SEZNAM SLUŽEB
PODLE TŘÍD

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 35

administrativní zpracování
Administrative processing
nákupních objednávek
of purchase orders
agentury umělecké
Business management of
(obchodní vedení -)
performing artists
aktualizace a údržba dat
Updating and maintenance
v počítačových databázích
of data in computer
databases
aktualizování reklamních
materiálů
analýzy nákladů
aranžování výkladů
daňové přiznání (příprava
a vyhotovení -)
daňové služby

Auctioneering
Efficiency (Business -)
expert services

traitement administratif
de commandes d’achats
direction professionnelle des
affaires artistiques
mise à jour et maintenance
de données dans des
bases de données
informatiques
mise à jour de documentation
publicitaire
analyse du prix de revient
vitrines (décoration de -)
déclarations fiscales
(établissement de -)
services de dépot de
déclaration fiscale
conception de matériels
publicitaires
approvisionnement pour des
tiers (services d' -) [achat
de produits et de services
pour d'autres
entreprises]
vente aux enchères
productivité d´entreprise
(services d´expertise en -)

Outsourced administrative
management for companies
Invoicing
Photocopying services
Forecasting (Economic -)

gestion administrative
externalisée d´entreprises
facturation
photocopie (services de -)
prévisions économiques

Updating of advertising
material
Cost price analysis
Shop window dressing
Tax preparation
Tax filing services

design reklamních materiálů

Design of advertising
materials
dodavatelské služby pro třetí Procurement services for
osoby [nákup výrobků
others [purchasing goods
a služeb pro jiné podniky]
and services for other
businesses]
dražby
efektivnost provozu
a racionalizace práce
(posuzování -)
externí administrativní
management pro firmy
fakturace
fotokopírování
hospodářské (ekonomické)
prognózy
hotely (správa -)

Hotels (Business
management of -)

hôtels (gérance
administrative d' -) /
gérance administrative
d'hôtels
indexování webových stránek Web indexing for commercial référencement de sites web
pro komerční nebo reklamní or advertising purposes
à but commercial ou
účely
publicitaire
informace (obchodní nebo
Business information
informations d'affaires
podnikatelské -)
informace (obchodní nebo
Business inquiries
renseignements d'affaires
podnikatelské -)
informace o obchodních
Provision of commercial
information de contacts
kontaktech
and business contacts
d´affaires et commerciaux
information
Inzerce poštou
Advertising by mail order
publicité par correspondance
kanceláře dovozní a vývozní Import-export agencies
services d'agences d'importexport
kancelářské stroje a zařízení Rental (Office machines and bureau (location
(pronájem -)
equipment -)*
de machines et d'appareils
de -)*
kancelářské stroje a zařízení Rental (Office machines and location de machines et
(pronájem -)
equipment -)*
d'appareils de bureau*
komerční informace a rady
Commercial information and informations et conseils
pro spotřebitele
advice for consumers
commerciaux aux
(spotřebitelská
[consumer advice shop]
consommateurs
poradna)
komerční informační
Commercial information
services d´agences
kanceláře
agencies
d´infomations commerciales
komerční správa licencí na
Commercial administration of administration commerciale
výrobky a služby ostatních
the licensing of the goods
de licences de produits et
and services of others
de services de tiers

350095

35

350079

35

350117

35

350027

35

350007
350046
350073

35
35
35

350123

35

350121

35

350085

35

350030
350029

35
35

350122

35

350098
350009
350063

35
35
35

350078

35

350127

35

350065

35

350002

35

350110

35

350077
350005

35
35

350013

35

350013

35

350093

35

350006

35

350096

35
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TŘÍDA 35
komunikační média
(prezentace výrobků
v komunikačních médiích)
pro účely maloobchodu
kopírování dokumentů
kopírování nebo
rozmnožování (reprodukce)
dokumentů, dokladů
kopírování nebo
rozmnožování (reprodukce)
dokumentů, dokladů apod.
licence na výrobky a služby
ostatních
(komerční správa)
maloobchodní nebo
velkoobchodní služby pro
farmaceutické, veterinární
a sanitární přípravky
a zdravotní materiál
marketing
marketingové studie
módní přehlídky pro reklamní
účely (organizace -)
mzdy a výplatní listiny
(příprava -)
nábor zaměstnanců
nákupní ceny, velkoobchodní
ceny (analýzy -)
nákupní objednávky
(administrativní zpracování)
obchodní a průmyslové
podniky (pomoc při řízení -)
obchodní a průmyslové
podniky (pomoc při řízení -)
obchodní a průmyslové
podniky (pomoc při řízení -)
obchodní činnost
(pomoc při řízení)
obchodní činnost
(poradenství v -)
obchodní management
a podnikové poradenství
obchodní management
a podnikové poradenství
obchodní management pro
nezávislé poskytovatele
služeb
obchodní management pro
sportovce
obchodní management
úhradových programů pro
jiné

Seznam služeb podle tříd
Communication media
(Presentation of goods
on -), for retail purposes
Reproduction (Document -)
Document reproduction
Document reproduction

350092

35

350026
350026

35
35

documents (reproduction
de –)

350026

35

350096

35

350108

35

350106
350031
350103

35
35
35

350067

35

350068
350007

35
35

350095

35

350025

35

350025

35

350025

35

350001

35

350036

35

350018

35

350018

35

350115

35

gestion d´affaires pour le
compte de sportifs
gestion commerciale de
programmes de
remboursement pour des
tiers

350105

35

350124

35

affaires (informations d' -)

350065

35

Commercial administration
administration commerciale
of the licensing of the goods de licences de produits et
and services of others
de services de tiers
Retail or wholesale services vente au detail ou en gros
for pharmaceutical,
de préparations
veterinary and sanitary
pharmaceutiques,
preparations and medical
vétérinaires en hygiéniques
supplies
ainsi quo de fournitures
médicales (services de -)
Marketing
marketing / mercatique
Marketing studies
étude de marché
Fashion shows for
défilés de mode à des fins
promotional purposes
de divertissement
(Organization of -)
(organisation de -)
Payroll preparation
paye (préparation de feuilles
de -)
Personnel recruitment
recrutement de personnel
Analysis (Cost price -)
prix de revient (analyse du -) /
analyse du prix de revient
Purchase orders
traitement administratif de
(Administrative processing
commandes d’achats
of -)
Commercial or industrial
direction d'entreprises
management assistance
commerciales ou
industrielles (aide à la –)
Commercial or industrial
entreprises commerciales
management assistance
ou industrielles
(aide à la direction d'–)
Commercial or industrial
industrielles (aide à la
management assistance
direction d'entreprises
commerciales ou –)
business management
aide à la direction des
assistance
affaires
Business organization
organisation des affaires
consultancy
(conseils en -)
Business management and conseils en organisation et
organization consultancy
direction des affaires
Business management and affaires (conseils en
organization consultancy
organisation et direction
des –)
Business management for
portage salarial
freelance service providers

Business managament of
sports people
Business management of
reimbursement programs
for others /
Business management of
reimbursement
programmes for others
obchodní nebo podnikatelské Information (Business -)
informace
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présentation de produits sur
tout moyen de
communication pour la
vente au détail
reproduction de documents
reproduction de documents

Seznam služeb podle tříd
obchodní nebo podnikatelské
informace
obchodní nebo podnikatelské
informace (poskytování -)
obchodní nebo podnikatelské
informace (poskytování -)
obchodní nebo podnikatelské
poradenství
(profesionální -)
obchodní nebo podnikatelské
poradenství
(profesionální -)
obchodní nebo podnikatelský
průzkum
obchodní nebo podnikatelský
průzkum
obchodní nebo podnikatelský
průzkum
obchodní nebo podnikatelský
průzkum
obchodní reklama (pro třetí
osoby -)
obchodní reklama (pro třetí
osoby -)
oceňování obchodních
podniků
oceňování obchodních
podniků
optimalizace pro
vyhledávače
optimalizace provozu
webových
stránek
organizování výstav
(komerčních nebo
reklamních)
organizování výstav
(komerčních nebo
reklamních)
personální poradenství

TŘÍDA 35
Information (Business -)

informations d'affaires

350065

35

Inquiries (Business -)

affaires (renseignements d' -)

350002

35

Inquiries (Business -)

renseignements d'affaires

350002

35

Business consultancy
(Professional -)

affaires (consultation
professionnelle d' -)

350062

35

Business consultancy
(Professional -)

consultation professionnelle
d'affaires

350062

35

Business investigations

investigations pour affaires

350033

35

Business investigations

350033

35

Research (Business -)

affaires (investigations
pour –)
affaires (recherches pour -)

350041

35

Research (Business -)

recherches pour affaires

350041

35

Sales promotion [for others]

promotion des ventes [pour
des tiers]
ventes (promotion des –)
[pour des tiers]
estimation en affaires
commerciales
affaires commerciales
(estimation en –)
optimisation de moteurs
de recherche
optimisation du trafic pour
des sites web

350071

35

350071

35

350032

35

350032

35

350111

35

350112

35

350064

35

350064

35

350019

35

350080

35

350081

35

350032

35

Business management and
organization consultancy

expositions (organisation d'–)
à buts commerciaux ou de
publicité
organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de
publicité
services de conseils en
gestion de personnel
compilation d'informations
dans des bases de
données informatiques
systématisation
d'informations dans des
bases de données
informatiques
estimation en affaires
commerciales
conseils en organisation et
direction des affaires

350018

35

Businesses (Relocation
services for -)

relogement pour entreprises
(services de -)

350069

35

Consultancy (Professional
business -)
Business management and
organization
consultancy
Business management
consultancy
Business management
consultancy

consultation professionnelle
d'affaires
conseils en organisation et
direction des affaires

350062

35

350018

35

consultation pour la direction
des affaires
direction des affaires
(consultation pour la –)

350020

35

350020

35

Sales promotion [for others]
Business appraisals
Business appraisals
Search engine optimisation
Web site traffic optimization

Exhibitions (Organization of -)
for commercial or
advertising purposes
Exhibitions (Organization of -)
for commercial or
advertising purposes
Personnel management
consultancy
počítačové databáze
Computer databases
(překlad informací do -)
(Compilation of information
into -)
počítačové databáze
Computer databases
(systemizace informací do -)
(Systemization of
information into -)
podnikání (oceňování
a odhady v oblasti -)
podnikové poradenství
a obchodní
management
podniky (služby poskytované
v souvislosti
se stěhováním -)
poradenství (odborné
obchodní -)
poradenství (podnikové -)
a obchodní management
poradenství při vedení
podniků
poradenství při vedení
podniků

Appraisals (Business -)
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TŘÍDA 35
poradenství v obchodní
činnosti
pořádání veletrhů pro
obchodní a reklamní účely

Seznam služeb podle tříd
Business organization
consultancy
Organization of trade fairs
for commercial or
advertising purposes
Providing business
information via a web site

conseils en organisation des
affaires
foires (organisation de -)
à buts commerciaux ou de
publicité
informations commerciaes
par le biais de sites web

poskytování obchodních
informací prostřednictvím
webových stránek
poskytování on-line tržního
Provision of an on-line
mise à disposition d´espaces
prostoru pro nakupující a
marketplace for buyers and de vente en ligne pour
prodávající výrobků a
sellers of goods and
acheteurs et vendeurs de
služeb
services
produits et services
pracovní úřady
Employment agencies
services de bureaux de
(zprostředkovatelny práce)
placement
prezentace výrobků
Presentation of goods on
présentation de produits sur
v komunikačních médiích
communication media, for
tout moyen de
pro účely maloobchodu
retail purposes
communication pour la
vente au détail
prodejní automaty
Rental of vending machines location de distributeurs
(pronájem -)
automatiques
produkce (výroba) reklamních Production of advertising
production de films
filmů
films
publicitaires /
films publicitaires
(production de -)
prognózy (hospodářské nebo Economic forecasting
prévisions économiques
ekonomické -)
pronájem billboardů [reklamní Rental of billboards
location de panneaux
tabule]
[advertising boards]
publicitaires
pronájem fotokopírovacích
Rental of photocopying
location de photocopieurs
strojů
machines
pronájem kancelářských
Office machines and
location de machines et
strojů a zařízení
equipment rental*
d'appareils de bureau*
pronájem prodejních
Vending machines (Rental
distributeurs automatiques
automatů
of -)
(location de -)
pronájem prodejních
Vending machines (Rental
location de distributeurs
automatů
of -)
automatiques
pronájem prodejních stánků Rental of sales stands
location de stands de vente
pronájem reklamní doby
Rental of advertising time on location de temps publicitaire
v komunikačních médiích
communication media
sur tout moyen de
communication
pronájem reklamních
Publicity material rental
location de matériel
materiálů
publicitaire
pronájem reklamních ploch
Rental of advertising space location d'espaces
publicitaires
provozní audit
Business auditing
audits d´entreprises analyses
commerciales
průzkum (obchodní -)
Business research
recherches pour affaires
průzkum (obchodní -)
Investigations (Business -)
investigations pour affaires
průzkum trhu
Marketing research
recherche de marché
průzkum veřejného mínění
Opinion polling
sondage d'opinion
předplatné (zajišťování
Subscriptions (Arranging -) to abonnement à des services
předplatného)
telecommunication services de télécommunications
telekomunikačních služeb
for others
(services d’ -) pour
(pro ostatní)
des tiers
předplatné novin a časopisů Arranging newspaper
abonnement à des journaux
(zajišťování -)
subscriptions [for others]
(services d'–) [pour des
tiers]
předplatné pro třetí osoby
Newspaper subscriptions
abonnement à des journaux
(obstarávání -)
(Arranging -) [for others]
(services d'–) [pour des
tiers]
předvádění (služby modelek) Modelling for advertising or mannequins (services de –)
pro reklamní účely
sales promotion
à des fins publicitaires
a podporu prodeje
ou de promotion
des ventes
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350036

35

350082

35

350119

35

350120

35

350012

35

350092

35

350089

35

350104

35

350063

35

350125

35

350083

35

350013

35

350089

35

350089

35

350109
350087

35
35

350035

35

350070

35

350017

35

350041
350033
350051
350066
350094

35
35
35
35
35

350076

35

350076

35

350049

35

Seznam služeb podle tříd
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předvádění zboží

Demonstration of goods

překlad informací do
počítačových databází

Compilation of information
into computer databases

přemísťování (stěhování)
provozů, podniků (služby
týkající se -)
přemísťování (stěhování)
provozů, podniků (služby
týkající se -)
převod úřední komunikace

Relocation services for
businesses

démonstration
de produits
compilation d'informations
dans des bases de
données informatiques
entreprises (services de
relogement pour -)

350023

35

350080

35

350069

35

Relocation services for
businesses

relogement pour entreprises
(services de –)

350069

35

transcription de
communications
[travaux de bureau]
příprava mezd a výplatních
paye (préparation de feuilles
listin
de -)
přiznání daní (příprava
Tax preparation
fiscales (établissement de
a vyhotovení -)
déclarations -)
psaní na stroji
Typing
dactylographie
(services de -)
psaní reklamních textů
Writing of publicity texts
rédaction de textes
publicitaires
psaní scénářů pro reklamní Scripting for advertising
écriture de textes pour
účely
purposes
scénarios à des fins
publicitaires
psaní životopisů pro jiné
Writing of curriculum vitae for rédaction de curriculum vitae
others / Writing of résumé
pour des tiers
for others
psychologické testování pro Psychological testing for the sélection du personnel par
výběr zaměstnanců
selection of personnel
procédés
psychotechniques
rady pro spotřebitele
Advice for consumers
informations et conseils
(komerční informace
(Commercial information
commerciaux aux
a rady pro -) (spotřebitelská and -) [consumer advice
consommateurs
poradna)
shop]
reklama
Advertising
publicité
reklama (propagace)
Publicity
publicité
reklama on line v počítačové On-line advertising on a
publicité en ligne sur un
síti
computer network
réseau informatique
reklama placená kliknutím
Pay per click advertising
services publicitaires
facturables au clic
reklamní agentury
Advertising agencies
services d'agences de
publicité
reklamní agentury
Publicity agencies
services d'agences de
publicité
reklamní materiály
Rental (Publicity material -) publicitaire (location de
(pronájem -)
matériel -)
reklamní materiály
Rental (Publicity material -) location de matériel
(pronájem -)
publicitaire
reklamní materiály
Direct mail advertising
publicitaire (diffusion de
(zasílání zákazníkům -)
matériel -) [tracts,
prospectus, imprimés,
échantillons]
reklamní materiály
Updating of advertising
mise à jour de
(aktualizování -)
material
documentation
publicitaire
reklamní materiály
Direct mail advertising
distribution de matériel
(rozšiřování -) zákazníkům
publicitaire [tracts,
(letáky, prospekty, tisky,
prospectus, imprimés,
vzorky)
échantillons]
reklamní nebo inzertní
Dissemination of advertising diffusion d'annonces
materiály (rozšiřování -)
matter
publicitaires
reklamní plochy
Advertising space
location d'espaces
(pronájem -)
(Rental of -)
publicitaires

350045

35

350067

35

350073

35

350022

35

350099

35

Transcription of
communications
[office functions]
Payroll preparation

35013235
350126

35

350090

35

350093

35

350039
350039
350084

35
35
35

350113

35

350047

35

350047

35

350035

35

350035

35

350024

35

350027

35

350024

35

350008

35

350070

35
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Seznam služeb podle tříd

reklamní texty (psaní)

Publicity texts (Writing of -)

reklamní texty (vydávání,
zveřejňování, oznámení,
vyhlášení, publikování -)
rozhlasová reklama
rozšiřování reklamních
materiálů zákazníkům
(letáky, prospekty, tisky,
vzorky)
rozšiřování reklamních nebo
inzertních materiálů
rozšiřování vzorků (zboží)

