Αγωγοί τροφοδοσίας δικτύου hlavní
rozvodné sítě
Αγωγοί χαμηλής πίεσης trubky nízkotlakého potrubí
Άδειες průkazy
Άδειες οδήγησης řidičské průkazy
Αδένες και εκχυλίσματά τους žlázy
a výtažky ze žláz
Αδιάβροχα παλτά pláště do deště
Αδιάβροχα υποδήματα nepromokavá
obuv
Αδιάβροχοι μανδύες nepromokavé pláštěnky
Αδιάβροχος ρουχισμός nepromokavé
oděvy
Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος nepřerušitelné zdroje energie
Αδρανές αέριο για λαμπτήρες ή
σωλήνες εκκένωσης předřadníky pro
výbojky nebo výbojkové trubice
Αδρανή υλικά plniva do betonu
Αεραντλίες vzduchová čerpadla
Αέρια plyny
Αέρια καύσιμα plynná paliva
Αέριες ανόργανες οξυγονούχες
ενώσεις plynné anorganické kyslíkaté
sloučeniny
Αέριο βουτάνιο butan
Αέριο καύσιμο για αναπτήρες plynová
paliva pro zapalovače
Αέριο μέσω αγωγών plyn pro rozvodnou
síť
Αέριο προπάνιο propan
Αεριοβόλα όπλα bojový plyn
Αεριογεννήτριες plynové generátory
Αεριοσυμπιεστές plynové kompresory
Αεριούχο μεταλλικό νερό perlivá minerální voda
Αεροζόλ aerosoly
Αεροζόλ και χημικά στοιχεία σε
μορφή δισκίου aerosoly a chemické látky ve tvaru disků
Αερόθερμα ohřívače vzduchu
Αεροπλάνα letouny
Αεροπλανοφόρα letadlové lodě
Αεροπορικές και συναφείς υπηρεσίες
letecké a související služby
Αεροσκάφη letouny s pevnými křídly
Αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτήσει
tankovací letadla
Αεροσκάφη ειδικής χρήσης letadla pro
zvláštní účely
Αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας
námořní hlídková letadla
Αεροσκάφη και διαστημόπλοια letadla
a kosmické lodě

IΥπηρεσίες εγκατάστασης
εξοπλισμού μηχανοθεραπείας instalace
a montáž mechanoterapeutických zařízení
M-ξυλένια m-xyleny
Shuffleboard (επιτραπέζιο παιχνίδι
στο οποίο οι παίκτες σπρώχνουν
δίσκους ή βάρη σε μαρκαρισμένα
πεδία βαθμολογίας στην απέναντι
πλευρά του τραπεζιού) vybavení na
shuffleboard
Αβοκάντο avokádo
Αγαλματίδια sošky
Αγαλματίδια και άλλα είδη
διακόσμησης· κορνίζες για
φωτογραφίες ή πίνακες και
καθρέπτες sošky, ornamenty; rámy na fotografie nebo obrazy a zrcadla
Αγγειακές προθέσεις vaskulární protézy
Αγγειοπροστατευτικά vasoprotektiva
Αγγλικό κόρνο anglické rohy
Αγγούρια okurky
Αγκαθωτό σύρμα ostnatý drát
Αγκινάρες artyčoky
Άγκιστρα και κρίκοι háčky a očka
Αγκράφες (για ενδύματα) závěry (na
oděvech)
Αγκτήρες, ράμματα και υλικά
ραμμάτων svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
Άγκυρες kotvy
Αγοραπωλησία ακινήτων nákup
a prodej nemovitostí
Αγοραπωλησία κτιρίων prodej nebo
koupě budov
Αγοραπωλησία οικοπέδων prodej nebo
koupě pozemků
Αγροχημικά προϊόντα agrochemické výrobky
Αγωγοί trubkové vedení
Αγωγοί αερίου plynové potrubí
Αγωγοί αερισμού ventilační vedení
Αγωγοί από σκυρόδεμα και
προσαρμογές betonové trubky
a příslušenství
Αγωγοί αποστράγγισης drenážní potrubí
Αγωγοί αποχέτευσης kanalizační potrubí
Αγωγοί ατμού και νερού parní
a vodovodní potrubí
Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα rozvodné potrubí a příslušenství
Αγωγοί εγκαταστάσεων žlaby
Αγωγοί εκκένωσης odvodňovací potrubí
Αγωγοί θέρμανσης topné potrubí
Αγωγοί καλωδίων kabelové vodiče
Αγωγοί τηλεθέρμανσης potrubí na dálkové vytápění
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Αεροσκάφη με πιλότο pilotovaná letadla
Αεροσκάφη με στροβιλοκινητήρα
αεριοπροώσεως proudové motory
Αεροσκάφη με στροβιλοκίνητο
ελικοφόρο κινητήρα turbovrtulové
proudové motory
Αεροσκάφη χωρίς πιλότο nepilotovaná
