SEZNAM VÝROBKŮ A SLUŽEB

(1) komposty, substráty, minerální hnojiva, organická hnojiva, pomocné látky, zahrnuté v této třídě;
(3) čisticí a prací prostředky, změkčovače tkanin (pro praní), kosmetika a kosmetické přípravky,
parfumérie, krémy, mýdla, kosmetické barvy, bělicí přípravky, brusiva, dezodoranty pro osobní
potřebu, éterické oleje, vosky na obuv, zubní pasty; (4) brikety (palivové -), dřevěné uhlí (palivo),
dřevo palivové, knoty, lůj, mazadla, svíčky na vánoční stromky, svíčky pro noční osvětlení, třísky
dřevěné pro zapalování, vosk na svícení, vosk včelí; (5) léčivé byliny, bylinné čaje, kojenecká a dětská
výživa s léčebnými účinky, přípravky na ochranu rostlin, mateří kašička pro léčebné účely, dietní
potraviny s léčebnými účinky; (8) ruční nástroje a nářadí a jejich části, brousky, brusy, nože, zbraně
sečné a bodné, nástroje vrtací, lisovací, lešticí (glazovací), zahradnické nářadí (ruční), zemědělské
nástroje a nářadí (ruční), rybářské náčiní, holicí strojky, břitvy, manikúrové a pedikúrové soupravy,
nožířské zboží, příbory, nůžky, obušky, pumpičky, tácky na mince, žehličky neelektrické, žiletky; (14)
šperky, klenoty, bižuterie, polodrahokamy, drahé kameny, budíky, hodiny a hodinky a jejich části,
výrobky z drahých kovů patřící do této třídy, pozlacené výrobky, mince, jantar a výrobky z jantaru,
perly, slonovina a ozdoby ze slonoviny, zlatnické zboží (kromě příborů); (15) hudební nástroje a jejich
části, pouzdra na hudební nástroje, hudební skříně, stojany pro hudební nástroje, hudební stojany na
noty, otáčecí zařízení na noty, ladicí klíče, ladičky, trsátka; (16) papír a papírenské výrobky, papírové
obaly, obaly z umělých hmot zařazené ve třídě 16, lepenka a kartón a výrobky z nich, kancelářské
potřeby, kromě nábytku, psací potřeby, školní potřeby a učební pomůcky (kromě přístrojů), rýsovací
potřeby, potřeby pro umělce, razítka a razidla, křída, tiskoviny, noviny, časopisy, periodika, knihy,
knížky, propagační materiály, inzertní listy, katalogy, prospekty, brožury, reklamní tiskoviny, tiskopisy,
letáky, kalendáře, výrobky knihařské, samolepky, obtisky, poštovní známky, záložky do knih, vizitky,
pohlednice, mapy, karty, fotografie, plakáty, pohlednice, obrazy, malby, grafické reprodukce,
litografie umělecké, rytiny, figurky (sošky) z papírové hmoty, toaletní papír, papírové kapesníky,
plenky z papíru a buničiny, plenkové kalhotky z papíru nebo buničiny, kelímky papírové na mléčné
výrobky, papírové ubrusy a ubrousky, akvária, terária, růžence, skříňky na kancelářské potřeby; (18)
výrobky z kůže, kůže, kožešiny, imitace kůže, kožená galanterie, batohy, kufry, deštníky, slunečníky,
hole, biče, cepíny; (20) nábytek a jeho části, bytové zařízení, matrace, slamníky, lůžkoviny v rámci
této třídy, zrcadla, žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot, dřevěné rolety, lištové rolety vnitřní
(žaluzie), závěsy z korálků ozdobné, poštovní schránky, kromě zděných a kovových, rámy (na obrazy),
rámy na vyšívání, násady a rukojeti k nářadí (nekovové), boudy pro domácí zvířata, hnízda pro domácí
zvířata, sloupky na drápání pro kočky, jelení parohy, plástve, vycpaná zvířata, rohy (zvířecí), ulity, úly
včelí, bambus, jantar, koral, korek, proutěné zboží, pletené předměty ze slámy, rákos (jako materiál
na splétání), ratan, barely (nekovové), bečky (nekovové), bedny (nekovové), kádě (nekovové),
kontejnery (nekovové), koše a košíky, přepravky (nekovové), ošatky, truhly (nekovové), bidla
nekovová, brčka na pití, lékárničky, prkénka na krájení a sekání masa, umělecká díla ze dřeva, vosku,
sádry nebo umělých hmot, dekorační předměty (přenosné), ozdoby nástěnné a pohyblivé, truhlářské
umělecké výrobky, busty ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, domovní čísla, kromě kovových
a svíticích, kazety a pouzdra na šperky, kromě kazet z drahých kovů, vějíře, krejčovské panny, spací
pytle na kempování; (21) hrnčířské zboží, kuchyňské nádobí a náčiní (s výjimkou nožů, vidliček a lžic) ne z drahých kovů, domácí potřeby, skleněné nádoby, nástroje na čištění, porcelán, kamenina, lahve,