Publication of publicity texts

řízení (poradenské služby
obchodní nebo
podnikatelské)
řízení obchodních nebo
průmyslových podniků
(poskytování pomoci při -)
řízení obchodních nebo
průmyslových podniků
(poskytování pomoci při -)
řízení průmyslových nebo
obchodních podniků
řízení průmyslových nebo
obchodních podniků
sekretářské služby
sestavování statistiky
sjednávání a uzavírání
obchodních transakcí
pro třetí strany
služby (telefonní vzkazy,
dotazy)
služby managementu
obchodních projektů pro
stavební projekty
služby obchodního
zprostředkování
služby plánování schůzek
[kancelářské práce]

Radio advertising
Direct mail advertising

publicité radiophonique
distribution de matériel
publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés,
échantillons]
Advertising matter
diffusion d'annonces
(Dissemination of -)
publicitaires
Distribution of samples
diffusion [distribution]
d'échantillons
Management (Advisory
direction des affaires
services for business -)
(services de conseils
pour la -)
Industrial management
commerciales (aide à la
assistance
direction d'entreprises
(Commercial or -)
industrielles ou –)
Industrial management
direction d'entreprises
assistance
commerciales ou
(Commercial or -)
industrielles (aide à la –)
Management assistance
entreprises commerciales ou
(Commercial or industrial -) industrielles (aide à la
direction d'–)
Management assistance
direction d'entreprises
(Commercial or industrial -) commerciales ou
industrielles (aide à la –)
Secretarial services
secrétariat (services de -)
Compilation of statistics
établissement
de statistiques
Negotiation and conclusion négociation et conclusion de
of commercial transactions
transactions commerciales
for third parties
pour des tors
Answering (Telephone -)
réponse téléphonique
[for unavailable
(services de -) [pour
subscribers]
abonnés absents]
Business project
services de gestion de projets
management services
commerciaux dans le cadre
for construction projets
de projets de construction
Commercial intermediation
services d´intermédiation
services
commerciale
Appointment scheduling
services de programmation
services [office functions]
de rendez-vous [travaux de
bureau]
Layout services for
mise en pages à buts
advertising purposes
publicitaires
Price comparison services
comparaison de prix
(services de -)
Appointment reminder
services de rappel de rendezservices [office functions]
vous [travaux de bureau]

služby v oblasti grafické
úpravy pro reklamní účely
služby v oblasti srovnávání
cen
služby v oblasti upomínek
ohledně schůzek
[kancelářské práce]
spotřebitelé (komerční
Consumers (Commercial
informace a rady pro
information and advice for -)
spotřebitele) (spotřebitelská [consumer advice shop]
poradna)
správa hotelů
Business management of
hotels
správa programů pro
Administration of frequent
pravidelné cestující
flyer programs
v letecké přepravě
správa zákaznických
Administration of consumer
věrnostních programů
loyalty programs
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rédaction de textes
publicitaires
publication de textes
publicitaires

350099

35

350038

35

350040
350024

35
35

350008

35

350028

35

350048

35

350025

35

350025

35

350025

35

350025

35

350072
350100

35
35

350116

35

350074

35

350118

35

350114

35

35012935
350101

35

350091

35

350130

35

informations et conseils
commerciaux aux
consommateurs

350093

35

gérance administrative
d'hôtels
administration de
programmes pour grands
voyageurs
administration de
programmes de fidélisation
de consommateurs

350078

35

350128

35

350131

35

Seznam služeb podle tříd
srovnávací služby (v oblasti
cen)
studie (marketingové -)
styky s veřejností
subdodavatelské služby
(obchodní pomoc)
systemizace informací do
počítačových databází
telefonní služby (vzkazy)
pro nepřítomné
telekomunikační služby
(zajišťování předplatného)
(pro ostatní)
telemarketing /
telemarketingové služby
televizní reklama
těsnopis, stenografie
texty (psaní reklamních
textů)
texty (zpracování -)
účely maloobchodu
(prezentace výrobků
v komunikačních médiích
pro účely maloobchodu)
účetnictví
účetnictví
účty (sestavování
výpisů z -)
umělci (agentury)
umělci (agentury)
vedení dražeb
vedení kartoték v počítači
vedení kartoték v počítači
vedení kartoték v počítači
(řízení souboru)
vedení knih (účetních)
vedení knih (účetních)
vedení podniků
(poradenství)
vedení podniků
(poradenství)
veletrhy (pořádání -) pro
obchodní a reklamní účely
venkovní reklama
veřejné mínění (průzkum -)

TŘÍDA 35
Comparison services
(Price -)
Marketing studies
Public relations
Outsourcing services
[business assistance]
Systemization of information
into computer databases

comparaison de prix
(services de -)
marché (étude de -)
relations publiques
sous-traitance (services de -)
[assistance commerciale]
systématisation
d'informations dans des
bases de données
informatiques
Telephone answering [for
réponse téléphonique
unavailable subscribers]
(services de -) [pour
abonnés absents]
Telecommunication services abonnement à des services
(Arranging subscriptions
de télécommunications
to -) for others
(services d’ -)
pour des tiers
Telemarketing services
services de télémarketing

Television advertising
Shorthand
Texts (Writing of publicity -)
Processing (Word -)
Retail purposes
(Presentation of goods on
communication media,
for -)
Book-keeping
Book-keeping
Accounts (Drawing up of
statements of -)
Artists (Business
management of
performing -)
Artists (Business
management of
performing -)
Auctioneering
Management
(Computerized file -)
Management
(Computerized file -)
File management
(Computerized -)
Accounting
Accounting
Business management
consultancy
Business management
consultancy
Trade fairs
(Organization of -)
for commercial or
advertising purposes
Outdoor advertising
Polling (Opinion -)

veřejné mínění (průzkum -)
Polling (Opinion -)
veřejnost (styky s -)
Public relations
vydávání reklamních nebo
Publicity texts (Publication
náborových, propagačních
of -)
a inzertních textů

350091

35

350031
350042
350097

35
35
35

350081

35

350074

35

350094

35

350107

35

publicité télévisée
sténographie (services de -)
rédaction de textes
publicitaires
traitement de texte
présentation de produits sur
tout moyen de
communication pour la
vente au détail
comptabilité
tenue de livres
relevés de comptes
(établissement de -)
affaires artistiques (direction
professionnelle des -)

350044
350043
350099

35
35
35

350075
350092

35
35

350015
350015
350016

35
35
35

350079

35

direction professionnelle
des affaires artistiques

350079

35

enchères (vente aux –)
gestion de fichiers
informatiques
fichiers informatiques
(gestion de –)
gestion de fichiers
informatiques
livres (tenue de -)
comptabilité
affaires (consultation pour la
direction des -)
direction des affaires
(consultation pour la –)
foires (organisation de -)
à buts commerciaux ou de
publicité

350030
350061

35
35

350061

35

350061

35

350015
350015
350020

35
35
35

350020

35

350082

35

affichage
opinion (sondage d' -)

350003
350066

35
35

sondage d'opinion
publiques (relations -)
publicitaires (publication de
textes -)

350066
350042
350038

35
35
35
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TŘÍDA 35
vydávání reklamních nebo
náborových, propagačních
a inzertních textů
vyhledávání dat
v počítačových souborech
[pro třetí osoby]
vyhledávání sponzorů
výklady (aranžování -)
vylepování plakátů
výpisy z účtů (provádění -)

Seznam služeb podle tříd
Publicity texts (Publication
of -)

publication de textes
publicitaires

Data search in computer files recherche de données dans
for others
des fichiers informatiques
pour des tiers
Sponsorship search
recherche de parraineurs
Shop window dressing
décoration de vitrines
Bill-posting
affichage
Statements of accounts
relevés de comptes
(Drawing up of -)
(établissement de -)
výstavy komerční a reklamní Organization of exhibitions
organisation d'expositions
(organizování -)
for commercial or
à buts commerciaux ou de
advertising purposes
publicité
výstřižková služba
News clipping services
revues de presse
na zprávy
(services de -)
vzorky zboží (distribuce -)
Samples (Distribution of -)
échantillons (diffusion
[distribution] d' -)
vzorky zboží (distribuce -)
Samples (Distribution of -)
diffusion [distribution]
d'échantillons
zajišťování novinového
Subscriptions (Arranging
journaux (services
předplatného (pro
newspaper -) [for others]
d'abonnement à des –)
předplatitele)
[pour des tiers]
zajišťování novinového
Subscriptions (Arranging
abonnement à des journaux
předplatného (pro
newspaper -) [for others]
(services d'–) [pour des
předplatitele)
tiers]
zajišťování předplatného
Arranging subscriptions to
abonnement à des services
telekomunikačních služeb
telecommunication services de télécommunications
(pro ostatní)
for others
(services d’ -)
pour des tiers
zaměstnanci (nábor -)
Recruitment (Personnel -)
personnel (recrutement de -)
zaměstnanci (nábor -)
Recruitment (Personnel -)
recrutement de personnel
zasílání reklamních materiálů Direct mail advertising
diffusion de matériel
zákazníkům
publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés,
échantillons]
zboží (předvádění -)
Demonstration of goods
démonstration de produits
zpracování (administrativní) Processing (Administrative -) traitement administratif de
nákupních objednávek
of purchase orders
commandes d’achats
zpracování textů
Word processing
traitement de texte
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350038

35

350086

35

350102
350046
350003
350016

35
35
35
35

350064

35

350088

35

350028

35

350028

35

350076

35

350076

35

350094

35

350068
350068
350024

35
35
35

350023
350095

35
35

350075

35

Seznam služeb podle tříd
analýzy (finanční -)
bankovnictví
banky úvěrové
bezpečnostní schránky
(úschovní služby -)
burzovní makléřství
celní služby
ceniny (vydávání -)
cennosti (úschova -)
cestovní šeky (vydávání -)

clearing (zúčtování
vzájemných pohledávek
a závazků - bezhotovostní
operace)
daňové odhady (služby)
daňové odhady (služby)
dřevo (finanční odhady
lesního)
důchodové fondy
důchodové fondy
elektronický převod kapitálu

TŘÍDA 36
Analysis (Financial -)
Banking
Credit bureaux
Safe deposit services

analyse financière
services bancaires
services d'agences de crédit
dépôt en coffres-forts

Stocks and bonds brokerage courtage d´actions et
d´obligations
Customs brokerage
services de courtage en
douane
Issuance of tokens of value émission de bons de valeur
Deposits of valuables
dépôt de valeurs
Issuance of travellers'
émission de chèques de
cheques /
voyage
Issuance of travelers'
checks
Clearing [financial]
compensation (opérations
de -) [change]
Valuations (Fiscal -)
Valuations (Fiscal -)
Timber (Financial evaluation
of standing -)
Mutual funds
Mutual funds
Funds transfer (Electronic -)

fiscales (expertises -)
expertises fiscales
bois sur pied (estimation
financière de -)
capitaux (constitution de -)
constitution de capitaux
fonds (transfert électronique
de -)
elektronický převod kapitálu Funds transfer (Electronic -) transfert électronique de
fonds
farmy (pronájem -)
Leasing of farms
location d'exploitations
agricoles
finanční analýzy
Analysis (Financial -)
analyse financière
finanční informace
Financial information
informations financières
finanční informace
Financial information
financières (informations –)
finanční informace
Information (Financial -)
informations financières
finanční management
Financial management of
gestion financiére de
provádění plateb pro jiné
reimbursement payments
paiements de
for others
remboursements pour des
tiers
finanční oceňování vlny
Financial evaluation of wool / estimation financière en
Financial valuation of wool
matière de laine
finanční odhady a oceňování Evaluation (Financial -)
estimations financières
(pojišťovnictví,
[insurance, banking, real
[assurances, banques,
bankovnictví, nemovitosti)
estate]
immobilier]
finanční poradenství
Financial consultancy
consultation en matière
financière
finanční řízení
Financial management
financière (gestion -)
finanční služby
Financing services
financement (services de -)
fnanční sponzorování
Financial sponsorship
parrainage financier
fondy (důchodové -)
Mutual funds
fonds (constitution de -)
fondy (důchodové -)
Mutual funds
constitution de capitaux
hypotéky (poskytování
Mortgage banking
opérations bancaires
půjček)
hypothécaires
informace o pojištění
Information (Insurance -)
informations en matière
d'assurances
informace o pojištění
Insurance information
informations en matière
d'assurances
informace o pojištění
Insurance information
assurances (informations en
matière d'–)
investiční fondy
Investment of funds
placement de fonds

360046
360013
360006
360022

36
36
36
36

360116

36

360011

36

360065
360066
360020

36
36
36

360021

36

360025
360025
360105

36
36
36

360016
360016
360058

36
36
36

360058

36

360036

36

360046
360059
360059
360059
360114

36
36
36
36
36

360107

36

360026

36

360054

36

360030
360029
360071
360016
360016
360040

36
36
36
36
36
36

360060

36

360060

36

360060

36

360115

36
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Seznam služeb podle tříd

jednatelství
kanceláře pro inkasování
pohledávek
kanceláře realitní

Factoring
debt collection agencies

kanceláře ubytovací

Accommodation bureaux
[apartments]
Capital investment
Consultancy (Financial -)

kapitálové investice
konzultační služby
(finanční -)
konzultační služby
(finanční -)
konzultační služby v oblasti
pojišťovnictví
koupě na splátky
(financování)
kreditní karty (služby -)

Real estate agencies

Consultancy (Financial -)
Insurance consultancy
Hire-purchase financing
Credit card services

affacturage
services d'agences de
recouvrement de créances
services d'agences
immobilières
agences de logement
[propriétés immobilières]
investissement de capitaux
financière (consultation en
matière –)
consultation en matière
financière
consultation en matière
d'assurances
crédit-bail
cartes de crédits (services
de -)
émission de cartes de crédit
cote en Bourse
Bourse (cote en –)
crédit-bail

kreditní karty (vydávání -)
kurzovní záznamy na burze
kurzovní záznamy na burze
leasing

Credit cards (Issuance of -)
Stock exchange quotations
Stock exchange quotations
Hire-purchase financing

likvidace podniků (služby -)
[finanční záležitosti]

Business liquidation services liquidation d'entreprises
[financial]
(services de -) [affaires
financières]
Stock brokerage services
courtage de valeurs
boursieres
Securities brokerage
courtage de valeurs
mobilières
Brokerage*
courtage*
Rent collection
recouvrement de loyers
Apartment house
gérance d'immeubles
management
Apartment house
immeubles (gérance d'–)
management
Lease-purchase financing
bail (crédit- -)
Lease-purchase financing
crédit-bail
Real estate brokerage
courtage en biens
immobiliers
Real estate appraisal
estimations immobilières

makléřské služby
makléřství cenných papírů
makléřství*, jednatelství*
nájemné (inkasování -)
nájemní, činžovní domy
(vedení -)
nájemní, činžovní domy
(vedení -)
nákup na splátky
nákup na splátky
nemovitosti
(zprostředkování -)
nemovitosti (oceňování
a odhady -)
nemovitosti (oceňování
a odhady -)
nemovitosti (oceňování
a odhady -)
nemovitosti (pronájem -)

36
36

360007

36

360045

36

360017
360054

36
36

360054

36

360055

36

360042

36

360056

36

360068
360067
360067
360042

36
36
36
36

360073

36

360110

36

360043

36

360005
360063
360033

36
36
36

360033

36

360042
360042
360008

36
36
36

360014

36

Real estate appraisal

immobilières (estimations –)

360014

36

Real estate appraisal

360014

36

360004

36

360032
360032

36
36

360062

36

360026

36

360026

36

360062
360062

36
36

nemovitosti (správa -)
nemovitosti (správa -)

Real estate management
Real estate management

numismatické sbírky
(oceňování -)
oceňování (finanční -)
(pojištění, bankovnictví,
nemovitosti)
oceňování (finanční -)
(pojištění, bankovnictví,
nemovitosti)
oceňování (numismatika -)
oceňování (numismatika -)

Numismatic appraisal

immobiliers (évaluation
[estimation] de biens –)
affermage de biens
immobiliers /
établissement de baux
gérance de biens immobiliers
immobiliers (gérance
de biens –)
estimation numismatique

Financial evaluation
[insurance, banking, real
estate]
Financial evaluation
[insurance, banking, real
estate]
Appraisal (Numismatic -)
Appraisal (Numismatic -)

financières (estimations -)
[assurances, banques,
immobilier]
estimations financières
[assurances, banques,
immobilier]
numismatique (estimation -)
estimation numismatique

10

360027
360009

Leasing of real estate

Seznam služeb podle tříd
oceňování (starožitnosti -)
oceňování (umělecká díla -)
oceňování (známky -)
oceňování a odhady
(daňové)
oceňování a odhady
(daňové)
oceňování nemovitostí

TŘÍDA 36
Antique appraisal
Art appraisal
Stamp appraisal
Fiscal assessments

estimation d'antiquités
estimation d'objets d'art
estimation de timbres
fiscales (estimations -)

360051
360052
360064
360025

36
36
36
36

Fiscal assessments

fiscales (expertises –)

360025

36

360014

36

360014
360061
360061
360061
360107

36
36
36
36
36

360103

36

360025
360025
360103

36
36
36

biens immobiliers (évaluation
[estimation] de -)
oceňování nemovitostí
Appraisal (Real estate -)
estimations immobilières
oceňování šperků
Jewellery appraisal
bijoux (estimation de -)
oceňování šperků
Jewelry appraisal
bijoux (estimation de -)
oceňování šperků
Jewelry appraisal
estimation de bijoux
oceňování vlny (finanční)
Financial evaluation of wool / estimation financière en
Financial valuation of wool
matière de laine
odhady (cen oprav) (finanční Evaluation (Repair costs -)
estimations financières des
oceňování)
[financial appraisal]
coûts de réparation
odhady a oceňování (daňové) Fiscal assessments
estimations fiscales
odhady a oceňování (daňové) Fiscal assessments
fiscales (expertises –)
odhady cen oprav (finanční Repair costs evaluation
estimations financières des
oceňování)
[financial appraisal]
coûts de réparation
odhady daňové (služby -)
Fiscal assessments
expertises fiscales
odhady daňové (služby -)
odhady nebo oceňování
lesního dřeva
(nepokáceného – na
stojato) (finanční)
odhady nebo oceňování
lesního dřeva
(nepokáceného – na
stojato) (finanční)
on-line bankovní služby
organizování dobročinných
sbírek
organizování sbírek
ověřování šeků
ověřování šeků
peníze (směňování -)
penzijní fondy
platby na splátky
pohledávky (kanceláře pro
inkasování -)
pojistky (uzavírání -)
pojistky životní (životní
pojištění)
pojistně-technické služby
(statistika)
pojištění
(zprostředkování -)
pojištění ( při námořní
přepravě)
pojištění (nemocenské -)
poradenství v oblasti
pojištění
poradenství v oblasti
pojištění