letadla
Αερόστατα balóny
Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα horkovzdušné a řiditelné balóny
Αερόστατα, πηδαλιουχούμενα και
άλλα μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη
horkovzdušné balóny, řiditelné balóny
a vzducholodě a ostatní bezmotorové prostředky pro létání
Αεροσυμπιεστές vzduchové kompresory
Αζωτίδια azidy
Άζωτο dusík
Αζωτούχα λιπάσματα dusíkatá hnojiva
Αθλητικά είδη και εξοπλισμός sportovní
zboží a potřeby
Αθλητικά ενδύματα sportovní oděvy
Αθλητικά ενδύματα για τζόγκινγκ teplákové soupravy
Αθλητικά μπλουζάκια sportovní košile
Αθλητικά υποδήματα sportovní obuv
Αθλητικές τσάντες sportovní tašky
Αθλητικές υπηρεσίες sportovní služby
Αθλητικός εξοπλισμός potřeby pro atletiku
Αίγες kozy
Αιθανόλη ethanol
Αιθέρες ethery
Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια,
εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες
και οργανικές ενώσεις aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery
Αιθέρια έλαια vonné silice
Αιθυλένιο ethylen
Αιθυλενογλυκόλη ethylenglykol
Αιθυλενοξείδιο ethylenoxid
Αιθυλική αλκοόλη ethylalkohol
Αιθυλοβενζόλιο ethylbenzen
Αιμοδιάλυση přístroje pro hemodialýzu
Αιμοστατικό για οδοντιατρική χρήση
zubolékařské hemostatikum
Αιολικό πάρκο větrné farmy
Αισθητήρες senzory
Αισθητήρες θερμοκρασίας βρασμού
για περιστροφικούς εξατμιστήρες
snímač teploty varu pro rotační odpařováky
Αισθητήρες σφαιρών για αυτοψίες pitevní sondy k lokalizaci kulek
Αιχμές βιομηχανικών τρυπάνων průmyslové vrtáky

Αιχμές κατσαβιδιών nástavce šroubováků
Αιχμές τρυπανιών vrtáky
Αιχμές τρυπανιών, κατσαβιδιών και
άλλα εξαρτήματα vrtáky, nástavce šroubováků a příslušenství
Αιχμηρά εργαλεία διάτρησης
επιφανειών οδοστρώματος bodce pro
prorážení silničních povrchů
Αιωρόπτερα závěsné větroně
Ακάθαρτο πετρέλαιο plynové oleje
Άκαμπτες επενδύσεις δαπέδων pevné
podlahy
Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και
λίπη oleje a tuky živočišné a rostlinné surové
Ακατέργαστες φυτικές ύλες rostlinné suroviny
Ακατέργαστη ξυλεία surové dřevo
Ακατέργαστοι κορμοί klády
Ακατέργαστος χυτοσίδηρος surové železo
Ακετυλένιο acetylen
Ακονιστικοί τροχοί brusné kotouče
Ακονόπετρες brusné kameny
Ακόντια oštěpy
Ακοόμετρα sonometry
Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά οξέα και
ενώσεις τους nenasycené monokarboxylové kyseliny a sloučeniny
Ακόρεστοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες
nenasycené acyklické uhlovodíky
Ακόρεστοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες
nenasycené cyklické uhlovodíky
Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες nenasycené uhlovodíky
Ακορντεόν akordeony
Ακουόμετρα audiometry
Ακουστικά αυτιών sluchátka
Ακουστικά για τηλεφωνητές telefonní
sluchátkové sady
Ακουστικά κεφαλής hlavová sluchátka
Ακουστικά μικροσκόπια akustické mikroskopy
Ακουστικά μικροσκόπια και
μικροσκόπια προβολής akustické
a projekční mikroskopy
Ακουστικές προθέσεις naslouchadla
Ακροδέκτες λυχνίας zástrčky svítidel
Ακρυλικά δόντια akrylové zuby
Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς
μορφές akrylové polymery v primárních
formách
Ακτινίδια kiwi
Ακτινογραφία δοντιών zubolékařský
rentgen
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Ακτινολογικά εργαστήρια rentgenové
pracovní stanice
Ακτινολογικά μηχανήματα rentgenové
přístroje
Ακτινολογικό φιλμ fotografický film pro
