4–wheel-drive vehicles vozidla s pohonem
čtyř kol
Abrasive powder or grain brusiva ve formě
prášku nebo zrn
Abrasive products brusné materiály
Absconder-tracing services sledování
uprchlíků
Access covers kryt vstupu
Access gates přístupové brány
Access ramps přístupové rampy
Accessories and components for fax equipment příslušenství a komponenty
k faxovým zařízením
Accessories for sound and video equipment příslušenství pro zvuková a video zařízení
Accessories for stringed instruments příslušenství strunných hudebních nástrojů
Accessories for vacuum cleaners příslušenství k vysavačům
Accessories of musical instruments příslušenství hudebních nástrojů
Accident and health insurance services
úrazové a nemocenské pojištění
Accommodation and office services ubytování a kancelářské služby
Accommodation and restaurant buildings
ubytovací a restaurační budovy
Accommodation management services
správa ubytování
Accommodation services ubytování
Accommodation, building and window
cleaning services úklid v ubytovacích zařízeních, stavební úklid a čištění oken
Accordions akordeony
Accounting and auditing services účetní
a revizní služby
Accounting machines účtovací stroje
Accounting software development services
vývoj programového vybavení pro operační systémy pracující v reálném čase
Accounting software package balík programů pro účetnictví
Accounting system účetní systémy
Accounting, auditing and fiscal services
účetní, revizní a peněžní služby
Accumulators, primary cells and primary
batteries akumulátory, galvanické články
a baterie
Acetic acid kyselina octová
Acetylene acetylen
Acid oils from refining kyselé oleje
z rafinace
Acoustic and projection microscopes akustické a projekční mikroskopy
Acoustic devices akustické přístroje

Acoustic microscopes akustické mikroskopy
Acrylic teeth akrylové zuby
Activated carbon aktivní uhlí
Actuarial services pojistně technické služby
Actuators ovladače
Acupuncture and chiropractor services
akupunktura a chiropraxe
Acupuncture services akupunktura
Adapters adaptéry
Additives for oils přísady do olejů
Address book making software development services vývoj programového vybavení pro tvorbu adresářů
Address book making software package
balík programů pro tvorbu adresářů
Address books adresáře
Address plates štítky s adresami
Addressing machines adresovací stroje
Adhesive dressings adhesivní obvazy
Adhesive tape lepicí páska
Adhesive tape of rubberised textiles lepicí
páska z pogumované textilie
Adhesives lepidla
Administration services administrativní
služby
Administration sets sady k podávání léčiv
Administration software package balík
programů pro administrativu
Administrative development project services administrativa rozvojových projektů
Administrative educational services administrativa výchovných zařízení
Administrative healthcare services administrativa služeb zdravotní péče
Administrative housing services administrativa bytové výstavby
Administrative recreational, cultural and
religious services administrativa rekreačních, kulturních a náboženských služeb
Administrative services for business operations administrativní služby pro podnikatelskou činnost
Administrative services of agencies administrativní služby správních orgánů
Administrative services related to tourism
affairs administrativní služby vztahující se
k cestovnímu ruchu
Administrative social services administrativní služby obyvatelstvu
Adult and other education services vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
Adult-education services at university level
vzdělávání dospělých na univerzitní úrovni
Advertising and marketing services reklamní a marketingové služby
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Advertising campaign services reklamní
kampaně
Advertising material reklamní materiály
Advertising neon lights reklamní neonová
světla
Advisory and consultative engineering
services poradenské a konzultační inženýrství
Advisory services provided by nurses poradenské služby poskytované sestrami
Aeral advertising services letecká reklama
Aerial and related services letecké
a související služby
Aerial forest-firefighting services letecké
hašení lesních požárů
Aerial mapping services letecké mapování
Aerial photography services letecká fotografie
Aerial signal splitters anténové děliče signálů
Aerials and reflectors antény a reflektory
Aeroplanes letouny
Aerosols aerosoly
Aerosols and chemicals in disc form aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
Afforestation services zalesňování
Agency fuel cards karty pro odběr pohonných hmot
Agency staff services for households služby
zaměstnanců agentur v domácnostech
Aggregates plniva do betonu
Agrarian tyres zemědělské pneumatiky
Agricultural and forestry machinery for
soil preparation or cultivation zemědělské a lesnické stroje na přípravu nebo obdělávání půdy
Agricultural and horticultural products
produkty zemědělství a zahradnictví
Agricultural buildings construction work
výstavba zemědělských objektů
Agricultural machinery zemědělské stroje
Agricultural services zemědělské služby
Agricultural supplies zemědělský pomocný
materiál
Agricultural, farming, fishing, forestry
and related products produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty
akvakultury, lesnictví a související produkty
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services zemědělské, lesnické, zahradnické služby
a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Agro-chemical products agrochemické výrobky

