

16-04 vyvolávací přístroje a zařízení 

16-05 příslušenství 

Poznámka: 

zahrnuje filtry k fotografickým kamerám, expozimetry, stativy a fotografické blesky 

16-06 optické výrobky 

Poznámka: 

(a) zahrnuje brýle a mikroskopy

(b) nezahrnuje měřicí přístroje, které v sobě mají integrovány optické přístroje (tř. 10-04)

16-99 různé

TŘÍDA 17 

Hudební nástroje 

Poznámka: 

nezahrnuje pouzdra hudebních nástrojů (tř. 03-01) nebo zařízení k zaznamenávání nebo 
reprodukci zvuků (tř. 14-01) 

17-01 klávesové nástroje 

Poznámka: 

zahrnuje elektronické a jiné varhany, akordeony a mechanická a jiná piana 

17-02 dechové nástroje 

Poznámka: 

nezahrnuje varhany, harmonia a akordeony (tř. 17-01) 

17-03 strunné nástroje 

17-04 bicí nástroje 
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17-05   mechanické nástroje 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje hudební skříně 

(b)  nezahrnuje mechanické klávesové nástroje (tř. 17-01) 

17-99 různé 

 

TŘÍDA 18 

Tiskařské a kancelářské stroje 

18-01   psací stroje a kalkulační stroje 

Poznámka: 

nezahrnuje počítače a jiné přístroje zařazené do třídy 14-02 

18-02   tiskařské stroje 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje sazečské stroje, štočkovací stroje a přístroje, typografické stroje a jiné  
reprodukční stroje jako kopírovací a ofsetová zařízení stejně tak i adresovací,  
známkovací, frankovací a přetiskové stroje 

(b)  nezahrnuje počítačové tiskárny (tř. 14-02) a fotokopírovací stroje (tř. 16-03) 

18-03   písmena a typografické znaky 

18-04   knihařské stroje, tiskařské drátové šičky, knihařské a formátové řezačky (knihařské) 

 

Poznámka: 

zahrnuje stroje a podobná zařízení na řezání papíru, podobná knihařským a formátovým 
řezačkám 

18-99 různé 
 

TŘÍDA 19 

Papírnické výrobky a kancelářské potřeby a vybavení, 
potřeby pro umělce a vyučovací potřeby 

19-01   dopisní papír, dopisní karty a oznámení 

Poznámka: 

zahrnuje všechny druhy papíru v nejširším smyslu, který se používá ke psaní, kreslení, 
malování  
nebo tištění, jako pauzovací papír, kopírovací papír, dřevitý papír, obálky, přání, ilustrované 
dopisnice i v případě mají-li zvukový záznam 

19-02   kancelářské vybavení 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje vybavení používané v pokladně jako přihrádky na drobné 

(b)  některé kancelářské vybavení se zařazuje do jiných podtříd nebo tříd, např. 
kancelářský nábytek do třídy 06, kancelářské stroje a zařízení do tříd 14-02, 16-03, 
18-01, 18-02 nebo 18-04 a psací potřeby do třídy 19-01 nebo 19-06 (viz abecední 
seznam) 

19-03   kalendáře 

Poznámka: 

nezahrnuje diáře (tř. 19-04) 

19-04   knihy a jiné předměty podobného vnějšího vzhledu 
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Poznámka: 

zahrnuje obálky knih, vazby, alba, diáře a podobné předměty 

19-05   neobsazené 

19-06  materiály a nástroje k ručnímu psaní, kreslení, malování, sochařství, rytí a jiné 
umělecké techniky 

Poznámka: 

nezahrnuje štětce na malování (tř. 04-04), kancelářské stoly a příslušenství (tř. 06-03) nebo  
dopisní papír (tř. 19-01) 

19-07  vyučovací potřeby a zařízení 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje mapy všeho druhu, globy, planetária 

(b)  nezahrnuje audiovizuální výukovou techniku (tř. 14-01) 

19-08   jiné tiskoviny 

Poznámka: 

zahrnuje tištěný reklamní materiály 

19-99 různé 

 

 

TŘÍDA 20 

Prodejní a reklamní vybavení, vývěsní štíty a označení 

20-01   prodejní automaty na mince 

20-02   vystavovací a prodejní vybavení 

Poznámka: 

nezahrnuje nábytkářské výrobky (tř. 06) 

20-03   označení, vývěsní štíty a reklamní zařízení 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje světelná reklamní zařízení a pohyblivá reklamní zařízení 

(b)  nezahrnuje balicí (tř. 09) nebo signalizační zařízení (tř. 10-06) 

20-99 různé 

 