radiologii
Άλατα μετάλλων různé soli kyselin kovů
Άλατα οξομεταλλικών οξέων soli oxokovových kyselin
Αλάτι sůl
Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο
sůl a čistý chlorid sodný
Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και
καθαρό χλωριούχο νάτριο odpařená
sůl a čistý chlorid sodný
Αλβουμίνη albumin
Άλγες chaluhy
Αλειφόμενα παρασκευάσματα για
σάντουιτς pomazánky
Αλειφόμενα παρασκευάσματα
μειωμένης ή χαμηλής
περιεκτικότητας λιπαρών pomazánky
se sníženým nebo s nízkým obsahem tuku
Αλεξικέραυνα bleskojistky
Αλεξίπτωτα padáky
Αλεξίσφαιρα γιλέκα neprůstřelné vesty
Αλεσμένο ρύζι omletá rýže
Αλεσμένοι σπόροι βρώμης mletý oves
Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα
και συναφή προϊόντα obilná nebo rostlinná mouka a příbuzné produkty
Αλεύρι δημητριακών obilná mouka
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής mouka na
jemné pečivo
Αλεύρι ολικής αλέσεως celozrnná mouka
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του mouka s přísadou kypřícího prášku
Αλευρώδη προϊόντα moučné výrobky
Αλιευτικά σκάφη rybářské lodě
Αλιευτικά, σωστικά και άλλα ειδικά
σκάφη rybářská, záchranná a jiná speciální plavidla
Αλκαλικές μπαταρίες alkalické baterie
Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολαλκοόλες
και τα αλογονωμένα, θειωμένα,
νιτρωμένα, ή νιτριδωμένα
παράγωγά τους· βιομηχανικές
λιπαρές αλκοόλες alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty; technické mastné
alkoholy
Άλλα δοχεία jiné nádoby
Άλλα επιβατηγά αυτοκίνητα jiná osobní
vozidla
Άλλα θεραπευτικά προϊόντα jiné terapeutické přípravky

Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα všechny jiné neléčebné přípravky
Άλλα ποικίλα κατασκευαστικά υλικά
jiné různé stavební materiály
Άλλα φάρμακα παθήσεων του
νευρικού συστήματος jiné léčivé přípravky pro centrální nervový systém
Άλλα φάρμακα χρησιμοποιούμενα
στη γυναικολογία jiná gynekologika
Άλλες εργασίες αποπεράτωσης
κτιρίων ostatní dokončovací stavební činnosti
Άλλες εργασίες ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων jiné elektroinstalační
práce
Άλλες υπηρεσίες ξενοδοχείων jiné ubytovací služby
Αλληλεπιδραστική τηλεόραση interaktivní televize
Άλμη solný roztok
Αλμυρές πίτες zeleninové koláče
Άλογα koně
Αλογονούχα άλατα μετάλλων halogenidy kovů
Αλογονούχα άλατα μετάλλων·
υποχλωριώδη, χλωρικά και
υπερχλωρικά halogenidy kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany
Αλογονούχες ή θειούχες ενώσεις halogenidy
Αλουμίνιο hliník
Αλουμίνιο, νικέλιο, σκάνδιο, τιτάνιο
και βανάδιο hliník, nikl, skandium, titan
a vanad
Αλτήρες jednoručné posilovací činky
Άλτο κόρνο altové rohy
Αλυσίδες řetězy
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR) vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (pcr)
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR) πραγματικού χρόνου vybavení
pro polymerázovou řetězovou reakci (pcr)
v reálném čase
Αμαξίδια για νεκροτομεία pitevní vozíky
Αμαξίδια ψαλιδωτής ανύψωσης για
μεταφορά πτωμάτων troleje pro výtah
na přepravu těl
Αμαξώματα ασθενοφόρων karoserie
ambulancí
Αμαξώματα για αυτοκίνητα οχήματα,
ρυμουλκούμενα και
ημιρυμουλκούμενα οχήματα karoserie
motorových vozidel, přívěsy a návěsy
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Αναγεννημένος ενεργός άνθρακας regenerované aktivní uhlí
Ανάγλυφα ή διάτρητα χαρτιά ražený
nebo perforovaný papír