Appraisal (Real estate -)

360025

36

Fiscal assessments
fiscales (expertises –)
Evaluation of standing timber estimation financière de bois
(Financial -)
sur pied

360025
360105

36
36

Valuation of standing timber
(Financial -)

estimation financière de bois
sur pied

360105

36

Online banking
Charitable fund raising

services bancaires en ligne
services de collecte de
bienfaisance
organisation de collectes
chèques (vérification des -)

360072
360015

36
36

360023
360053

36
36

vérification des chèques

360053

36

360019
360109

36
36

360002
360009

36
36

360012
360044

36
36

Actuarial services

opérations de change
prévoyance (services de
caisse de -)
acomptes (paiement par -)
services d'agences de
recouvrement de créances
services d´assurances
souscription d'assurances sur
la vie
actuariat

360003

36

Insurance brokerage

courtage en assurances

360010

36

Marine insurance
underwriting
Health insurance
underwriting
Consultancy (Insurance -)

souscription d´assurances
maritimes
souscription d´assurances
maladie
assurances (consultation
en matière d'–)
consultation en matière
d'assurances

360039

36

360038

36

360055

36

360055

36

Organization of collections
Verification (Check
[cheque] -)
Verification (Check
[cheque] -)
Exchanging money
Provident fund services
Instalment loans
debt collection agencies
Insurance underwriting
Life insurance underwriting

Consultancy (Insurance -)
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TŘÍDA 36
poskytování finančních
informací prostřednictvím
webových stránek
poskytování slev v členských
zařízeních třetích stran
prostřednictvím členské
karty
pronájem bytů
pronájem farem

Seznam služeb podle tříd
Providing financial
information via a web site

informations financieres par
le biais de sites Web

pronajímání kanceláří
(nemovitosti)
převody (platební -)
vykonávané elektronicky
půjčky (financování)
půjčky (zástavní)
řízení (finanční)
směnárenské služby
směnárenské služby

Providing rebates at
attribution de remises aux
participating establishments établissements de tiers
of others through use of a
adhérents par le biais d´une
membership card
carte d´adhérent
Rental of apartments
location d'appartements
Leasing of farms
location d'exploitations
agricoles
Leasing of real estate
affermage de biens
immobiliers /
établissement de baux
Rental of offices [real estate] location de bureaux
[immobilier]
Transfer (Electronic funds -) transfert électronique de
fonds
Loans [financing]
prêts financement
Lending against security
nantissmenent (prêt sur -)
Management (Financial -)
gestion financière
Money (Exchanging -)
change (opérations de -)
Money (Exchanging -)
opérations de change

splácení plateb
sponzorování (finanční -)
spořitelny

Instalment loans
Sponsorship (Financial -)
Savings bank services

pronájem nemovitostí

správa
správa majetku
správa nemovitostí
správa nemovitostí
starožitnosti (oceňování -)
starožitnosti (oceňování -)
šeky (ověřování -)
šperky (oceňování -)
ubytovací kanceláře (byty,
místnosti)
umělecká díla (oceňování -)
umělecká díla (oceňování -)
úrazové pojištění (uzavírání
smluv)
úschova cenností
úschova cenností
úschovní služby, úschova
v bezpečnostních
schránkách
úvěrové karty (služby
týkající se -)
uzavírání pojistek proti
požáru
vybírání nájemného
vybírání nájemného
vydávání cestovních šeků

vydávání kreditních karet
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360113

36

360117

36

360035
360036

36
36

360004

36

360069

36

360058

36

360024
360108
360030
360019
360019

36
36
36
36
36

360002
360071
360041

36
36
36

360028
360028
360032

36
36
36

paiement par acomptes
parrainage financier
épargne bancaire
(services d’ -)
Trusteeship
fiduciaires (services -)
Fiduciary
fiduciaires (services -)
Estate management (Real -) biens immobiliers (gérance
de -)
Estate management (Real -) gérance de biens
immobiliers
Appraisal (Antique -)
antiquités (estimation d' -)
Appraisal (Antique -)
estimation d'antiquités
Check [cheque] verification vérification des chèques
Appraisal (Jewellery [jewelry estimation de bijoux
(Am.)] -)
Accommodation bureaux
agences de logement
[apartments]
[propriétés immobilières]
Appraisal (Art -)
art (estimation d'objets d' -)
Appraisal (Art -)
estimation d'objets d'art
Accident insurance
souscription d'assurances
underwriting
contre les accidents
Valuables (Deposits of -)
valeurs (dépôt de -)
Valuables (Deposits of -)
dépôt de valeurs
Safe deposit services
coffres-forts (dépôt en -)

360032

36

360051
360051
360053
360061

36
36
36
36

360045

36

360052
360052
360001

36
36
36

360066
360066
360022

36
36
36

Debit card services

360057

36

360034

36

360063
360063
360020

36
36
36

360068

36

Fire insurance underwriting
Collection (Rent -)
Collection (Rent -)
Issuance of travellers'
cheques /
issuance of travelers'
checks
Issuance of credit cards

cartes de débits (services
de -)
souscription d´assurances
contre l´incendie
loyers (recouvrement de -)
recouvrement de loyers
émission de chèques de
voyage
émission de cartes
de crédit

Seznam služeb podle tříd
vyplácení důchodů
zajištění financování
stavebních projektů
záruky, garance, kauce,
ručení
záruky, kauce
zastavárny (provozování -)
známky (oceňování -)
známky (oceňování -)
zprostředkování emisních
povolenek (karbon kreditů)
zprostředkování pojištění
zúčtovací banky (provádějící
bezhotovostní operace)

TŘÍDA 36
Retirement payment
services
Arranging finance for
construction projects
surety services /
bail-bonding /
guarantees
Bail-bonding
Pawnbrokerage
Appraisal (Stamp -)
Appraisal (Stamp -)
Brokerage of carbon credit
Insurance brokerage
Clearing-houses [financial]

caisses de paiement de
retraites (services de -)
organisation du financement
de projets de construction
cautions [garanties] /
garanties [cautions]

360070

36

360112

36

360018

36

services de cautionnement
pour libération
conditionnelle
gage (prêt sur -)
timbres (estimation de -)
estimation de timbres
courtage de crédits de
carbone
courtage en assurances
compensation (opérations
de -) [change]

360118

39

360031
360064
360064
360104

36
36
36
36

360010
360021

36
36
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Seznam služeb podle tříd

antikorozní nátěry
pro vozidla

Anti-rust treatment for
vehicles

antikorozní nátěry
pro vozidla

Anti-rust treatment for
vehicles

antikorozní úprava
asfaltování
automobily (leštění,
politura -)
automobily (mazání -)

Rustproofing
Asphalting
Vehicle polishing

automobily (opravy -)
bagry a rypadla
(pronajímání -)
bezpečnostní schránky
(údržba a opravy -)
budovy (demolice -)
budovy (utěsňování -)
buldozery (pronájem -)
cestářství (dláždění)
cestářství (dláždění)
cínování (opětné)
čalounění
čalounění
čalounické opravy
čisticí stroje (pronájem -)
čištění
čištění (chemické -)
čištění automobilů
čištění budov (fasád,
vnějších povrchů a ploch)
čištění budov (interiérů)
čištění budov (interiérů)
čištění komínů
čištění nebo broušení
pemzou
čištění oken
čištění oken
čištění šatstva
čištění šatstva
čištění ulic
demolice budov
deratizace
deštníky (opravy -)
dezinfekce
dláždění cest

14

Vehicle lubrication
[greasing] /
Vehicle greasing /
Vehicle lubrication
Vehicle breakdown
assistance
[repair]
Rental of excavators

rouille (traitement préventif
contre la -) pour
véhicules
véhicules (traitement
préventif contre la rouille
pour –)
traitement contre la rouille
asphaltage
polissage de véhicules

370082

37

370082

37

370037
370005
370072

37
37
37

graissage de véhicules

370049

37

véhicules (assistance en cas
de pannes de –)
[réparation]
location d'excavateurs

370089

37

370044

37

370027

37

370036
370042

37
37

370013
370109

37
37

370109

37

370080
370067
370067
370017

37
37
37
37

370090

37

370057
370103
370087
370112

37
37
37
37

370009

37

370009

37

370026
370069

37
37

370045
370045
370050
370050
370124
370036

37
37
37
37
37
37

370076
370065
370038
370109

37
37
37
37

Safe maintenance and repair coffres-forts (entretien et
réparation de -)
Demolition of buildings
démolition de constructions
Sealing (Building -)
étanchéité (services d' -)
[construction]
Rental of bulldozers
location de bouldozeurs
Road paving
revêtements routiers
(réalisation de –)
Road paving
routiers (réalisation de
revêtements –)
Re-tinning
rétamage
Upholstering
rembourrage de meubles
Upholstering
meubles (rembourrage de –)
Upholstery repair
capitonnages
(réparation de -)
Cleaning machines
location de machines à
(Rental of -)
nettoyer
Washing
lessivage
Cleaning (Dry -)
nettoyage à sec
Vehicle cleaning
nettoyage de véhicules
Cleaning of buildings
nettoyage d'édifices [surface
[exterior surface]
extérieure]
Cleaning of buildings
nettoyage de bâtiments
[interior]
[ménage]
Cleaning of buildings
bâtiments (nettoyage de –)
[interior]
[ménage]
Chimney sweeping
cheminées (ramonage de -)
Pumicing
ponçage à la poudre de
pierre ponce
Window cleaning
fenêtres (nettoyage de –)
Window cleaning
vitres (nettoyage de –)
Clothing (Cleaning of -)
habits (nettoyage d' -)
Clothing (Cleaning of -)
nettoyage d'habits
Street cleaning
nettoyage de routes
Demolition of buildings
constructions
(démolition de -)
Rat exterminating
dératisation
Umbrella repair
parapluies (réparation de -)
Disinfecting
désinfection
Paving (Road -)
routiers (réalisation de
revêtements –)

Seznam služeb podle tříd
dláždění cest

TŘÍDA 37
Paving (Road -)

revêtements routiers
(réalisation de –)
doplňování kazet
Refilling of toner cartridges
recharge de cartouches
s tonerem
d’encre [toner]
(services de -)
dopravní prostředky (mytí -) Vehicle wash
lavage de véhicules
dozor nad stavbami
Supervision (Building
construction (supervision
construction -)
[direction]
de travaux de -)
dozor nad stavbami
Supervision (Building
supervision [direction] de
construction -)
travaux de construction
důlní těžba, hornictví
Extraction (Mining -)
extraction minière
dveře a okna (instalace)
Doors and windows
installation de portes et de
(Installation of -)
fenêtres
elektrické spotřebiče
Electric appliance installation électriques (installation et
(instalování a opravy -)
and repair
réparation d'appareils -)
fotografické přístroje
Photographic apparatus
photographiques (réparation
(opravy -)
repair
d'appareils -)
hloubkové ropné vrty nebo
Drilling of deep oil
forage de puits profonds de
vrty zemního plynu
or gas-wells
pétrole ou de gaz
hořáky, kahany (údržba
Burner maintenance and
brûleurs (entretien et
a opravy -)
repair
réparation de –)
hubení škůdců, s výjimkou
Vermin exterminating [other destruction des animaux
pro zemědělské účely
than for agriculture]
nuisibles [autres que dans
l'agriculture]
hudební nástroje
Musical instruments
restauration d’instruments
(restaurování)
(Restoration of -)
de musique
chemické čištění
Dry cleaning
nettoyage à sec
chladicí zařízení (instalace
Freezing equipment
réfrigération (installation et
a opravy -)
installation and repair
réparation d'appareils de -)
informace (stavební -)
Information (Construction -) construction (informations en
matière de –)
informace (stavební -)
Information (Construction -) informations en matière de
construction
informace o opravách
Information (Repair -)
réparation (informations en
matière de –)
informace o opravách
Information (Repair -)
informations en matière de
réparation
instalace dveří a oken
Installation of doors and
installation de portes et de
windows
fenêtres
izolování proti vlhkosti
Building sealing
étanchéité (services d' -)
[construction]
izolování staveb
Insulating (Building -)
isolation (services d' -)
[construction]
kancelářské stroje a zařízení Office machines and
bureau (installation, entretien
(montáž, údržba
equipment installation,
et réparation
a opravy -)
maintenance and repair
d'appareils de -)
klempířství a instalatérství
Plumbing
plomberie (travaux de -)
klimatizační zařízení
Air conditioning apparatus
conditionnement de l'air
(instalace a opravy -)
installation and repair
(installation et réparation
d'appareils pour le -)
klimatizační zařízení
Air conditioning apparatus
air (installation et réparation
(instalace a opravy -)
installation and repair
d'appareils pour le
conditionnement de l'–)
kominické služby
Chimney sweeping
ramonage de cheminées
konzultace ve stavebnictví
Construction consultation
conseils en construction
kotle (čištění a opravy -)
Boiler cleaning and repair
chaudières (nettoyage et
réparation de –)
kotle (čištění a opravy -)
Boiler cleaning and repair
boilers (nettoyage et
réparation de –)
kožešiny (údržba, čištění
Fur care, cleaning
fourrures (entretien,
a opravy -)
and repair
nettoyage et réparation
des -)

370109

37

370130

37

370055
370031

37
37

370031

37

370107
370128

37
37

370003

37

370002

37

370133

37

370012

37

370091

37

370127

37

370103
370078

37
37

370104

37

370104

37

370105

37

370105

37

370128

37

370042

37

370054

37

370014

37

370071

37

370028

37

370028

37

370026
370131
370011

37
37
37

370011

37

370048

37
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Seznam služeb podle tříd

kuchyňská zařízení
(montáž -)
kůže (údržba, čištění
a opravy -)
ladění hudebních nástrojů

Kitchen equipment
installation
Leather care, cleaning and
repair
Tuning of musical
instruments
lakování, glazurování
Varnishing
leštění vozidel
Polishing (Vehicle -)
leštění vozidel
Polishing (Vehicle -)
letadla (údržba a opravy -)
Airplane maintenance and
repair
lodě (stavba -)
Shipbuilding
lodě (stavba -)
Shipbuilding
malování a natírání (interiérů Painting, interior
a exteriérů -)
and exterior
mandlování
Pressing of clothing
mandlování
mazání vozidel

Pressing of clothing

Vehicle lubrication
[greasing] /
Vehicle greasing /
Vehicle lubrication
montáže lešení
Scaffolding
montáže lešení
Scaffolding
motorová vozidla (údržba
Motor vehicle maintenance
a opravy -)
and repair
mytí automobilů
Car wash
mytí dopravních prostředků Wash (Vehicle -)
mytí dopravních prostředků Wash (Vehicle -)
nabíjení akumulátoru vozidla Vehicle battery charging
nábytek (restaurování -)
nábytek (údržba -)
nože (ostření a broušení -)
nýtování
obnova motorů (použitých
nebo částečně zničených)
obnova strojů (použitých
nebo částečně zničených)
obuv (opravy -)
obuv (opravy -)
odrušování elektrických
přístrojů
okna (čištění -)
okna (čištění -)
okna (instalace dveří
a oken)
oprava šatstva
opravny hodin
opravy (informace o -)
opravy (podmořské -)
opravy automobilů

16

installation d´équipements de
cuisine
cuir (entretien, nettoyage et
réparation du -)
accordage d´instruments de
musique
vernissage (travaux de -)
véhicules (polissage de -)
polissage de véhicules
avions (entretien et
réparation d' -)
construction navale
navale (construction –)
peinture (travaux de -)
pressage à vapeur de
vêtements
vêtements (pressage
à vapeur de -)
graissage de véhicules

montage d'échafaudages
échafaudages (montage d'–)
automobiles (entretien et
réparation d' -)
lavage d'automobiles
véhicules (lavage de -)
lavage de véhicules
recharge de batteries
de véhicules
Restoration (Furniture -)
restauration de mobilier
Furniture maintenance
mobilier (entretien de -)
Sharpening (Knife -)
aiguisage de couteaux
Riveting
rivetage
Rebuilding engines that have remise à neuf de moteurs
been worn or partially
usés ou partiellement
destroyed
détruits
Rebuilding machines that
remise à neuf de machines
have been worn or partially usées ou partiellement
destroyed
détruites
Shoe repair
cordonnerie (travaux de -)
Shoe repair
chaussures (réparation de –)
Interference suppression in déparasitage d'installations
electrical apparatus
électriques
Window cleaning
nettoyage de fenêtres
Window cleaning
vitres (nettoyage de –)
Windows (Installation of
installation de portes et de
doors and -)
fenêtres
Renovation of clothing
vêtements (rénovation de –)
Clock and watch repair
réparation d'horloges et de
montres
Repair information
informations en matière de
réparation
Underwater repair
réparation sous-marine
Vehicle breakdown
pannes de véhicules
assistance
(assistance en cas de -)
[repair]
[réparation]