chladicí nádoby, hřebeny, hřebla na zvířata, kartáčnické zboží, kartáčky zubní, potřeby toaletní,
kufříky toaletní, neceséry, umělecké předměty z porcelánu, terakoty nebo skla, klece pro domácí

zvířata, květináče, koule skleněné, kuličky skleněné; (22) srst zvířat, žíně, ovčí rouno, peří do lůžkovin,
peří prachové, bavlna surová, česaná vlna, hedvábí surové, juta, sisal, koudel, len surový, lýko, dřevitá
vlna, hobliny dřevěné, piliny, provazy, lana, struny, šňůry, motouzy, papírové provazy, pásky, s
výjimkou kovových na uvazování, obaly slaměné a proutěné na lahve, sítě, síťky, sítě houpací, visutá
lůžka, stany; (24) textilie (materiály), látky, tkaniny, plst, hedvábí, ložní prádlo, lůžkoviny, prádlo
stolní, koupelnové textilie, s výjimkou oblečení, kapesníky látkové, čalouny nástěnné textilní, záclony
okenní, závěsy textilní nebo plastové, moskytiéry, spací pytle; (25) oděvy a jejich části, spodní prádlo,
pokrývky hlavy, pletené zboží (stávkové zboží), opasky, obuv a její části, dětské textilní plenky,
plenkové kalhotky pro děti, slintáčky (ne z papíru), pytle na oděvy; (26) galanterie textilní vyjma
vláken a přízí, oděvní doplňky, ozdoby na oděvy, kloboukové ozdoby (ne z drahých kovů), knoflíky,
krajky, jehlice pletací, jehly, kadeřnické pomůcky, ozdoby do vlasů, paruky, příčesky z vlasů, umělé
vlasy a vousy, květiny umělé, ovoce umělé, umělé věnce; (27) podlahové krytiny, koberce, koberečky,
čalouny a koberce nástěnné, s výjimkou textilních, podložky pod koberec, protiskluzné rohože,
rohožky, rohože rákosové, předložky, tapety; (28) hračky, hry, žertovné předměty pro oklamání,
kanadské žertíky, přístroje pro tělesná cvičení, sportovní nástroje, výstroje, náčiní a potřeby patřící do
třídy 28, náčiní rybářské, hračky pro domácí zvířata; (29) maso a masné výrobky, ryby a rybí výrobky,
ostatní vodní živočichové včetně výrobků z nich, drůbež a zvěřina včetně výrobků z nich, masové
výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené, vařené, kandované, mražené nebo jinak
zpracované, ovocné a zeleninové saláty, výrobky z brambor, džemy, zavařeniny, marmelády, rosoly,
želatina, pomazánky, vejce a vaječné výrobky, mléko a mléčné výrobky, mléčné nápoje, oleje a jedlé
tuky, polévky, bujóny, hotová jídla z masa, ryb, drůbeže, zvěřiny nebo luštěnin, studené omáčky,
dehydratované výrobky, konzervované potraviny, zmrazené potraviny zařazené do této třídy; (30)
káva, čaj, kakao, cukr a ostatní přírodní sladidla, rýže, kávové náhražky, nápoje z kávy, kakaa,
čokolády, nápoje na bázi čaje, mouka a výrobky z mouky, těstoviny, chléb, pečivo, cukrářské výrobky,
cukrovinky, želé, čokoláda a čokoládové výrobky, zmrzliny a smetanové krémy, omáčky, směsi pro
přípravu hotových pokrmů, krémů, dezertů, dresingů a polev, zmrzlinové prášky, ovesné vločky a jiné
obilniny pro osobní konzumaci, med a výrobky z medu, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet,
koření, ochucovadla, škrob a škrobové výrobky, zmrazené potraviny zařazené do této třídy, kvasnice,
prášky do pečiva; (31) výrobky zemědělské, zahradnické a lesní včetně nezpracovaného dřeva,
semena, čerstvé ovoce a zelenina, obiloviny, okopaniny, luštěniny a olejniny, suché skořápkové
plody, houby, konzumní brambory, sazenice, živé rostliny a přírodní květiny, živá zvířata, krmivo pro
zvířata, podestýlka, slad na výrobu piva a lihovin, speciální zrniny, speciální plodiny, statková krmiva,
vinná réva, houby, krmiva, krmné směsi, minerální krmné doplňky; (32) piva, nealkoholická vína,
minerální a pramenité vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k zhotovení
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv; (33) vína, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje (s
výjimkou piv), ovocná vína a medovina, konzumní líh; (39) doprava, organizování cest; (41) výchova,
vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) vědecké a technologické služby a související
výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového
hardwaru a softwaru; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování.