TŘÍDA 21 

Hry, hračky, stany a sportovní potřeby 

21-01   hry a hračky 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje zmenšené modely 

(b)  nezahrnuje hračky pro zvířata (tř. 30-99) 

21-02  tělocvičné a sportovní vybavení, výstroj a přístroje 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje sportovní vybavení nezbytné pro rozličné sporty a nemající jiný specifický 
účel, jako jsou kopací míče, lyže a tenisové rakety, vyjma ostatních sportovních 
předmětů zatříděných v jiných třídách a podtřídách podle jiných funkcí (např. kánoe, 
lodě (tř. 12- 06), vzduchovky (tř. 22-01), sportovní podložky (tř. 06-11)) 

(b)  zahrnuje s výhradou uvedeného pod písmenem (a) tréninkové přístroje a vybavení 
pro hry v plenéru 
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(c)  nezahrnuje sportovní oblečení (tř. 02) tobogany nebo saně (tř. 12-14) 

21-03  jiná zábavní zařízení 

Poznámka: 

(a) zahrnuje pouťové kolotoče a automaty na hry založené na šťastné náhodě 
(neelektrické) 

(b) nezahrnuje hry a hračky (tř. 21-01) nebo jiné výrobky zařazené do třídy 21-01 nebo 
21-02 

21-04  stany a jejich příslušenství 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje stanové tyče, kolíky a jiné podobné předměty 

(b)  nezahrnuje jiné kempingové předměty zařazené v jiných třídách podle jejich povahy 
jako jsou židle (tř. 06-01), stoly (tř. 06-03), talíře (tř. 07-01) a karavany (tř. 12-10) 

21-99 různé 

 

TŘÍDA 22 

Zbraně, pyrotechnické výrobky, potřeby lovecké, 
rybářské a potřeby na hubení škůdců 

22-01   střelné zbraně 

22-02   jiné zbraně 

22-03   střelivo, rakety a pyrotechnické výrobky 

22-04  terče a příslušenství 

Poznámka: 

zahrnuje zvláštní zařízení k vypouštění pohyblivých terčů 

22-05   lovecké a rybářské vybavení 

Poznámka: 

nezahrnuje oblečení (tř. 02) nebo zbraně (tř. 22-01 nebo 22-02) 

22-06   pasti, výrobky k hubení škůdců 

22-99 různé 

 

TŘÍDA 23 

Zařízení na rozvod tekutin, sanitární, topná, 
ventilační a vzduchotechnická zařízení, pevná paliva 

23-01   zařízení na rozvod tekutin 

Poznámka: 

zahrnuje potrubí a spojovací materiál potrubí 

23-02   neobsazené 

23-03   topná zařízení 

23-04   ventilační a vzduchotechnické zařízení 

23-05   pevná paliva 

23-06  sanitární zařízení pro osobní hygienu 

23-07  zařízení pro močení a vyprazdňování 

23-08  ostatní sanitární zařízení a vybavení nezahrnuté v jiných třídách a podtřídách 

23-99 různé 
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TŘÍDA 24 

Lékařské a laboratorní zařízení a vybavení 

Poznámka: 

termín "lékařská zařízení" pokrývá i chirurgická, zubní a veterinární zařízení 

 

24-01   přístroje a zařízení pro lékaře, nemocnice a laboratoře 

24-02   lékařské nářadí a nástroje, nástroje a nářadí pro laboratoře 

Poznámka: 

zahrnuje pouze ruční nástroje 

24-03   protetické výrobky 

24-04 materiály na ošetřování ran a pro pečovatelskou a lékařskou péči  

Poznámka: 

včetně absorpčních obvazů a vložek 

24-99 různé 

 

TŘÍDA 25 

Stavební jednotky a konstrukční prvky 

25-01   stavební materiály 

Poznámka: 

zahrnuje cihly, prefabrikáty, panely, dlaždice, trámy a stavení řezivo, armovací železo a 
profilový materiál 

25-02   prefabrikované nebo předmontované stavební části 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje okna, dveře, vnější okenice, příčky a mřížoví 

(b)  nezahrnuje schodiště (tř. 25-04) 

25-03   domy, garáže a jiné budovy a stavby 

25-04   schody, žebříky a lešení 

25-99 různé 

 

TŘÍDA 26 

Osvětlovací zdroje, tělesa a zařízení 

26-01   svícny a držáky svící 

26-02   svítilny a ruční lampy a lucerny 

26-03   veřejné osvětlení 

Poznámka: 

zahrnuje venkovní lampy, jevištní osvětlení, hledací světlomety 

26-04   světelné zdroje elektrické i neelektrické 

Poznámka: 

zahrnuje žárovky elektrických lamp, výbojky, luminiscenční desky  
a trubice a svíčky 
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26-05  lampy, standardní lampy, lustry, nástěnná a stropní pevná světla, stínidla na lampy, 
reflektory, fotografické a kinematografické projekční lampy 