370035

37

370034

37

370139

37

370086
370072
370072
370008

37
37
37
37

370021
370021
370068

37
37
37

370062

37

370062

37

370049

37

370093
370093
370006

37
37
37

370007
370055
370055
370137

37
37
37
37

370060
370001
370106
370081
370118

37
37
37
37
37

370119

37

370025
370025
370117

37
37
37

370045
370045
370128

37
37
37

370022
370051

37
37

370105

37

370111
370089

37
37

Seznam služeb podle tříd
opravy bezpečnostních
zámků
opravy vedení elektrického
proudu
ostření nožů
pece (montáž a opravy -)

TŘÍDA 37
Repair of security locks

réparation de serrures

370125

37

Repair of power lines

réparation de limes
électriques
aiguisage de couteaux
fourneaux (installation et
réparation de -)
ponçage au papier abrasif
couches [lingerie] (nettoyage
de -)
nettoyage de couches
[lingerie]
pneus (vulcanisation de -)
[réparation]
vulcanisation de pneus
[réparation]
rechapage de pneus
vulcanisation de pneus
[réparation]
ordinateurs (installation,
entretien et réparation d' -)

370136

37

370106
370047

37
37

370110
370102

37
37

370102

37

370113

37

370113

37

370077
370113

37
37

370116

37

sous-marine (réparation -)

370111

37

réparation sous-marine
sous-marine (construction -)
pose de cables
travaux de couverture
de toits
vol (installation et réparation
de dispositifs d'alarme en
cas de -)
exploitation de carrières
carrières (exploitation de –)
édifices (nettoyage d' -)
[surface extérieure]
nettoyage d'édifices [surface
extérieure]
incendie (installation et
réparation de dispositifs
signalant l'–)
repassage du linge
nettoyage de couches
[lingerie]
lavage du linge
linge (blanchissage du –)
projecteurs de cinéma
(réparation et
entretien de -)
cinéma (réparation et
entretien de
projecteurs de –)
excavateurs (location d' -)
location d'excavateurs
bouldozeurs (location de -)
location de bouldozeurs
location de machines
à nettoyer
location de pompes de
drainage
location de lave-linge

370111 37
370030 37
370140 37,
370122 37

pískování
plenky (praní -)

Knife sharpening
Furnace installation and
repair
Sanding
Cleaning (Diaper -)

plenky (praní -)

Cleaning (Diaper -)

pneumatiky (opravy
vulkanizací)
pneumatiky (opravy
vulkanizací)
pneumatiky (protektorování -)
pneumatiky (vulkanizace
pneumatik) (opravy)
počítačové vybavení
(montáž, údržba
a opravy -)
podmořské opravy

Tires (Vulcanization of -)
[repair]
Tires (Vulcanization of -)
[repair]
Retreading of tires [tyres]
Tyres (Vulcanization of -)
[repair]
Computer hardware
(Installation, maintenance
and repair of -)
Repair (Underwater -)

podmořské opravy
podmořské stavitelství
pokládání kabelů
pokrývačské služby (práce)

Repair (Underwater -)
Underwater construction
Laying of cable
Roofing services

poplašné systémy (alarmy)
proti vloupání (instalace
a opravy -)
povrchová těžba
povrchová těžba
povrchové čištění budov
(fasád, vnějších ploch)
povrchové čištění budov
(fasád, vnějších ploch)
požární hlásiče (instalace
a opravy -)

Burglar alarm installation
and repair
Quarrying services
Quarrying services
Buildings (Cleaning of -)
[exterior surface]
Buildings (Cleaning of -)
[exterior surface]
Fire alarm installation and
repair

prádlo (žehlení -)
praní plenek

Linen ironing
Diaper cleaning

praní prádla
praní, čištění
promítací přístroje (opravy
a údržba -)

Washing of linen
Laundering
Film projector repair and
maintenance

promítací přístroje (opravy
a údržba -)

Film projector repair and
maintenance

pronájem bagrů a rypadel
pronájem bagrů a rypadel
pronájem buldozerů
pronájem buldozerů
pronájem čisticích strojů

Excavators (Rental of -)
Excavators (Rental of -)
Bulldozers (Rental of -)
Bulldozers (Rental of -)
Cleaning machines
(Rental of -)
Rental of drainage pumps

pronájem drenážních
čerpadel
pronájem praček

Rental of laundry washing
machines

370016

37

370108
370108
370112

37
37
37

370112

37

370015

37

370079
370102

37
37

370056
370010
370046

37
37
37

370046

37

370044
370044
370013
370013
370090

37
37
37
37
37

370134

37

370135

37
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Seznam služeb podle tříd

pronájem stavebních strojů
Construction equipment
a zařízení
(Rental of -)
pronájem stavebních strojů
Construction equipment
a zařízení
(Rental of -)
protektorování pneumatik
Retreading of tires [tyres]
přístavní hráze (stavby -)
Pier breakwater building
přístavy (stavby -)
Harbour construction
půjčování jeřábů (stavební
Rental of cranes
zařízení)
[construction equipment]
půjčování silničních
Rental of road sweeping
zametacích strojů
machines
pumpy a čerpadla (opravy -) Pump repair
reklamní tabule (malování
Signs (Painting or repair of -)
nebo opravy -)
restaurování hudebních
Restoration of musical
nástrojů
instruments
restaurování nábytku
Furniture restoration
restaurování nábytku
Furniture restoration
restaurování uměleckých
Restoration of works of art
děl
servisní stanice (vozidel)
Service stations (Vehicle -)
(doplňování paliva a
[refuelling and
údržba)
maintenance]
servisní stanice vozidel
Vehicle service stations
(doplňování paliva a
[refuelling and
údržba)
maintenance]
sklady (stavby a opravy -)
Warehouse construction and
repair
slunečníky (opravy -)
Parasol repair
stavby (izolace -)
Building insulating
stavby a údržba ropovodů

stavební informace

Pipeline construction and
maintenance
Factory construction
Building construction
supervision
Construction information

stavební stroje a zařízení
(pronájem -)
stavebnictví*, stavitelství*
stroje (montáž, údržba
a opravy -)
studny (vrtání -)
studny (vrtání -)
šatstvo (čištění -)
šatstvo (čištění -)
šatstvo (oprava -)
šatstvo (opravy -)
škůdci (hubení -), s výjimkou
zemědělských

Rental of construction
equipment
Construction*
Machinery installation,
maintenance and repair
Wells (Drilling of -)
Wells (Drilling of -)
Cleaning of clothing
Cleaning of clothing
Renovation of clothing
Clothing repair
Exterminating (Vermin -)
other than for agriculture

stavby továren
stavební dozor

škůdci (hubení -), s výjimkou Exterminating (Vermin -)
zemědělských
other than for agriculture
štukování, sádrování
tapetování

Plastering

paper hanging /
wallpapering
telefony (instalace a opravy -) Telephone installation and
repair

18

chantier (location de
machines de -)
location de machines de
chantier
rechapage de pneus
môles (construction de -)
ports (construction de -)
location de grues [machines
de chantier]
location de balayeuses
automotrices
pompes (réparation de -)
enseignes (peinture ou
réparation d' -)
restauration d’instruments
de musique
restauration de mobilier
mobilier (restauration de –)
restauration d’oeuvres d’art

370020

37

370020

37

370077
370061
370074
370120

37
37
37
37

370121

37

370073
370040

37
37

370127

37

370060
370060
370126

37
37
37

stations-service [remplissage
en carburant et entretien]

370083

37

stations-service [remplissage
en carburant et entretien]

370083

37

entrepôts (installation et
réparation d' -)
parasols (réparation de -)
isolation (services d' -)
[construction]
oléoducs (installation et
entretien d' -)
usines (construction d' -)
supervision [direction] de
travaux de construction
informations en matière de
construction
location de machines de
chantier
construction*
machines (installation,
entretien et réparation de -)
puits (forage de -)
forage de puits
nettoyage d'habits
vêtements (nettoyage de –)
rénovation de vêtements
costumes (réparation de -)
animaux nuisibles
(destruction des -) autres
que dans l'agriculture
destruction des animaux
nuisibles [autres que dans
l'agriculture]
plâtrerie (travaux de -)

370041

37

370066
370054

37
37

370063

37

370052
370031

37
37

370104

37

370020

37

370029
370058

37
37

370114
370114
370050
370050
370022
370032
370091

37
37
37
37
37
37
37

370091

37

370070

37

370064

37

370084

37

pose de papiers peints /
travaux de tapissiers
téléphones (installation et
réparation de -)

Seznam služeb podle tříd
těžba, hornictví (důlní -)
topná zařízení (montáž a
opravy -)
trezory (údržba a opravy -)
truhlářské služby
údržba plaveckých bazénů
údržba vozidel
úklid interiérů (budov)
utěsňování (tmelení) budov
(služby -)
utěsňování (tmelení) budov
(služby -)
vozidla (ošetřování
antikorozním nátěrem)
vozidla (ošetřování
antikorozním nátěrem)

TŘÍDA 37
Mining extraction
Heating equipment
installation and repair
Strong-room maintenance
and repair
Carpentry services
Swimming-pool
maintenance
Vehicle maintenance
Buildings (Cleaning of -)
[interior]
Damp-proofing [building]

Tire balancing /
Tyre balancing
Locks (Repair of security -)

véhicules (entretien de -)
nettoyage de bâtiments
[ménage]
étanchéité (services d' -)
[construction]
étanchéité (services d' -)
[construction]
traitement préventif contre la
rouille pour véhicules
véhicules (traitement
préventif contre la rouille
pour –)
véhicules (entretien de -)
forage de puits
vulcanisation de pneus
[réparation]
enneigement artificiel
(services d' -)
enneigement artificiel
(services d' -)
construction de stands de
foire et de magasins
ascenseurs (installation et
réparation d' -)
ascenseurs (installation et
réparation d' -)
service d´équilibrage de
roues
serrures (réparation de -)

Locks (Repair of security -)

réparation de serrures

Sealing (Building -)
Anti-rust treatment for
vehicles
Anti-rust treatment for
vehicles

vozidla (údržba -)
vrtání studní
vulkanizace pneumatik
(opravy)
výroba sněhu (umělého)

Maintenance (Vehicle -)
Drilling of wells
Vulcanization of tires [tyres]
[repair]
Snow-making services
(Artificial -)
výroba umělého sněhu
Artificial snow-making
services
výstavba obchodních stánků Building of fair stalls and
a obchodů
shops
výtahy (instalace a opravy -) Elevator installation and
repair
výtahy (montáž a opravy -)
Lift installation and repair
vyvažování pneumatik
zámky (opravy
bezpečnostních -)
zámky (opravy
bezpečnostních -)
zavlažovací zařízení
(instalace a opravy -)
zedníci (zednické služby)
zednické služby
žehlení
žehlení
žehlení prádla
žehlení prádla

extraction minière
chauffage (installation et
réparation de -)
chambres fortes (entretien
et réparation de -)
services de charpenterie
entretien de piscines

Irrigation devices installation irrigation (installation et
and repair
réparation de
dispositifs d' -)
Bricklaying
pose de briques
[maçonnerie]
Masonry
maçonnerie
Pressing of clothing
pressage à vapeur de
vêtements
Pressing of clothing
vêtements (pressage
à vapeur de -)
Ironing (Linen -)
linge (repassage du -)
Ironing (Linen -)
repassage du linge

370107
370024

37
37

370018

37

370132
370129

37
37

370085
370009

37
37

370042

37

370042

37

370082

37

370082

37

370085
370114
370113

37
37
37

370123

37

370123

37

370115

37

370004

37

370004

37

370138

37

370125

37

370125

37

370053

37

370101

37

370059
370062

37
37

370062

37

370079
370079

37
37
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TŘÍDA 38
agentury tiskové
bezdrátové vysílání

Seznam služeb podle tříd
Wire service
Wireless broadcasting

elektronická pošta
Mail (Electronic -)
elektronické nástěnky
Electronic bulletin board
(služby -) [telekomunikační
services
služby]
[telecommunications
services]
kabelová televize (vysílání -) Cable television
broadcasting
komunikace (telefonní -)
Communications
by telephone
komunikace (telefonní -)
Communications
by telephone
komunikace po síti optických Communications by fibre
vláken
optic networks /
Communications by fiber
optic networks
konference (služby
Teleconferencing services
dálkových -)
mobilní telefony
Cellular telephone
(komunikace -)
communication
počítačová komunikace
Communications by
computer terminals
počítačová komunikace
Communications by
computer terminals
počítačové terminály
Computer terminals
(komunikace pomocí -)
(Communications by -)
posílání zpráv
Message sending
poskytování internetových
Providing internet
diskusních fór
chatrooms
poskytování online fór

380012
380048

38
38

380025
380036

38
38

télévision par câbles

380021

38

communications
téléphoniques
téléphoniques
(communications -)
communications par réseaux
de fibres optiques

380010

38

380010

38

380030

38

téléconférences (services
de -)
radiotéléphonie mobile

380039

38

380022

38

380023

38

380023

38

380023

38

380004
380043

38
38

380050

38

380044

38

380042

38

380037

38

380040

38

380025
380029

38
38

380041

38

380029

38

communications par
terminaux d'ordinateurs
ordinateurs (communications
par terminaux d'–)
ordinateurs (communications
par terminaux d' -)
transmission de messages
forums de discussion
(mise a disposition de -)
sur l´internet
Providing online forums
forums en ligne (mise
a disposition de-)
Providing access to
fourniture d’accès à des
databases
bases de données
Providing telecommunication fourniture de canaux de
channels for teleshopping
télécommunication destinés
services
aux services de télé-achat

poskytování přístupu
k databázím
poskytování
telekomunikačních kanálů
pro teleshoppingové
služby
poskytování
Providing
telekomunikačních připojení telecommunications
ke globální počítačové síti
connections to a global
computer network
poskytování uživatelského
Providing user access to
přístupu ke globální
global computer networks
počítačové síti
pošta (elektronická -)
Electronic mail
pronájem přístrojů pro
Rental of message sending
přenos zpráv
apparatus
pronájem přístupového času Rental of access time to
ke globálním počítačovým
global computer networks
sítím
pronájem zařízení pro přenos Sending apparatus
informací
(Rental of message -)
pronájem zařízení pro přenos Sending apparatus
informací
(Rental of message -)
přenášení pomocí satelitních Satellite transmission
družic
přenášení pomocí satelitních Satellite transmission
družic

20

agences de presse
diffusion sans fil
(services de -)
messagerie électronique
affichage électronique
(services d' -)
[télécommunications]

raccordement par
télécommunications
à un réseau informatique
mondial
fourniture d´acces utilisateur
à des réseaux
informatiques mondiaux
messagerie électronique
location d'appareils pour la
transmission
de messages
location de temps d’accès
à des réseaux
informatiques mondiaux
transmission de messages
(location d'appareils
pour la -)
location d'appareils pour la
transmission
de messages
transmission par satellite

380029

38

380035

38

satellite (transmission par –)

380035

38

Seznam služeb podle tříd
přenášení telegramů

přenos digitálních souborů
přenos faxem
přenos videa na objednávku
přenos zpráv a obrázků
pomocí počítačů
přenos zpráv a obrazových
informací pomocí počítače
přenos zpráv a obrazových
informací pomocí počítače
přenosy zpráv faxy
přístupový čas ke globálním
počítačovým sítím
(pronájem)
půjčování faxů
půjčování modemů
půjčování telefonů
půjčování telekomunikačních
zařízení
radiokomunikace
rozhlasové vysílání
služby hlasové pošty
směrovací a spojovací služby
pro telekomunikace
streaming dat
telefonické služby
telefony (komunikace
pomocí -)
telegrafická komunikace
telegrafický přenos
telegrafní služby
telegramy (přenos -)
telekomunikace
(informace o -)
telekomunikace (směrovací
a spojovací služby pro -)
telekomunikační kanály
(poskytování kanálů) pro
teleshoppingové služby
telekonference [služby
dálkových konferencí]
teleshoppingové služby
(poskytování
telekomunikačních kanálů
pro teleshoppingové
služby)
televizní vysílání

TŘÍDA 38
Telegrams (Transmission
of -)

télégrammes (transmission
de -) /
transmission de
télégrammes
Transmission of digital files
transmission de fichiers
numériques
Facsimile transmission
transmission de télécopies
Video-on-demand
transmission de séquences
transmission
vidéo à la demande
Computer aided transmission transmission de messages
of messages and images
et d'images assistée par
ordinateur
Transmission of messages
ordinateur (transmission de
and images (Computer
messages et d'images
aided -)
assistée par -)
Transmission of messages
transmission de messages
and images (Computer
et d'images assistée par
aided -)
ordinateur
Transmission (Facsimile -)
transmission de télécopies
Access time to global
location de temps d’accès
computer networks
à des réseaux
(Rental of -)
informatiques mondiaux
Rental of facsimile
location de télécopieurs
apparatus
Rental of modems
location de modems
Rental of telephones
location de téléphones
Rental of telecommunication location d'appareils de
equipment
télécommunication
Radio communications
communications
radiophoniques
Radio broadcasting
radiodiffusion
Voice mail services
messagerie vocale
(services de -)
Telecommunications routing acheminement (services d' -)
and junction services
et de jonction pour
télécommunications
Streaming of data
transmission de données en
flux continu [streaming]
Telephone services
téléphoniques (services -)
Telephone (Communications communications
by -)
téléphoniques
Communications by
communications
telegrams
télégraphiques
Communications by
communications
telegrams
télégraphiques
Telegraph services
télégraphiques (services -)
Transmission of telegrams
transmission de télégrammes
information about
informations en matière de
telecommunication
télécommunications
Telecommunications routing jonction (services
and junction services
d'acheminement et de -)
pour télécommunications
Telecommunication channels fourniture de canaux de
(Providing -) for
télécommunication destinés
teleshopping services
aux services de télé-achat
Teleconferencing services
téléconférences (services
de -)
Teleshopping services
fourniture de canaux de
(Providing
télécommunication destinés
telecommunication
aux services de télé-achat
channels for -)
Television broadcasting

télédiffusion

380006

38

380047

38

380026
380053

38
38

380024

38

380024

38

380024

38

380026
380041

38
38

380031

38

380032
380034
380033

38
38
38

380052
380003
380045

38
38

380038

38

380051

38

380009
380010

38
38

380008

38

380008

38

380007
380006
380027

38
38
38

380038

38

380042

38

380039

38

380042

38

380005

38
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TŘÍDA 38

Seznam služeb podle tříd

telexové služby
Telex services
tisková agentura (telegrafní -) News agencies
tiskové agentury
News agencies
tiskové agentury
tiskové kanceláře