AIDS-prevention kits soupravy pro prevenci
AIDS
Air compressors vzduchové kompresory
Air cylinders vzduchové válce
Air defence radar radar protivzdušné obrany
Air dryers vzduchové vysoušeče
Air filters vzduchové filtry
Air freshener osvěžovače vzduchu
Air pollution monitoring or measurement
services monitorování a měření znečištění
ovzduší
Air pollution protection services ochrana
před znečišťováním ovzduší
Air pumps vzduchová čerpadla
Air sanitisers dezinfektanty vzduchu
Air traffic control software development
services vývoj programového vybavení pro
řízení leteckého provozu
Air transport services letecká doprava
Air/ground/sea launched cruise missiles
střely s plochou dráhou letu vypouštěné ze
vzduchu/země/moře
Air-conditioning appliances klimatizační
zařízení
Air-conditioning installations klimatizační
systémy
Aircraft and spacecraft letadla a kosmické
lodě
Aircraft carriers letadlové lodě
Aircraft catapult systems letecké katapulty
Aircraft engines letecké motory
Aircraft equipment vybavení pro letadla
Aircraft insurance services letecké pojištění
Aircraft maintenance services údržba letadel
Aircraft operating services provoz letadel
Aircraft or spacecraft equipment, trainers,
simulators and associated parts vybavení
pro letadla nebo kosmické lodě, pozemní
přístroje pro letecký výcvik a jejich díly
Aircraft refuelling services doplňování paliva do letadel
Aircraft repair services opravy letadel
Aircraft scale models přesné modely letadel
Aircraft-engine maintenance services
údržba leteckých motorů
Aircraft-engine repair services opravy leteckých motorů
Aircraft-launching gear startovací zařízení
pro letadla
Aircraft-operation services letecké služby
Aircraft-refuelling vehicles vozidla pro doplňování paliv do letadel
Aircraft-towing vehicles odtahová vozidla
pro letadla
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Air-charter services charterová letecká doprava
Air-intake filters vzduchové sací filtry
Airport Communication System (COM)
letištní komunikační systém (COM)
Airport engineering services letištní stavitelství
Airport equipment letištní zařízení
Airport lighting letištní osvětlení
Airport Lighting System (PAPI) letištní
světelný systém (PAPI-světelná soustava
indikace sestupové roviny pro přesné přiblížení)
Airport operation services provoz letišť
Airport slot coordination services letecké
služby vztahující se na koordinaci volných
letištních časů
Airport Surveillance System (SUR) letištní
přehledový systém (SUR)
Airport Surveillance System and Lighting
System letištní přehledový a světelný systém
Air-rescue services letecké záchranné služby
Air-sea rescue services letecké a námořní
záchranné služby
Air-to-air missiles střely typu vzduchvzduch
Air-to-ground missiles střely typu vzduchzemě
Air-to-ground telecommunications services telekomunikační služby pro spojení letadel se zemí
Air-traffic control services řízení leteckého
provozu
Air-traffic control systems systémy řízení
letového provozu
Air-traffic control training výcvik řízení letového provozu
Alarm clocks budíky
Alarm systems poplašné systémy
Alarm-monitoring services monitorovací
poplašná zařízení
Albumin albumin
Albums for samples alba na vzorky
Alcohol alkohol
Alcohol derivatives alkoholové deriváty
Alcohol ignition lock alkoholový imobilizér
Alcohols, phenols, phenol-alcohols and
their halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives, industrial fatty
alcohols alkoholy, fenoly, fenolalkoholy
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, technické mastné alkoholy
Aldehyde function compounds sloučeniny
s aldehydickou funkcí

Aldehyde, ketone, organic peroxides and
ethers aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery
Algae chaluhy
Alkali metals alkalické kovy
Alkaline batteries alkalické baterie
All other non-therapeutic products všechny jiné neléčebné přípravky
Alloys slitiny
All-terrain vehicles vozidla pro všechny
druhy terénů
Alpha beta counters měřiče záření alfa
a beta
Alpha counters měřiče záření alfa
Alternating voltage relays relé pro střídavá
napětí
Alternators alternátory
Alto horns altové rohy
Alto, baritone, flugel and French horns altové, barytonové a lesní rohy a křídlovky
Aluminium calcium phosphates fosfáty hlinitovápenaté
Aluminium hliník
Aluminium chloride chlorid hlinitý
Aluminium chlorohydrate chlorid-hydroxid
hliníku
Aluminium ores hliníkové rudy
Aluminium oxide oxid hlinitý
Aluminium, nickel, scandium, titanium
and vanadium hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
Ambulance bodies karoserie ambulancí
Ambulance services sanitní služby
Ambulance station construction work výstavba ošetřoven
Ambulances ambulance
Amine function compounds sloučeniny
s aminovou funkcí
Ammeters ampérmetry
Ammonia amoniak
Ammonia cleaners čpavkové čisticí prostředky
Ammonium chloride chlorid amonný
Ammunition for aerial warfare munice pro
letecké vojsko
Ammunition for firearms and warfare
munice pro střelné zbraně
Ammunition for naval warfare munice pro
námořní vojsko
Ammunition munice
Amniocentesia needles jehly pro amniocentézu
Amphibious crafts and ships obojživelná
plavidla a lodě
Amplifiers zesilovače
Amusement park services zábavní parky
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