26-06   světelná vybavení vozidel 

26-99 různé 

 

 

TŘÍDA 27 

Tabák a kuřácké potřeby 

27-01   tabák, doutníky, cigarety 

27-02   dýmky, doutníkové a cigaretové špičky 

27-03   popelníky 

27-04   zápalky 

27-05   zapalovače 

27-06   doutníková pouzdra, cigaretová pouzdra, nádobky a pytlíčky na tabák 

Poznámka: 

(a) nezahrnuje obaly (tř. 09) 

(b) zahrnuje obaly na elektronické kuřácké potřeby 

27-07  elektronické cigarety a jiné elektronické kuřácké potřeby 

27-99 různé 

 

TŘÍDA 28 

Farmaceutické a kosmetické výrobky, 
toaletní potřeby a přístroje 

Poznámka: 

nezahrnuje obaly (tř. 09) 

 

28-01   farmaceutické výrobky 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje i výrobky pro zvířata 

(b)  včetně léků ve formě kapslí, tobolek, pastilek, pilulek a tablet, rovněž pro rostliny 

(c)  nezahrnuje obvazové materiály a materiály pro ošetřování (tř. 24-04) 

28-02   kosmetické výrobky 

Poznámka: 

zahrnuje výrobky pro zvířata 

28-03   toaletní potřeby a zařízení kosmetických salónu 

Poznámka: 

(a) zahrnuje holicí strojky, přístroje a zařízení na masáže, depilační a na česání 

(b)  nezahrnuje toaletní štětečky a štětečky na líčení (tř. 04-02) nebo náčiní pro 
hřebelcování (tř. 30-10)  

28-04   vlásenky a umělé zkrášlovací předměty 

28-05  osvěžovače vzduchu 

28-99 různé 
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TŘÍDA 29 

Protipožární přístroje a vybavení, přístroje a zařízení  
k prevenci havárií a záchranné přístroje a zařízení 

29-01   protipožární přístroje a vybavení  

Poznámka: 

(a)  zahrnuje hasicí přístroje 

(b)  nezahrnuje hasičská vozidla (tř. 12-13), hasičské hadice a proudnice k hasičským 
hadicím  
(tř. 23-01) 

29-02   přístroje a vybavení pro prevenci havárií a záchranu nespecifikované jinde 

Poznámka: 

(a)  zahrnuje přístroje a vybavení pro zvířata 

(b)  nezahrnuje helmy (tř. 02-03) a ochranná oblečení proti haváriím (tř. 02-02; 02-04 
nebo 02-06) 

29-99 různé 

 

TŘÍDA 30 

Výrobky pro chov a ošetřování zvířat 

Poznámka: 

nezahrnuje potravu pro zvířata (tř. 01) nebo farmaceutické a kosmetické výrobky pro zvířata  
(tř. 28-01 nebo 28-02) 

30-01   oblečení pro zvířata 

30-02   ohrady, klece, psí boudy a podobná přístřeší 

Poznámka: 

nezahrnuje budovy (tř. 25) 

30-03   krmítka a napáječky 

30-04   sedlářské výrobky 

Poznámka: 

zahrnuje obojky a chomouty pro zvířata 

30-05  biče a bodce 

30-06   lůžka, hnízda a nábytek pro zvířata 

Poznámka: 

 včetně škrabadel pro kočky 

30-07   bidélka a jiná zařízení klecí 

30-08   značkovací pomůcky, značky a úvazy 

30-09   kůly na uvazování zvířat (kotvy) 

30-10  předměty pro péči o zvířata 

30-11  hygienické nádoby a zařízení na odstraňování zvířecích exkrementů 

30-12  hračky pro zvířata 

30-99 různé 
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TŘÍDA 31 

Stroje a zařízení na přípravu potravy nebo nápojů 
neobsažené v jiných třídách 

Poznámka: 

nezahrnuje ruční nářadí, přístroje a zařízení k podávání nebo přípravě stravy či 
nápojů (tř. 07) či kuchyňské nože a vykosťovací nože (tř. 08-03). 

 

31-00   stroje a zařízení na přípravu potravy nebo nápojů nespecifikované jinde 

 

TŘÍDA 32 

Grafické symboly a loga, kresby povrchu, zdobení 

32-00   grafické symboly a loga, kresby povrchu, zdobení 
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