News agencies
News agencies

videokonferenční služby

Videoconferencing services

vysílání (rozhlasové -)
vysílání (televizní -)
vysílání kabelové televize

Broadcasting (Radio -)
Television broadcasting
Broadcasting (Cable
television -)
výzvy (služby poskytované
Paging services [radio,
rádiem, telefonem nebo
telephone or other means
jinými elektronickými
of electronic
komunikačními prostředky)
communication]
zasílání blahopřejných
pohlednic on-line
zprávy (zasílání -)

22

Transmission of greeting
cards online /
Greeting cards online
(Transmission of -)
Message sending

télex (services -)
presse (agences de -)
informations [nouvelles]
(agences d' -)
agences de presse
agences d'informations
[nouvelles]
visioconférence
(services de -)
radiodiffusion
télédiffusion
télévision par câbles

380011
380012
380012

38
38
38

380012
380012

38
38

380049

38

380003
380005
380021

38
38
38

appel radioélectrique
380028
(services d' -) [radio,
téléphone ou autres
moyens de communications
électroniques]
transmission de cartes de
380046
voeux en ligne /
cartes de voeux en ligne
(transmission de -)
messages (transmission de -) 380004

38

38

38

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 39

autobusová doprava
automobilová doprava
automobily (pronájem -)
automobily (pronájem -)
balení zboží
balení zboží

Bus transport
Car transport
Car rental
Vehicle rental
Packaging of goods
Wrapping of goods

balíky (doručování -)
ceniny (střežená přeprava)

Parcel delivery
Valuables (Guarded
transport of -)
Travel reservation

cestování (rezervace -)
dodávka zboží poštou

Delivery of goods by mail
order

dodávky květin
doprava
doprava (autobusová -)
doprava (automobilová -)
doprava (informace o -)

Flower delivery
Transport
Bus transport
Car transport
Transportation information

doprava (letecká -)
doprava (lodní -)
doprava (lodní trajektová -)

Air transport
Boat transport
Ferry-boat transport

doprava (rezervace -)

Transport reservation

doprava (říční -)
doprava (železniční -)
doprava nákladní
(kamiónová -)
doprava ropovodem
doprava ropovodem
doprava tramvají
dopravci
dopravci
dopravní informace

River transport
Railway transport
Hauling

dopravní prostředky
(odtahování –) při
poruchách
doprovázení turistů

Vehicle breakdown
assistance
[repair]
Travellers (Escorting of -)

doprovázení turistů

Travellers (Escorting of -)

doručovací služby, kurýrské
služby
doručování balíků
doručování novin a časopisů
doručování zboží

Message delivery
Parcel delivery
Delivery of newspapers
Goods (Delivery of -)

doručování zboží
dovoz, doprava
elektřina (rozvod -)
energie (rozvod -)
frankování pošty
garáže (pronájem -)
chladicí zařízení (pronájem -)

Transport by pipeline
Transport by pipeline
Tram transport
Freight forwarding
Freight forwarding
Traffic information

autobus (services d' -)
automobile (transport en -)
location de voitures
location de véhicules
conditionnement de produits
empaquetage de
marchandises
distribution de colis
transport protégé de valeurs
voyages (réservations pour
les -)
livraison de marchandises
commandées par
correspondance
livraison de fleurs
transport
autobus (services d' -)
automobile (transport en -)
informations en matière de
transport
aériens (transports -)
transport en bateau
navire transbordeur (transport
en -)
transport (réservations
pour le -)
transport fluvial
transport en chemin de fer
camionnage

390010
390009
390008
390044
390022
390086

39
39
39
39
39
39

390020
390106

39
39

390084

39

390089

39

390096
390048
390010
390009
390077

39
39
39
39
39

390004
390049
390036

39
39
39

390083

39

390037
390018
390014

39
39
39

390041
390041
390059
390060
390060
390098

39
39
39
39
39
39

390007

39

390002

39

390002

39

390087

39

390020
390088
390027

39
39
39

Goods (Delivery of -)
Carting
Electricity distribution

oléoducs (transport par -)
pipelines (transport par –)
trams (services de -)
expédition (services d' -)
transit (services de –)
informations en matière de
trafic
véhicules (assistance en cas
de pannes de –)
[remorquage]
voyageurs
(accompagnement de -)
accompagnement de
voyageurs
distribution du courrie /
courrier (distribution du –)
colis (livraison de -)
distribution de journaux
distribution [livraison] de
produits
livraison de marchandises
charroi
électricité (distribution d´-)

390027
390017
390031

39
39
39

Energy (Distribution of -)
Franking of mail
Garage rental
Refrigerator rental

distribution d'énergie
affranchissement du courrier
location de garages
location de réfrigérateurs

390090
390097
390040
390043

39
39
39
39
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TŘÍDA 39
informace (doprava -)

Seznam služeb podle tříd

koně (pronájem -)
kurýrní služby (dokumenty
nebo zboží)
kurýrské služby
květiny (dodávky)
letecká doprava
lodě (vyprošťování,
vyzdvihování -)
lodě, plavidla (záchrana -)
lodivodství, pilotování
lodní doprava

Information (Transportation -) transport (informations en
matière de –)
Information (Transportation -) informations en matière de
transport
Storage information
informations en matière
d'entreposage
Pleasure boat transport
plaisance (services de
bateaux de -)
Horse rental
location de chevaux
Courier services [messages messagerie [courrier ou
or merchandise]
marchandises]
Delivery (Message -)
distribution du courrier
Delivery (Flower -)
livraison de fleurs
Air transport
aéronautiques (transports -)
Refloating of ships
renflouage de navires
Salvage of ships
Piloting
Boat transport

lodní trajektová doprava

Ferry-boat transport

logistika v dopravě

Transportation logistics

místenky (rezervace -)

Booking of seats for travel

informace (doprava -)
informace (skladování -)
jízda výletní lodí

390077

39

390077

39

390076

39

390011

39

390019
390075

39
39

390087
390096
390004
390055

39
39
39
39

sauvetage de navires
pilotage
bateau (transport en -)

390015
390052
390049

39
39
39

390036

39

390101

39

390056

39

390047
390038

39
39

390093
390014

39
39

nakládání resp. vykládání
nákladní doprava
(kamiónová -)
námořní doprava
námořní doprava
(zprostředkování -)
nosiče na automobily
(pronájem -)
nošení
noviny a časopisy
(doručování -)
noviny a časopisy
(doručování -)
obrněné vozy (přeprava -)

Stevedoring
Hauling

navire transbordeur
(transport en -)
logistice (services de -) en
matière de transport
réservation de places de
voyage
meubles (transport de -)
fret [transport de
marchandises]
aconage
camionnage

Marine transport
Shipbrokerage

maritimes (transports -)
courtage maritime

390061
390023

39
39

Rental of vehicle roof racks

390081

39

Porterage
Newspaper delivery

location de galeries pour
véhicules
portage
journaux (distribution de -)

390021
390088

39
39

Newspaper delivery

distribution de journaux

390088

39

Armored-car transport

390062

39

obsluhování zdymadel

Canal locks (Operating -)

390032

39

odpad (přeprava
a uskladnění -)
odtahování dopravních
prostředků při poruchách

Transport and storage
of waste
Vehicle breakdown
assistance
[repair]
Cruises (Arranging of -)

véhicules blindés
(transport en -)
portes d'écluses
(actionnement des -)
transport et entreposage
de déchets
pannes de véhicules
(assistance en cas de -)
[remorquage]
organisation de croisières

390064

39

390007

39

390024

39

Arranging of cruises

croisières (organisation de –)

390024

39

Arranging of travel tours

organisation de voyages
organisés
organisation de croisières

390050

39

390024

39

390051
390042

39
39

nábytek (přeprava -)
Furniture (Transporting -)
náklad (lodní doprava zboží) Freight [shipping of goods]

okružní plavby
(organizování -)
okružní výlety
(organizování -)
organizace cestovních
zájezdů
organizování okružních
výletů
osobní doprava
parkovací plochy
(pronájem -)

24

Arranging of cruises
Passenger transport
Parking place rental

passagers (transport de -)
location de places de
stationnement

Seznam služeb podle tříd
parkovací plochy
(pronájem -)
parkování automobilů
(služby -)
plavidla (pronajímání -)
plnění lahví
podmořské záchranné práce
poruchy (odtahování
dopravních prostředků
při -)
potápěčské zvony
(pronájem -)
prohlídky (turistické)
prohlídky (turistické)
pronájem autokarů
pronájem automobilů
pronájem automobilů
pronájem garáží
pronájem koní
pronájem letadel
pronájem leteckých motorů
pronájem lodí
pronájem mrazících boxů
pronájem mrazících boxů
pronájem mrazniček
pronájem navigačních
systémů
pronájem parkovacích ploch
pronájem potápěčských
skafandrů
pronájem potápěčských
zvonů (kesonů)
pronájem potápěčských
zvonů (kesonů)
pronájem skladišť
pronájem skladišť
pronájem skladovacích
kontejnerů
pronájem skladovacích
kontejnerů
pronájem traktorů
pronájem vagonů
pronájem železničních vozů
pronajímání plavidel (člunů,
lodí)
překlad (zboží) námořními
nákladními čluny
přeprava a uskladnění
odpadu
přeprava nábytku
přeprava taxi
přeprava turistů
přeprava v obrněných
vozech
převozy sanitkou
půjčování kolečkových židlí
(pojízdných křesel)

TŘÍDA 39
Parking place rental

Warehouses (Rental of -)
Warehouses (Rental of -)
Storage containers (Rental
of -)
Storage containers (Rental
of -)
Rental of tractors
Truck (Railway -) rental
Coach (Railway -) rental
Boat rental

stationnement (location de
places de –)
parcs de stationnement
(services de -)
location de bateaux
mise en bouteilles
sauvetage sous-marin
pannes de véhicules
(assistance en cas de -)
[remorquage]
location de cloches
à plongée
visites touristiques
touristiques (visites –)
location d´autocars
voitures (location de -)
véhicules (location de -)
garages (location de -)
chevaux (location de -)
location d´aéronefs
location de moteurs d´aéronef
affrètement
réfrigérateurs (location de -)
location de réfrigérateurs
location de congélateurs
location de systemes de
navigation
places de stationnement
(location de -)
location de scaphandres
[lourds]
location de cloches
à plongée
cloches à plongée (location
de –)
entrepôts (location d' -)
location d'entrepôts
conteneurs d'entreposage
(location de -)
location de conteneurs
d'entreposage
location de tracteurs
location de wagons
location de voitures de train
bateaux (location de -)

Lighterage services

aconage (services d’ -)

390016

39

Transport and storage
of trash
Transporting furniture
Taxi transport
Transport of travellers
Armored-car transport

transport et entreposage
de déchets
meubles (transport de -)
taxis (services de -)
voyageurs (transport de -)
transport en véhicules
blindés
transport en ambulance
location de fauteuils roulants

390064

39

390047
390058
390063
390062

39
39
39
39

390006
390092

39
39

Car parking
Boat rental
Bottling services
Underwater salvage
Vehicle breakdown
assistance
[repair]
Diving bells (Rental of -)
Sightseeing [tourism]
Sightseeing [tourism]
Coach (Motor -) rental
Car rental
Vehicle rental
Garage rental
Horse rental
Aircraft rental
Rental of aircraft engines
Freighting
Frozen-food locker rental
Frozen-food locker rental
Rental of freezers
Rental of navigational
systems
Parking place rental
Rental of diving suits
Rental of diving bells
Rental of diving bells

Ambulance transport
Rental of wheelchairs

390042

39

390033

39

390012
390100
390085
390007

39
39
39
39

390078

39

390025
390025
390104
390008
390044
390040
390019
390102
390105
390039
390043
390043
390099
390107

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

390042

39

390079

39

390078

39

390078

39

390035
390035
390080

39
39
39

390080

39

390110
390046
390045
390012

39
39
39
39
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Seznam služeb podle tříd

půjčování nosičů na
automobily
půjčování nosičů na
automobily
půjčování potápěčských
skafandrů
půjčování potápěčských
skafandrů
půjčování závodních
automobilů
remorkáž
rezervace (cestování -)

Towing
Reservation (Travel -)

rezervace (v dopravě)

Reservation (Transport -)

rezervace místenek

Booking of seats for travel

ropovod (přeprava -)
rozbíjení ledu
rozvod (vody -)
rozvod elektřiny
rozvod energie

Pipeline (Transport by -)
Ice-breaking
Water distribution
Electricity distribution
Distribution of energy

rozvod energie
říční doprava
řidiči (služby -)
sanitka (převoz -)
sběr zboží k recyklaci
[přeprava]
skládání nákladu
skladovací kontejnery
(pronájem -)
skladování
skladování
skladování (informace -)

Roof racks (Rental
of vehicle -)
Roof racks (Rental
of vehicle -)
Diving suits (Rental of -)
Diving suits (Rental of -)
Rental of motor racing cars

galeries pour véhicules
(location de -)
location de galeries pour
véhicules
scaphandres [lourds]
(location de -)
location de scaphandres
[lourds]
location de voitures
de course
remorquage
voyages (réservations pour
les -)
transport (réservations
pour le -)
places (réservation de -) de
voyage
oléoducs (transport par -)
brise-glace (services de -)
eaux (distribution des -)
distribution d´électricité
énergie (distribution d' -)

Distribution of energy
distribution d'énergie
River transport
fluvial (transport -)
Chauffeur services
chauffeurs (services de -)
Ambulance transport
ambulance (transport en -)
Collection of recyclable goods ramassage de produits
[transport]
recyclables [transport]
Unloading cargo
déchargement
Rental of storage
location de conteneurs
containers
d'entreposage
Storage
entreposage
Storage
stockage
Storage information
entreposage (informations
en matière d’-)
skladování elektronicky
Storage of electronicallyentreposage de supports de
uložených dat nebo
stored data or documents
données ou de documents
dokumentů
stockés électroniquement
skladování lodí
Boat storage
entreposage de bateaux
skladování zboží
Goods (Storage of -)
dépôt de marchandises
sklady (pronájem -)
Rental of warehouses
location d'entrepôts
spedice
Removal services
déménagement
stěhování
Removal services
mobilier
(déménagement de -)
střežená přeprava cenin
Guarded transport of
transport protégé de valeurs
valuables
tramvajová doprava
Streetcar transport
trams (services de -)
transport nákladními vlečnými Barge transport
chaland
čluny
turisté (doprava -)
Travellers (Transport of -)
voyageurs (transport de -)
turisté (doprovázení -)
Escorting of travellers
accompagnement de
voyageurs
ukládání (fyzické) eletronicky Storage (Physical -) of
entreposage de supports de
uložených dat nebo
electronically-stored data
données ou de documents
dokumentů
or documents
stockés électroniquement
úschova (lodě -)
Storage (Boat -)
bateaux (entreposage de -)
úschova (lodě -)
Storage (Boat -)
entreposage de bateaux
uskladňování
Warehousing
emmagasinage
uskladňování
Warehousing
entreposage
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390081

39

390081

39

390079

39

390079

39

390091

39

390054
390084

39
39

390083

39

390056

39

390041
390013
390030
390031
390090

39
39
39
39
39

390090
390037
390074
390006
390111

39
39
39
39
39

390026
390080

39
39

390034
390034
390076

39
39
39

390094

39

390071
390028
390035
390065
390065

39
39
39
39
39

390106

39

390059
390103

39
39

390063
390002

39
39

390094

39

390071
390071
390034
390034

39
39
39
39

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 39

vagony (pronájem -)
voda (rozvod -)
voda (zásobování -)
voda (zásobování -)
vozy železniční (pronájem)
vykládání nákladu
výletní lodě (služby
poskytované -)
vypouštění satelitů pro třetí
osoby
vyprošťování uvíznutých lodí
vyprošťování uvíznutých lodí
vyzdvihování potopených lodí
záchrana (podmořská -)
záchrana lodí, plavidel
záchranné služby
záchranné služby
[v dopravě]
zájezdy (organizování -)

Truck (Railway -) rental
Water distribution
Water supplying
Water supplying
Coach (Railway -) rental
Unloading cargo
Pleasure boat transport

zboží (balení -)

Packaging of goods

zboží (doručování -)
zboží (skladování -)
zdymadla (obsluha -)

Delivery of goods
Storage of goods
Operating canal locks

zpracování itinerářů pro
cestovní účely
zprostředkování (doprava -)
zprostředkování dopravy
(zasílatelství)
zprostředkování dopravy
(zasílatelství)
zprostředkování námořní
dopravy
zprostředkování pronájmu
lodí
zprostředkování přepravy
zprostředkování přepravy
železniční doprava

Launching of satellites for
others
Ships (Refloating of -)
Ships (Refloating of -)
Refloating of ships
Salvage (Underwater -)
Salvage of ships
Salvaging
Rescue operations
[transport]
Tours (Arranging of travel -)

wagons (location de -)
distribution des eaux
adduction d'eau
eau (adduction d'–)
voitures de train (location de-)
déchargement
bateaux de plaisance
(services de -)
lancement de satellites pour
des tiers
navires (renflouage de -)
renflouage de navires
renflouage de navires
sauvetage sous-marin
navires (sauvetage de -)
sauvetage (services de -)
secours (opérations de -)
[transport]
voyages organisés
(organisation de -)
emballage de produits

livraison de marchandises
dépôt de marchandises
écluses (actionnement des
portes d' -)
Providing driving direction for informations en matière
travel purposes
d´itinéraires routiers
Brokerage (Transport -)
courtage de transport
Freight brokerage
courtage de fret
[forwarding (Am.)]
Freight brokerage
fret (courtage de –)
[forwarding (Am.)]
Shipbrokerage
maritime (courtage -)