Ανάγλυφο ή διάτρητο εκτυπωτικό
χαρτί ražený nebo perforovaný papír určený k tisku
Ανάγλυφο ή διάτρητο χαρτί γραφής
ražený nebo perforovaný papír určený
k psaní
Αναγνωριστικά αεροσκάφη průzkumná
letadla
Αναγνώστες διάτρητων δελτίων snímače děrných štítků
Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων
čtecí zařízení pro čárové kódy
Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας čtecí
zařízení pro magnetické karty
Αναγνώστες μικροφίλμ čtecí přístroje
pro mikrofilmy
Αναγνώστες μικροφορμών čtecí přístroje pro mikroformáty
Αναγνώστες μικροφωτοδελτίων čtecí
přístroje pro mikrofiše
Αναγομωμένα ελαστικά protektorované
pneumatiky
Αναισθησία και ανάνηψη anestézie
a resuscitace
Αναισθητικά anestetika
Ανακινητήρες επώασης inkubační třepačky
Ανακινητήρες και εξαρτήματα třepačky
a příslušenství
Ανακλαστικά γιλέκα reflexní vesty
Ανακλαστικές ταινίες reflexní páska
Ανάκλιντρο ψυχιατρικών εξετάσεων
psychiatrické pohovky
Ανακριτικές υπηρεσίες vyšetřování
Ανακτηθείσες δευτερογενείς μη
μεταλλικές πρώτες ύλες recyklované
nekovové druhotné suroviny
Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες
ύλες recyklované druhotné suroviny
Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες
ύλες μεταλλικής μορφής recyklované
kovové druhotné suroviny
Αναλγητικά analgetika
Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών
για κατασκευαστικά έργα analýza ekologických ukazatelů pro stavbu
Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών,
εκτός της ανάλυσης που
προορίζεται για κατασκευαστικά
έργα analýza jiných ekologických ukazatelů než u stavby
Αναλυτές analyzátory

Αμαξώματα για οχήματα μεταφοράς
εμπορευμάτων karoserie vozidel pro
přepravu zboží
Αμαξώματα λεωφορείων karoserie autobusů
Αμαξώματα λεωφορείων, αμαξώματα
ασθενοφόρων και αμαξώματα για
οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων
karoserie autobusů, ambulancí
a motorových vozidel pro přepravu zboží
Αμαξώματα οχημάτων karoserie motorových vozidel
Αμαξώματα πλαισίων οχημάτων podvozky s výměnnými nástavbami
Αμελκτικές μηχανές dojící stroje
Αμινορητίνες σε πρωτογενείς μορφές
aminové pryskyřice v primárních formách
Άμμος písky
Άμμος εμποτισμένη με πίσσα živičné
písky
Άμμος και άργιλος písky a jíly
Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι,
λιθοτρίμματα και λιθόσκονη,
κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι
ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα
αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά
zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi,
štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
Αμμοχάλικο říční štěrk
Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και
αδρανή υλικά kamenivo, písky
a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu
Αμμωνία amoniak
Αμμωνία σε υγρή μορφή kapalný amoniak
Αμόλυβδη βενζίνη bezolovnatý automobilový benzin
Αμόνια kovadliny
Αμπερόμετρα ampérmetry
Άμυλα škroby
Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα škrobárenské výrobky
Αμφίβια σκάφη και πλοία obojživelná
plavidla a lodě
Αμφιδέτες από χάλυβα kolejnicové spojky, z oceli
Αμφιδέτες και υπόβαθρα kolejnicové
spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček a podkladové desky
Αναβάθμιση δικτύου síťové upgrade
Αναβατόρια φορτίων nákladní výtahy
Αναγεννημένο καουτσούκ regenerovaný
kaučuk
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