390046
390030
390003
390003
390045
390026
390011

39
39
39
39
39
39
39

390095

39

390055
390055
390055
390085
390015
390057
390082

39
39
39
39
39
39
39

390050

39

390022

39

390027
390028
390032

39
39
39

390108

39

390073
390072

39
39

390072

39

390023

39

Brokerage (Freight -)

courtage de fret

390072

39

Transport brokerage
Transport brokerage
Railway transport

courtage de transport
transport (courtage de –)
chemin de fer (transport en -)

390073
390073
390018

39
39
39
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Seznam služeb podle tříd

apretace textilií
barvení (služby spojené s -)
barvení kožešin
barvení kůže
barvení látek
barvení obuvi
barvení textilu a textilií
barvy (služby separace -)

Applying finishes to textiles
Dyeing services
Fur dyeing
Leather staining
Cloth dyeing
Shoe staining
Dyeing (Textile -)
Colour separation services

bělení látek
broušení
cínování
čištění povrchů
čištění vzduchu
dámské krejčovství
dekontaminace
nebezpečných látek
dřevo (kácení
a zpracování -)
dřevo (zpracování -)
elektrolytické pokovování

Fabric bleaching
Abrasion
Tin plating
Stripping finishes
Air purification
Dressmaking
Decontamination of
hazardous materials
Timber felling and
processing
Woodworking
Electroplating

energie (výroba -)
filmy (vyvolávání -)

Energy (Production of -)
Photographic film
development

fotografické filmy
(vyvolávání -)
fotografické snímky
(kopírování -)
fotosazba
foukání skla
frézování
galvanizace, pokovování
hlubotisk (fotografické
leptání)
hoblování
chromování
impregnace látek
(ohnivzdorná -)
informace o zpracování
materiálů

Development (Photographic
film -)
Printing (Photographic -)

bois (travaux sur -)
placage [revêtement] par
électrolyse
production d'énergie
photographiques
(développement de
pellicules –)
pellicules photographiques
(développement de -)
photographies (tirage de -)

Photocomposing services
Glass-blowing
Millworking
Galvanization
Photogravure
Planing [saw mill]
Chromium plating
Cloth fireproofing

kácení a zpracování dřeva
kadmiování
kadmiování
kalandrování tkanin
kalení kovů
keramika (pálení -)
kinematografické filmy
(zpracování -)
klíče (zhotovování kopií -)
klimatizační zařízení
(pronájem)
konzervace zmrazením

28

Information (Material
treatment -)
Timber felling and
processing
Cadmium plating
Cadmium plating
Permanent-press treatment
of fabrics
Metal tempering
Firing pottery
Cinematographic films
(Processing of -)
Key cutting
Air conditioning apparatus
(Rental of -)
Cryopreservation services

apprêtage de textiles
teinturerie (services de -)
teinture des fourrures
teinture du cuir
teinture d'étoffes
chaussures (teinture de -)
teinture de textiles
traitement de séparation des
couleurs
blanchiment de tissus
abrasion
étamage
décapage
purification de l'air
couture
décontamination de
matériaux dangereux
abattage et débitage du bois

400005
400056
400072
400019
400060
400016
400057
400107

40
40
40
40
40
40
40
40

400008
400001
400027
400095
400003
400012
400109

40
40
40
40
40
40
40

400067

40

400009
400026

40
40

400103
400023

40
40

400023

40

400089

40

photocomposition
soufflage [verrerie]
fraisage
galvanisation
photogravure

400114
400062
400031
400034
400090

40
40
40
40
40

rabotage
chromage
ignifugation [ignifugeage] de
tissus
traitement de matériaux
(informations en
matière de –)
abattage et débitage du bois

400050
400017
400037

40
40
40

400087

40

400067

40

placages au cadmium
cadmium (placages au –)
calandrage d'étoffes

400013
400013
400014

40
40
40

trempe des métaux
céramique (travaux sur -)
cinématographiques
(traitement des films –)
copie de clés (services de -)
location d’appareils de
climatisation
cryoconservation
(services de -)

400043
400015
400002

40
40
40

400108
400118

40
40

400121

40

Seznam služeb podle tříd
konzervování potravin
a nápojů
kopírování fotografických
snímků
kotlářství
kotle (výroba -)
kovářství
kovové materiály
(pokovování -)
kovové materiály
(pokovování -)
kovy (kalení -)
kovy (odlévání -)
koželužství
kožešiny (barvení -)
kožešiny (leštění -)
kožešiny (protimolová
úprava -)
kožešiny (saténování -)
kožešiny (zpracování -)
krejčovství
krejčovství (dámské -)
kreslení, rýsování laserem
kůže (barvení -)
kůže (zpracování -)
laminování
laser (rýsování, kreslení -)
látky (barvení -)
látky (barvení -)
látky (bělení -)
látky (ohnivzdorná úprava -)
látky (úprava před
srážením -)
lemování nebo obšívání
látek
lemování oděvů
leštění kožešin
leštění kožešin
leštění kůže, saténování
leštění optického skla
leštění optických skel
leštění třením
letování
likvidace odpadu
lisování ovoce
litografické tisky
magnetizace
magnetizace
mandlování
mletí
mlynářství
montáž materiálů na
objednávku
(pro třetí osoby)

TŘÍDA 40
Food and drink preservation

400066

40

400089

40

chaudronnerie
chaudronnerie
forge (travaux de -)
métaux (revêtement
[placage] des –)
métaux (placage des -)

400099
400099
400029
400018

40
40
40
40

400018

40

400043
400100
400047
400072
400070
400030

40
40
40
40
40
40

Satining (Fur -)
Fur conditioning
Custom tailoring
Dressmaking
Laser scribing
Leather staining
Leather working
Laminating
Scribing (Laser -)
Cloth dyeing
Dyeing (Cloth -)
Bleaching (Fabric -)
Fireproofing (Cloth -)
Cloth pre-shrinking

métaux (trempe des –)
métaux (coulage des –)
peausserie (travaux de -)
fourrures (teinture des -)
lustrage des fourrures
fourrures (traitement
antimite des –)
fourrures (satinage des -)
fourrures (travail des -)
services de tailleurs
couture
traçage par laser
cuir (teinture du -)
cuir (travail du -)
laminage
traçage par laser
étoffes (teinture d'–)
tissus (teinture de -)
tissus (blanchiment de -)
textiles (ignifugation de -)
étoffes (rétrécissement d'–)

400071
400020
400053
400012
400086
400019
400064
400040
400086
400060
400060
400008
400037
400069

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Edging (Cloth -)

étoffes (bordage d' -)

400010

40

Cloth edging
Fur glossing
Fur glossing
Fur satining
Optical glass grinding
Grinding (Optical glass -)
Burnishing by abrasion
Soldering
Waste and trash
(Destruction of -)
Fruit crushing
Printing (Lithographic -)
Magnetization
Magnetization
Fulling of cloth
Grinding
Flour milling

bordage d'étoffes
lustrage des fourrures
fourrures (lustrage des –)
satinage des fourrures
polissage du verre optique
verre optique (polissage du -)
polissage [abrasion]
brasage
destruction d'ordures

400010
400070
400070
400071
400088
400088
400048
400011
400105

40
40
40
40
40
40
40
40
40

pressurage de fruits
lithographique (impression -)
magnétisation
aimantation
foulage d'étoffes
meulage
mouture de grains de
céréales
assemblage de matériaux
sur commande [pour des
tiers]

400032
400110
400004
400004
400120
400041
400044

40
40
40
40
40
40
40

400083

40

Photographic printing
Boilermaking
Boilermaking
Blacksmithing
Metal plating
Plating (Metal -)
Metal tempering
Metal casting
Skin dressing
Dyeing (Fur -)
Glossing (Fur -)
Fur mothproofing

Custom assembling of
materials [for others]

conservation des aliments
et des boissons
tirage de photographies
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TŘÍDA 40
nemačkavá úprava šatstva
obuv (barvení -)
oděvy (úprava -)
oděvy (úprava, přešívání -)
odlévání kovů
odpad (likvidace -)
odpad (recyklace -)

Seznam služeb podle tříd
Crease-resistant treatment
for clothing
Shoe staining
Clothing alteration
Alteration (Clothing -)
Metal casting
Destruction of waste and
trash
Waste and trash
(Recycling of -)
Incineration of waste and
trash
Waste and trash
(Incineration of -)
Waste treatment
[transformation]
Air deodorising

infroissabilité des tissus
(traitement pour l' -)
chaussures (teinture de -)
vêtements (retouche de –)
habits (retouche d' -)
coulage des métaux
ordures (destruction d' -)

400038

40

400016
400098
400098
400100
400105

40
40
40
40
40

ordures et de déchets
(recyclage d' -)
incinération d'ordures

400068

40

400106

40

ordures (incinération d'–)

400106

40

déchets (traitement des –)
[transformation]
désodorisation de l'air

400097

40

400081

40

Printing (Offset -)
Textile fireproofing

offset (impression en -)
tissus (ignifugation de -)

400113
400037

40
40

Fabric fireproofing

étoffes (ignifugation d' -)

400037

40

okna (povrchové barevné
tónování -)
osvěžování vzduchu
ovoce (lisování -)
ovzduší (odstraňování
pachů z -)
pájení
pájení
papír (úprava -)
papír (zpracování -)
pískování
plátování kovových výrobků

Window tinting treatment,
being surface coating
Air freshening
Fruit crushing
Air deodorising

coloration des vitres par
traitement de surface
rafraîchissement de l'air
fruits (pressurage de -)
air (désodorisation de l'–)

400065

40

400082
400032
400081

40
40
40

Soldering
Soldering
Paper finishing
Paper treating
Sandblasting services
Metal plating

400011
400011
400006
400061
400122
400018

40
40
40
40
40
40

plátování, pokovování
pletací stroje (pronájem -)

Metal plating
Knitting machine rental

400018
400112

40
40

pokovování

Metal plating

400018

40

pokovování (elektrolytické -)

Electroplating

400026

40

pokovování, plátování

Metal plating

400018

40

poniklování, plátování
niklem
popouštění kovů
porážka zvířat
potraviny (uzení -)
potraviny (zmrazování)
potraviny a nápoje
(konzervování -)
povrchové barevné tónování
oken
pozlacování
pozlacování, plátování zlatem
preparování živočichů
pronájem klimatizačních
zařízení

Nickel plating

soudure
brasage
papier (apprêtage du –)
papier (traitement du -)
sablage au jet (services de -)
revêtement [placage] des
métaux
placage des métaux
tricoter (location de
machines à –)
métaux (revêtement [placage]
des –)
revêtement [placage] par
électrolyse
revêtement [placage] des
métaux
nickelage

400045

40

400043
400094
400033
400117
400066

40
40
40
40
40

400065

40

400024
400085
400055
400118

40
40
40
40

odpad (spalování -)
odpad (spalování -)
odpad (zpracování -)
odstraňování pachů
z ovzduší
ofsetový tisk
ohnivzdorná impregnace
látek
ohnivzdorná úprava textilu

30

Tempering (Metal -)
Slaughtering of animals
Food smoking
Foods (Freezing of -)
Food and drink preservation
Window tinting treatment,
being surface coating
Gilding
Gold plating
Taxidermy
Rental of air conditioning
apparatus

trempe des métaux
abattage d'animaux
aliments (fumage d' -)
congélation d’aliments
conservation des aliments
et des boissons
coloration des vitres par
traitement de surface
dorure
placage d'or
taxidermie
location d’appareils de
climatisation

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 40

pronájem pletacích strojů

Knitting machine rental

pronájem prostorového
topení
pronajímání generátorů
prošívání (přikrývek, dek)
protimolová úprava kožešin

Rental of space heating
apparatus
Rental of generators
Quilting
Mothproofing (Fur -)

protimolová úprava textilií

Mothproofing (Textile -)

předsrážení látek
půjčovna boilerů
rafinace, čištění
rámování uměleckých děl
recyklace odpadu

Pre-shrinking (Cloth -)
Rental of boilers
Refining services
Framing of works of art
Recycling of waste
and trash
Oil (Processing of -)
Engraving
Sawing [saw mill]
Saddlery working
Colour separation services

ropa (zpracování -)
rytí, gravírování
řezání pilou
sedlářství
separace barev (služby -)
sestavování materiálů
(pro třetí osoby)
sítotisk
snování
spalování odpadu
stříbření, plátování stříbrem
stříhání látek (služby -)
stříhání látek (střihová
služba)
svařování
textil (apretace -)

Assembling of materials
(Custom -) [for others]
Silkscreen printing
Warping [looms]
Waste and trash
(Incineration of -)
Silver plating
Cloth cutting
Cutting (Cloth -)

Soldering
Textiles (Applying finishes
to -)
textil (úprava a zpracování -) Textile treating
textilie (barvení -)
Cloth dyeing
textilie (nemačkavá úprava -) Crease-resistant treatment
for clothing
textilie (údržba -)
Cloth treating
textilie (úprava
Applying finishes to textiles
a zpracování -)
textilie (úprava -)
Textile treating
tisk ofsetový
Offset printing
tisk vzorů
Pattern printing
tiskárny
Printing
tisky litografické
Lithographic printing
tkaniny (kalandrování -)
Permanent-press treatment
of fabrics
topení (pronájem
Heating apparatus
prostorového topení)
(Rental of space -)
třídění odpadů
Sorting of waste and
a recyklovatelného
recyclable material
materiálu
[transformation]
umělecká díla (rámování -)
Works of art (Framing of -)
úprava a zpracování kovů
úprava kožešin
(protimolová -)

Metal treating
Fur mothproofing

location de machines
à tricoter
location d’appareils de
chauffage d’appoint
location de générateurs
surpiquage de tissus
antimite (traitement -) des
fourrures
antimite (traitement -) des
étoffes
rétrécissement d'étoffes
location de chaudieres
raffinage
encadrement d'oeuvres d'art
recyclage d'ordures et de
déchets
pétrole (traitement du -)
gravure
sciage
sellerie (travaux de -)
traitement de séparation des
couleurs
assemblage de matériaux sur
commande [pour des tiers]
sérigraphie
ourdissage
incinération d'ordures

400112

40

400119

40

400104
400092
400030

40
40
40

400059

40

400069
400123
400093
400084
400068

40
40
40
40
40

400091
400035
400052
400051
400107

40
40
40
40
40

400083

40

400115
400046
400106

40
40
40

argenture [argentage]
découpage d'étoffes
étoffes (découpage d' -)

400007
400021
400021

40
40
40

soudure
textiles (apprêtage de –)

400011
400005

40
40

textiles (traitement de -)
tissus (teinture de –)
tissus (traitement pour
l'infroissabilité des –)
tissus (traitement de -)
apprêtage de textiles

400058
400060
400038

40
40
40

400058
400005

40
40

textiles (traitement de -)
impression en offset
impression de dessins
services d'impression
impression lithographique
étoffes (calandrage d' -)

400058
400113
400022
400111
400110
400014

40
40
40
40
40
40

location d’appareils de
chauffage d’appoint
tri de déchets et de matières
premières de récupération
[transformation]
oeuvres d'art
(encadrement d' -)
métaux (traitement des -)
traitement antimite des
fourrures

400119

40

400116

40

400084

40

400042
400030

40
40
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Seznam služeb podle tříd

úprava látek (vodovzdorná -)
úprava oděvů
úprava oděvů
úprava papíru (konečná)
úprava šatstva předsrážením
úprava textilu proti molům

Cloth waterproofing
Clothing alteration
Clothing alteration
Paper finishing
Cloth pre-shrinking
Textile mothproofing

uzení potravin
vazby publikací, knihařství
vlna (zpracování -)
voda (úprava -)
vodovzdorná impregnace
látek
vodovzdorná úprava látek
vulkanizace (úprava
materiálů)
vycpávání živočichů
vydělávání kůží
vypalování keramiky
výroba energie
vyšívání
vyvolávání filmů

Food smoking
Bookbinding
Wool treating
Water treating
Waterproofing (Cloth -)

vzduch (čištění -)
vzduch (osvěžování -)
vzory (tisk -)
zakázka (zpracování
kožešin na -)
zmrazování potravin
zpracování a úprava
materiálů (informace o -)
zpracování
kinematografických filmů
zpracování kožešin
zpracování odpadu
zpracování ropy
zubní technici (služby -)
zvířata (porážka -)

32

Fabric waterproofing
Vulcanization [material
treatment]
Taxidermy
Tanning
Pottery firing
Production of energy
Embroidery
Photographic film
development
Air purification
Air freshening
Pattern printing
Fur (Custom fashioning of -)

imperméabilisation de tissus
retouche de vêtements
retouche d'habits
apprêtage du papier
rétrécissement d'étoffes
traitement antimite des
étoffes
fumage d'aliments
reliure
laine (traitement de la -)
eau (traitement de l' -)
tissus (imperméabilisation
de -)
imperméabilisation de tissus
vulcanisation [traitement de
matériaux]
taxidermie
tannerie (services de -)
céramique (travaux sur -)
énergie (production d' -)
broderie
développement de pellicules
photographiques
air (purification de l' -)
air (rafraîchissement de l'–)
dessins (impression de -)
fourrures (façonnage des -)

Freezing of foods
congélation d’aliments
Material treatment information informations en matière de
traitement de matériaux
Cinematographic films
traitement des films
(Processing of -)
cinématographiques
Custom fashioning of fur
façonnage des fourrures
Waste treatment
traitement des déchets
[transformation]
[transformation]
Processing of oil
traitement du pétrole
Dental technician (Services mécanicien-dentiste
of a -)
(services d'un -)
Animals (Slaughtering of -)
animaux (abattage d' -)

400036
400098
400098
400006
400069
400059

40
40
40
40
40
40

400033
400049
400039
400025
400036

40
40
40
40
40

400036
400101

40
40

400055
400054
400015
400103
400063
400023

40
40
40
40
40
40

400003
400082
400022
400028

40
40
40
40

400117
400087

40
40

400002

40

400028
400097

40
40

400091
400102

40
40

400094

40

Seznam služeb podle tříd
cirkusy
cvičení (praktické -)

TŘÍDA 41

dabing
dálkové studium

Circuses
Practical training
[demonstration]
Dubbing
Correspondence courses

dekorace (pronájem -)

Rental of show scenery

dětské jesle a školky

Nursery schools

diskotéky (služby)

Discotheque services

divadelní dekorace
(pronájem -)
divadelní představení

Rental of stage scenery

divadla (představení -)

Theatre productions

doučování
drezúra zvířat
elektronické publikování
(DTP)
estrády (služby v oblasti -)

Tutoring
Animal training
Electronic desktop
publishing
Entertainer services

filmová produkce, jiná než
reklamní
filmová produkce, jiná než
reklamní

Film production, other than
advertising films
Film production, other than
advertising films

filmová studia

Movie studios

filmové projekce

Cinema presentations

filmové projekce

Movie theatre presentations

filmové promítačky a jejich
příslušenství (pronájem -)

Movie projectors and
accessories (Rental of -)

filmy (půjčování -)

Rental of cine-films

Theatre productions

fotografování
Photography
fotografování na mikrofilm
Microfilming
golfová hřiště (provozování -) Golf facilities (Providing -)
gymnastický výcvik

Gymnastic instruction

herny (provozování -)

Providing amusement
arcade
services
Gambling
Production of music
Information (Recreation -)

hraní o peníze
hudební produkce
informace o možnostech
rekreace
informace o možnostech
rozptýlení
informace o možnostech
zábavy
informace o výchově
a vzdělávání
internátní školy
kaligrafické služby

cirques
formation pratique
[démonstration]
postsynchronisation
correspondance
(enseignement par -)
spectacles (location de
décors de -)
écoles maternelles
[éducation]
discothèques
(services de –)
théâtre (location de décors
de -)
représentations
théâtrales
théâtrales
(représentations –)
tutorat
dressage d'animaux
micro-édition
artistes de spectacles
(services d' -)
production de films autres
que films publicitaires
films (production de –)
autres que films
publicitaires
services de studios de
cinéma
projection de films
cinématographiques
projection de films
cinématographiques
cinématographiques
(location d'appareils
et accessoires -)
location de films
cinématographiques
services de photographie
microfilmage
mise à disposition de
parcours de golf
gymnastique (enseignement
de la -)
services de salles de jeux

jeux d'argent
production musicale
récréation (informations en
matière de –)
Information (Entertainment -) divertissement (informations
en matière de –)
Entertainment information
informations en matière de
divertissement
Education information
informations en matière
d'éducation
Schools (Boarding -)
pensionnats
Calligraphy services
calligraphes
(services de -)

410009
410061

41
41

410079
410011

41
41

410013

41

410058

41

410047

41

410032

41

410029

41

410029

41

410202
410005
410092

41
41
41

410007

41

410020

41

410020

41

410008

41

410057

41

410057

41

410006

41

410019

41

410101
410182
410053

41
41
41

410021

41

410084

41

410052
410196
410064

41
41
41

410050

41

410050

41

410048

41

410075
410186

41
41
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karaoke (poskytování
služeb -) [hudební
doprovod písní dle výběru
zpěváka]
kasina (provozování -)

Seznam služeb podle tříd
Providing karaoke services

mise à disposition
d'équipements de karaoké

Casino facilities [gambling]
casino [jeux] (services de -)
(Providing -)
kempinky (služby -)
Sport camp services
services de camps sportifs
klubové služby (výchovněClub services [entertainment clubs (services de -)
zábavné -)
or education]
[divertissement ou
éducation]
kluby zdraví (služby) [zdravotní Health club services [health clubs de sport [mise en forme
a kondiční cvičení]
and fitness training
et fitness]
knihovny (půjčovny knih)
Lending libraries
prêt de livres
knihovny (služby
Mobile library services
bibliothèques itinérantes
pojízdných -)
(services de –)
knihy (vydávání -)
Publication of books
publication de livres
knižní servis (pojízdný -)
Library services (Mobile -)
bibliothèques itinérantes
(services de –)
kolokvium (organizování
Arranging and conducting of organisation et conduite de
a vedení)
colloquiums
colloques
koncertní síně, sály
Music-halls
music-hall
konference (organizování
Arranging and conducting of organisation et conduite de
a vedení -)
conferences
conférences
kongresy (organizování
Arranging and conducting of organisation et conduite de
a vedení -)
congresses
congrès
korespondenční kurzy
Correspondence courses
cours par correspondance
koučink [školení]
Coaching [training
coaching [formation]
kurzy fitness
Conducting fitness classes
cours de fitness
kurzy korespondenční
Correspondence courses
enseignement par
correspondance
loterie (pořádání -)
Lotteries (Operating -)
loteries (organisation de -)
měření času při sportovních Sports events (Timing of -)
manifestations sportives
disciplínách
(chronométrage des -)
modelingové služby pro
Modelling for artists
modèles pour artistes
umělce
(services de –)
módní přehlídky pro zábavu Fashion shows for
défilés de mode à des fins de
(organizace)
entertainment purposes
divertissement (organisation
(Organization of -)
de -)
muzea (provozování -)
Museum facilities (Providing -) musées (services de -)
[presentation, exhibitions]
[présentation,
expositions]
náboženská výchova
Religious education
éducation religieuse
nahrávací studia (služby -)
Recording studio services
studios d'enregistrement
(services de -)
nahrávání videopásek
Videotaping
enregistrement [filmage] sur
bandes vidéo
noční kluby
Night clubs
services de boites de nuit
obrazové zpravodajství
Photographic reporting
reportages
photographiques
organizace a pořádání
Arranging and conducting of organisation et conduite de
koncertů
concerts
concerts
organizování a vedení
Colloquiums (Arranging and colloques (organisation et
kolokvií
conducting of -)
conduite de -)
organizování a vedení
Conferences (Arranging and conférences (organisation et
konferencí
conducting of -)
conduite de -)
organizování a vedení
Congresses (Arranging and congrès (organisation et
kongresů
conducting of -)
conduite de –)
organizování a vedení
Arranging and conducting of organisation et conduite de
osobních vzdělávacích fór
in-person educational
forums éduccatifs non
forums
virtuels
organizování a vedení
Seminars (Arranging and
séminaires (organisation et
seminářů
conducting of -)
conduite de -)
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410095

41

410042

41

410071
410043

41
41

410054

41

410023
410041

41
41

410024
410041

41
41

410044

41

410027
410045

41
41

410046

41

410011
410189
410194
410011

41
41
41
41

410081
410073

41
41

410036

41

410188

41

410062

41

410080
410063

41
41

410106

41

410098
410100

41
41

410185

41

410044

41

410045

41

410046

41

410203

41

410070

41

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 41

organizování a vedení
Symposiums (Arranging and
sympozií
conducting of -)
organizování kulturních nebo Organization of exhibitions
vzdělávacích výstav
for cultural or educational
purposes
organizování plesů
Organization of balls
organizování prohlídek s
Conducting guided tours
průvodcem
organizování představení
Organization of shows
[manažerské služby]
[impresario services]
organizování soutěží
Competitions (Organization
(vzdělávacích nebo
of -) [education or
zábavných)
entertainment]
organizování sportovních
Competitions (Organization
soutěží
of sports -)
orchestry (služby
Orchestra services
poskytované -)
plánování a organizování
Planning (Party -)
večírků
[entertainment]
pojízdné knihovny (služby -) Bookmobile services
pomoc při výběru povolání
poradenství pro volbu
povolání
pořádání a řízení pracovních
setkání (školení)
pořádání koncertů
(organizace a -)
pořádání loterií
pořádání soutěží krásy

symposiums (organisation et 410072
conduite de -)
organisation d'expositions
410051
à buts culturels ou éducatifs

41

organisation de bals
conduite de visites guidées

410082
410206

41
41

organisation de spectacles
[services d'imprésarios]
concours (organisation de -)
[éducation ou
divertissement]
compétitions sportives
(organisation de -)
orchestres (services d' -)

410083

41

410010

41

410059

41

410028

41

410060

41

410041

41

410102

41

410102

41

410076

41

410185

41

410081
410077

41
41

410099

41

410200

41

410201

41

410105

41

410065

41

410061

41

410055

41

410055

41

410195
410018

41
41

410013

41

410013

41

410032

41

410198
410197

41
41

réceptions (planification de -)
[divertissement]
bibliothèques itinérantes
(services de –)
Guidance (Vocational -)
professionnelle (orientation –)
Guidance (Vocational –)
[conseils en matière
[education or training advice] d'éducation ou de formation]
Vocational guidance
orientation professionnelle

Workshops (Arranging and
conducting of -) [training]
Conducting of concerts
(Arranging and -)
Operating lotteries
Beauty contests (Arranging
of -)
Providing on-line electronic
publications [not
downloadable]

organisation et conduite
d'ateliers de formation
organisation et conduite de
concerts
loteries (organisation de -)
organisation de concours de
beauté
poskytování on-line
mise à disposition de
elektronických publikací
publications électroniques
[bez možnosti stažení]
en ligne non
téléchargeables
poskytování on-line hudby,
Providing on-line music, not mise à disposition en ligne
bez možnosti stažení
downloadable
de musique non
téléchargeable
poskytování on-line videí, bez Providing on-line videos, not mise à disposition en ligne de
možnosti stažení
downloadable
vidéos non téléchargeables
posunková řeč (tlumočení -) Sign language interpretation interprétation du langage
gestuel
potápěčská výstroj
Rental of skin diving
location d'équipements de
(půjčování -)
equipment
plongée sous-marine
praktický výcvik
Training (Practical -)
formation pratique
[demonstration]
[démonstration]
prázdninové tábory (služby -) Holiday camp services
camps de vacances (services
(zábava)
[entertainment]
de -) [divertissement]
prázdninové tábory (služby
Camp services (Holiday -)
vacances (services de camps
poskytované -) (zábava)
[entertainment]
de -) [divertissement]
profesní rekvalifikace
Vocational retraining
recyclage professionnel
pronájem audio nahrávek
Sound recordings
enregistrements sonores
(Rental of -)
(location d' -)
pronájem dekorací
Rental of show scenery
location de décors de
spectacles
pronájem dekorací
Show scenery (Rental of -)
décors de spectacles
(location de -)
pronájem divadelních dekorací Stage scenery (Rental of -)
théâtre (location de décors
de -)
pronájem herních zařízení
Games equipment rental
location de matériel de jeux
pronájem hraček
Toy rental
location de jouets

41
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pronájem kinematografických
filmů
pronájem rozhlasových
a televizních přijímačů
pronájem sportovních hřišť
pronájem stadiónů
pronájem video-rekordérů
pronajímání osvětlovacích
zařízení pro divadla nebo
televizní studia
pronajímání tenisových
dvorců
provozování her on-line
[z počítačové sítě]

Seznam služeb podle tříd
Rental of motion pictures

410019

41

410025

41

410190
410067

41
41

410068

41

410086

41

410087

41

jeu (services de -) proposés
en ligne [à partir d'un
réseau informatique]
mise à disposition
d’installations sportives
jardins zoologiques
(services de -)
réservation de places de
spectacles
spectacles (organisation
de –) [services
d'imprésarios]
spectacles (production de -)

410094

41

410035

41

410033

41

410078

41

410083

41

410030

41

traduction (services de -)
écriture de scénarios
télévisuels et
cinématographiques
services d´auteurcompositeur
rédaction de scénarios
rédaction de textes autres
que textes publicitaires
location d'appareils audio
location d'appareils et
accessoires
cinématographiques
films cinématographiques
(location de -)
cinématographiques
(location de films -)
plongée sous-marine
(location d'équipements
de -)
location de caméras vidéo

410104
410205

41
41

410204

41

410089
410184

41
41

410085
410006

41
41

410019

41

410019

41

410065

41

410088

41

Sports equipment (Rental
of -) [except vehicles]

sports (location d'équipement 410066
pour les –) [à l'exception
des véhicules]

41

Rental of video cameras
Videotapes (Rental of -)
Libraries (Lending -)
Recreation information

location de caméras vidéo
bandes vidéo (location de -)
livres (prêt de –)
informations en matière de
récréation
loisirs (mise à disposition
d’installations de –)
reporters (services de -)

410088
410069
410023
410064

41
41
41
41

410014

41

410103

41

Radio and television sets
(Rental of -)
Rental of sports ground
Stadium facilities
(Rental of -)
Recorders (Rental of video
cassette -)
Rental of lighting apparatus
for theatrical sets or
television studios
Rental of tennis courts
Game services provided online [from a computer
network]
Providing sports facilities

provozování sportovních
zařízení
provozování zoologických
zahrad
předprodej vstupenek

Zoological garden services

představení (organizování -)
[manažerské služby]

Organization of shows
[impresario services]

Booking of seats for shows

představení (výroba
Production of shows
divadelních nebo jiných -)
překladatelské služby
Translation
psaní filmových a televizních Screenplay writing
scénářů
psaní písní

Songwriting

psaní scénářů
psaní textů (jiných než
reklamních)
půjčování audio zařízení
půjčování filmových
promítaček a příslušenství

Scriptwriting services
Writing of texts, other than
publicity texts
Rental of audio equipment
Rental of movie projectors
and accessories

půjčování filmů

Motion pictures (Rental of -)

půjčování kinofilmů

Cine-films (Rental of -)

půjčování potápěčské
výstroje

Diving equipment (Rental of
skin -)

půjčování přenosných
videokamer
půjčování sportovního
nářadí, s výjimkou
dopravních
prostředků
půjčování videokamer
půjčování videopásek
půjčovny knih (knihovny)
rekreace (informace o
možnostech -)
rekreace (služby pro
oddech a -)
reportérské služby

Rental of camcorders
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Recreation facilities
(Providing -)
Reporters services (News -)

location de films
cinématographiques
radio (location de postes de
télévision et de -)
location de terrains de sport
stades (location de -)
magnétoscopes
(location de -)
location d'appareils
d'éclairage pour les décors
de théâtre ou des studios
de télévision
location de courts de tennis

Seznam služeb podle tříd
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rozhlasová zábava

Radio entertainment

rozhlasové a televizní
programy (výroba -)
rozhlasové a televizní
přijímače (pronájem -)
semináře (organizování
a vedení -)
skládání hudby (služby -)

Radio and television
programmes
(Production of -)
Rental of radio and television
sets
Arranging and conducting of
seminars
Music composition services

služby diskžokejů
služby klubové (výchovnězábavné -)

Disc jockey service
Club services [entertainment
or education]

služby osobního trenéra
[fitness trénink]
služby poskytované školami
[vzdělávání]
služby v oblasti grafické
úpravy, jiné než pro
reklamní účely
služby v oblasti prodeje
vstupenek (zábava)
soutěže (organizování
sportovních -)
soutěže (organizování
vzdělávacích
a zábavných -)
soutěže krásy (pořádání -)

Personal trainer services
[fitness training]
Services of schools
[education]
Layout services, other than
for advertising purposes
Ticket agency services
[entertainment]
Organization of sports
competitions
Organization of competitions
[education or entertainment]
Arranging of beauty contests

sportovní disciplíny (měření
času při -)
sportovní zařízení
(pronájem -), s výjimkou
dopravních prostředků
sportovní zařízení
(provozování -)
stadióny (pronájem -)
střih videopásků
studia nahrávací (služby -)

Timing of sports events

Videotape editing
Recording studio services

studium dálkové

Correspondence courses

sympozia (organizování
a vedení -)
školení (instruktáž)
školení (pořádání a řízení)
školky a dětské jesle

Arranging and conducting
of symposiums
instruction services
Arranging and conducting of
workshops [training]
Schools (Nursery -)

školství
školy (internátní -)
tělesná výchova

Academies [education]
Boarding schools
Physical education

televizní programy (výroba
rozhlasových a -)

Production of radio and
television programmes

televizní programy (výroba
rozhlasových a -)

Production of radio and
television programmes

Rental of sports equipment
[except vehicles]
Providing sports facilities
Rental of stadium facilities

divertissement
radiophonique /
radiophonique
(divertissement –)
programmes radiophoniques
et de télévision (montage
de -)
location de postes de radio
et de télévision
organisation et conduite de
séminaires
composition musicale
(services de -)
disc-jockeys (services de -)
clubs (services de -)
[divertissement ou
éducation]
préparateurs physiques
[fitness] (services de -)
Écoles (services d´-)
[éducation]
mise en pages,
autre qu’à buts
publicitaires
billetterie (services de -)
[divertissement]
organisation de compétitions
sportives
organisation de concours
[éducation ou
divertissement]
organisation de concours de
beauté
chronométrage des
manifestations sportives
location d'équipement pour
les sports [à l'exception des
véhicules]
exploitation d'installations
sportives
location de stades
montage de bandes vidéo
studios d'enregistrement
(services de -)
enseignement par
correspondance
organisation et conduite de
symposiums
instruction
organisation et conduite
d'ateliers de formation
maternelles (écoles -)
[éducation]
académies [éducation]
pensionnats
services d´éducation
physique
montage de programmes
radiophoniques et de
télévision
télévision (montage de
programmes
radiophoniques et de –)

410015

41

410026

41

410025

41

410070

41

410097

41

410191
410043

41
41

410193

41

410199

41

410187

41

410183

41

410059

41

410010

41

410077

41

410073

41

410066

41

410035

41

410067

41

410090
410063

41
41

410011

41

410072

41

410017
410076

41
41

410058

41

410002
410075
410012

41
41
41

410026

41

410026

41

37

TŘÍDA 41
televizní přijímače (pronájem
rozhlasových a -)
televizní zábava
texty (psaní textů) jiné než
reklamní
texty (zveřejňování -) kromě
reklamních

Seznam služeb podle tříd
Television sets (Rental of
radio and -)
Television entertainment
Texts (Writing of -), other
than publicity texts
Texts (Publication of -), other
than publicity texts

télévision (location de postes
de radio et de -)
divertissement télévisé
rédaction de textes autres
que textes publicitaires
textes (publication de -)
autres que textes
publicitaires
titulky (opatřování -)
Subtitling
sous-titrage
tlumočení posunkové řeči
Interpretation (Sign
langage gestuel
language -)
(interprétation du -)
tlumočnické služby
Language interpreter services interpretes linguistiques
(services d´-)
večírky (organizování
Party planning
planification de réceptions
a plánování -)
[entertainment]
[divertissement]
video pásky (pronájem -)
Rental of videotapes
location de bandes vidéo
videopásky (nahrávání -)
Videotaping
bandes vidéo
(enregistrement [filmage]
sur –)
videopásky (střih -)
Editing (Videotape -)
montage de bandes vidéo
videopásky (střih -)
Videotape editing
bandes vidéo (montage de –)
video-rekordéry (pronájem -) Rental of video cassette
location de magnétoscopes
recorders
vstupenky (předprodej -)
Booking of seats for shows
spectacles (réservation de
places de –)
vydávání elektronických knih Publication of electronic
publication électronique de
a časopisů on-line
books and journals on-line
livres et de périodiques en
ligne
vydávání knih
Books (Publication of -)
livres (publication de -)
vydávání textů, s výjimkou
Publication of texts [other
publication de textes [autres
reklamních nebo
than publicity texts]
que textes publicitaires]
náborových
výchova (náboženská -)
Education (Religious -)
éducation religieuse
výroba divadelních anebo
Shows (Production of -)
spectacles (production de -)
jiných představení
výroba rozhlasových
Television programmes
radiophoniques (montage de
a televizních programů
(Production of radio and -)
programmes de télévision
et -)
výstavy (organizování
Organization of exhibitions
organisation d'expositions
kulturních nebo
for cultural or educational
à buts culturels ou éducatifs
vzdělávacích -)
purposes
vyučování (výuka)
teaching
enseignement
vzdělávací informace
Information (Education -)
éducation (informations en
matière d'–)
vzdělávání
educational services
éducation
zábava (služby -)
Amusements
divertissement
zábava (televizní -)
Television entertainment
télévisé (divertissement –)
zábava, pobavení
Entertainment
divertissement
zábavní parky
Amusement parks
services de parcs
d'attractions /
services de jardins
d'attractions
zkoušení, přezkoušení
Educational examination
épreuves pédagogiques
zoologické zahrady
Zoological gardens
jardins zoologiques
(provozování -)
(exploitation de -)
zpravodajské služby
News reporters services
reporters (services de -)
zpravodajství (obrazové -)

Photographic reporting

zvířata (cvičení -)
zvukové nahrávací zařízení
(pronájem -)

Training (Animal -)
Rental of sound recordings
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photographiques
(reportages -)
animaux (dressage d' -)
location d'enregistrements
sonores

410025

41

410031
410184

41
41

410016

41

410093
410105

41
41

410192

41

410060

41

410069
410106

41
41

410090
410090
410068

41
41
41

410078

41

410091

41

410024
410016

41
41

410080
410030

41
41

410026

41

410051

41

410017
410048

41
41

410017
410004
410031
410004
410003

41
41
41
41
41

410049
410033

41
41

410103

41

410100

41

410005
410018

41
41

Seznam služeb podle tříd
živé představení
živé vystoupení
(organizování -)

TŘÍDA 41
Live performances
(Presentation of -)
Performances (Presentation
of live -)

spectacles (représentation
de -)
spectacles (représentation
de -)

410056

41

410056

41

39
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aktualizace počítačových
programů
analýza vody
analýzy chemické
analýzy těžby ropných polí
architektonické poradenství
architektura
bádání (podmořské -)
bakteriologický výzkum
biologický výzkum
cloudové výpočení systémy
dálkové sledování
počítačových systémů
design (umělecký -)
design průmyslový
digitalizace dokumentů
[skenování]
dřevo [hodnocení kvality –
na stojato]
elektronické ukládání dat
energetický audit
expertizy
fyzikální výzkum
geodézie
geodézie
geologické expertizy
geologický průzkum
geologický výzkum
grafologie
hodnocení dřeva na stojato
hodnocení vlny (kvality -)
hosting webových stránek
hosting webových stránek
chemické analýzy
chemický výzkum
chemie (služby v oblasti -)
instalace počítačových
programů
interiérová výzdoba
interiérová výzdoba
inženýrské práce (expertizy)
inženýrské práce (expertizy)
kalibrování (měření)
kartografické služby
klinické studie

40

Seznam služeb podle tříd
Software (Updating of
computer -)
Water analysis
Chemical analysis
Oil-field exploitation
(Analysis for -)

logiciels (mise à jour de –)

analyse d´eau
analyse chimique
gisements pétrolifères
(analyse pour l'exploitation
de –)
Architectural consultation
architecture (conseils en –)
Architecture
architecture
Exploration (Underwater -)
exploration sous-marine
Bacteriological research
recherches en bactériologie
Biological research
recherches biologiques
Cloud computing
informatique en nuage
Monitoring of computer
télésurveillance de systèmes
systems by remote access
informatiques
Graphic arts design
art graphique (services de
conception d´-)
Industrial design
dessin industriel
Digitalization of documents
numérisation de documents
[scanning]
[scanning]
quality evaluation of standing évaluation qualitative de bois
timber / quality valuation of
sur pied
standing timber
Electronic data storage
stockage électronique de
données
Energy auditing
audits en matière d´énergie
Surveying
expertises [travaux
d'ingénieurs]
Physics [research]
physique (recherches en -)
Land surveying
levés de terrain
Land surveying
arpentage
Surveys (Geological -)
géologiques (expertises -)
Prospecting (Geological -)
géologique (prospection -)
Research (Geological -)
géologiques (recherches -)
Handwriting analysis
graphologiques (analyses -)
[graphology]
quality valuation of standing évaluation qualitative de bois
timber
sur pied
Evaluation of wool (Quality -) evaluation qualitative en
matière de laine
Hosting computer sites
hébergement de sites
[web sites]
informatiques
[sites web]
Hosting computer sites [web hébergement de sites
sites]
informatiques [sites web]
Chemical analysis
chimique (analyse -)
Chemical research
chimie (recherches en -)
Chemistry services
chimie (services de -)
Installation of computer
installation de logiciels
software
Interior design
architecture d´intérieur
Decor (Design of interior -)
décoration intérieure
Engineering
expertises [travaux
d'ingénieurs]
Engineering
ingénierie
Calibration [measuring]
étalonnage [mesurage]
Cartography services
services de cartographie
géographie
Clinical trials
éssais cliniques

420140

42

420216
420007
420008

42
42
42

420036
420011
420167
420017
420190
420229
420215

42
42
42
42
42
42
42

420144

42

420049
420210

42
42

420213

42

420226

42

420218
420193

42
42

420096
420079
420079
420062
420118
420119
420211

42
42
42
42
42
42
42

420213

42

420214

42

420200

42

420200

42

420007
420031
420030
420201

42
42
42
42

420237
420048
420064

42
42
42

420064
420136
420228

42
42
42

420224

42

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 42

kontrola kvality
kontrola ropných věží

Quality control
Oil-well testing

konzultace (v oblasti
počítačového
softwaru)
konzultace v oblasti
počítačového softwaru
konzultace v oblasti úspor
energie
konzultace v oblasti
webového designu
konzultace zaměřené na
počítačovou bezpečnost
konzultační služby v oblasti
informačních technologií

Consultancy (Computer
software -)

420157
420042

42
42

420204

42

420204

42

420207

42

420219

42

420235

42

420221

42

420197

42

420045

42

420217

42

420058

42

420076

42

420142

42

420165

42

420050

42

420175

42

420142

42

420208

42

420132

42

420192

42

420083
420090

42
42

420140

42

logiciels (installation de -)

420201

42

programmes informatiques
(duplication de -)
analyse de systèmes
informatiques
conception de systèmes
informatiques
ordinateurs (consultation en
matière de conception
et de développement d’–)

420197

42

420177

42

420194

42

420141

42

exploration sous-marine
conseils en architecture

420167
420036

42
42

Computer software
consultation en matière de
consultancy
logiciels
Consultancy in the field of
conseils en matière
energy-saving
d’économie d’énergie
Web site design consultancy conception de sites Web
(sonseils en -)
Computer security
consultation en matière de
consultancy
sécurité informatique
Information technology [IT]
technologie de l´information
consulting services
(services de conseillers
en -)
Duplication of computer
duplication de programmes
programs
informatiques
Cosmetic research
recherches en cosmétologie

kopírování počítačových
programů
kosmetika (výzkum
v oblasti -)
laboratorní (vědecké) služby Laboratory (Scientific -)
services
materiál (zkoušky -)
Material testing
meteorologické informace

Weather forecasting

návrhářství (oděvní -)

Dress designing

navrhování (průmyslový
design -)
obalový design

Styling [industrial design]

obnova počítačových dat
(regenerace)
oděvní návrhářství

Recovery of computer data
Designing (Dress -)

ochrana životního prostředí
(výzkum)

Environmental protection
(Research in the field of -)

ověřování pravosti
uměleckých děl
plánování městské výstavby

Works of art
(Authenticating -)
Urban planning

počítače (pronájem -)
počítačové programování

Computer rental
Computer programming

počítačové programy
(aktualizace)
počítačové programy
(instalace -)
počítačové programy
(kopírování -)
počítačové systémové
analýzy
počítačové systémy (tvorba -)

Computer software
(Updating of -)
Computer software
(Installation of -)
Computer programs
(Duplication of -)
Computer system analysis

počítačový hardware
(Poradenství v oblasti
navrhování a vývoje -)

Computer hardware
(Consultancy in the
design and development
of –)
Underwater exploration
Architectural consultation

podmořský výzkum
poradenství
architektonické -)

contrôle de qualité
contrôle de puits
de pétrole
consultation en matière de
logiciels

Packaging design

Design (Computer system -)

laboratoires scientifiques
(services de -)
essai de matériaux
informations
météorologiques
(services d' -)
dessinateurs de mode
(services de -)
stylisme [esthétique
industrielle]
services de dessinateurs pour
emballages
récupération de données
informatiques
mode (services de
dessinateurs de -)
recherches en matière de
protection de
l’environnement
oeuvres d'art
(authentification d' -)
planification en matière
d'urbanisme
location d'ordinateurs
ordinateurs (programmation
pour -)
logiciels (mise à jour de –)
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Seznam služeb podle tříd

poradenství v oblasti
navrhování a vývoje
počítačového hardwaru

Consultancy in the design
and development of
computer hardware

poskytování informací
o výpočetní technice
a programování přes
webové stránky
poskytování vědeckých
informací, rad a konzultací
ve vztahu k uhlíkovým
kompenzacím
poskytování vyhledávačů
pro internet

Providing information
on computer technology
and programming via
a web site
Provison of scientific
information, advice and
consultancy in relation to
carbon offsetting
Providing search engines
for the internet

programování počítačové

Computer programming

programy počítačů (údržba -) Computer software
(Maintenance of -)
programy počítačů (údržba -) Computer software
(Maintenance of -)
projekce (stavební)
Drafting (Construction -)

consultation en matière de
conception et de
développement
d’ordinateurs
informations en matière de
technologie informatique
et de programmation par le
biais de sites web
informations et conseils
scientifiques en matiere de
compensation de carbone

420141

42

420227

42

420212

42

fourniture de moteurs de
recherche
pour l’internet
programmation pour
ordinateurs
maintenance de logiciels
d'ordinateurs
logiciels d'ordinateurs
(maintenance de –)
plans (établissement de -)
[construction]
étude de projets techniques

420209

42

420090

42

420176

42

420176

42

420038

42

420061

42

420038

42

420061
420223

42
42

420159

42

420083
420205

42
42

420049
420118
420062
420095
420040
420063

42
42
42
42
42
42

420076

42

420076

42

420198

42

420203

42

420095
420063

42
42

420063

42

420042

42

420042

42

projektová činnost, studie
technických projektů
projektování

Technical project studies

projektové studie technické
pronájem počítačového
serveru (serverhosting)
pronájem počítačového
software
pronájem počítačů
pronájem webových
serverů
průmyslový design
průzkum (geologický -)
průzkum (geologický -)
průzkum (ropný -)
průzkum (technický -)
průzkum ropných polí

Studies (Technical project -)
Server hosting

construction (établissement
de plans pour la -)
étude de projets techniques
hébergement de serveurs

Software (Rental
of computer -)
Rental (Computer -)
Rental of web servers

logiciels informatiques
(location de -)
ordinateurs (location d' -)
location de serveurs web

předpovědi počasí
předpovědi počasí,
meteorologické služby
přenos dat nebo dokumentů
zfyzických nosičů na
elektronické nosiče
převod [konverze] dat
a počítačových programů
[ne fyzický]
ropa (ropný průzkum)
ropná pole ( průzkum -)
ropná pole (průzkum -)
ropné věže (testování -)
ropné věže (testování -)

42

Construction drafting

Design (Industrial -)
Geological prospecting
Geological surveys
Prospecting (Oil -)
Technical research
Oil-field surveys

industriel (dessin -)
prospection géologique
expertises géologiques
pétrole (prospection de -)
recherches techniques
expertises de gisements
pétrolifères
Forecasting (Weather -)
météorologiques (services
d'informations -)
Meteorological information
informations météorologiques
(services d' -)
Conversion of data or
conversion de données ou de
documents from physical
documents d'un support
to electronic media
physique vers un support
électronique
Data conversion of computer conversion de données et de
programs and data [not
programmes informatiques
physical conversion]
[autre que conversion
physique]
Oil prospecting
prospection de pétrole
Surveys (Oil-field -)
gisements pétrolifères
(expertises de –)
Oil-field surveys
pétrolifères (expertises de
gisements –)
Oil-well testing
puits de pétrole (contrôle
de -)
Oil-well testing
pétrole (contrôle de puits
de –)

Seznam služeb podle tříd
služby v oblasti chemie
služby v oblasti ochrany proti
počítačovým virům
software (pronájem
počítačového -)
software (tvorba -)
software jako služba (SaaS)
strojírenství (výzkum
v oboru -)
studie technických projektů
technické psaní
technický průzkum
textil (zkoušení -)
těžba ropných polí
(analýzy -)
tvorba a správa webových
stránek (pro třetí osoby)
tvorba počítačových
systémů
tvorba software
(počítačových programů)
údržba počítačových
programů
umělecká díla (ověřování
pravosti -)
umělecký design

TŘÍDA 42
Chemistry services
Computer virus protection
services
Rental of computer software

chimie (services de -)
services de protection contre
les virus informatiques
location de logiciels
informatiques
Computer software design
élaboration [conception] de
logiciels
Software as a service (SaaS) logiciel-service (SaaS)
Mechanical research
mécanique (recherches en -)

420030
420206

42
42

420159

42

420139

42

420220
420101

42
42

Project studies (Technical -)
Technical writing
Technical research
Textile testing
Analysis for oil-field
exploitation
Creating and maintaining
web sites for others
Computer system design

420061
420236
420040
420109
420008

42
42
42
42
42

420199

42

420194

42

420139

42

420176

42

420132

42

420144

42

420202
420207

42
42

420222
420195

42
42

420209

42

420161

42

420048
420190
420096
420119
420017
420031
420045

42
42
42
42
42
42
42

420101
420208

42
42

420205

42

420199

42

420225

42

420079
420058

42
42

étude de projets techniques
rédaction technique
recherches techniques
textiles (essai de -)
analyse pour l'exploitation de
gisements pétrolifères
création et entretien de sites
web pour des tiers
conception de systèmes
informatiques
Software design
logiciels (élaboration
(Computer -)
[conception] de -)
Maintenance of computer
maintenance de logiciels
software
d'ordinateurs
Authenticating works of art
authentification d'oeuvres
d'art
Graphic arts design
art graphique (services de
conception d´-)
umělý déšť (vytvoření -)
Cloud seeding
ensemencement de nuages
úspory energie (konzultace
Energy-saving (Consultancy conseils en matière
v oblasti úspor energie)
in the field of -)
d’économie d’énergie
vědecký výzkum
Scientific research
récherches scientifiques
vozidla (- technické kontroly) Vehicle roadworthiness
contrôle technique de
testing
véhicules automobiles
vyhledávače (poskytování)
Search engines (Providing -) fourniture de moteurs de
pro internet
for the internet
recherche pour l’internet
vývoj a výzkum nových
Research and development récherche et développement
výrobků [pro jiné]
of new products
de nouveau produits [pour
[for others]
des tors]
výzdoba interiérů
Design of interior decor
décoration intérieure
výzkum (biologický -)
Research (Biological -)
recherches biologiques
výzkum (fyzikální -)
Physics [research]
physique (recherches en -)
výzkum (geologický -)
Geological research
recherches géologiques
výzkum bakteriologický
Bacteriological research
recherches en bactériologie
výzkum v oblasti chemie
Chemical research
recherches en chimie
výzkum v oblasti kosmetiky Cosmetic research
cosmétologie (recherches
en -)
výzkum v oboru strojírenství Mechanical research
recherches en mécanique
výzkum v oblasti ochrany
Research in the field of
recherches en matière de
životního prostředí
environmental protection
protection de
l’environnement
webové servery (pronájem
Servers (Rental of Web -)
location de serveurs web
webových serverů)
webové stránky (tvorba
Maintaining (Creating and -) entretien (création et -) de
a správa -)
web sites for others
sites web pour des tiers
zálohování externí
Off-site data backup
sauvegarde externe de
données
zeměměřičství
Surveys (Land -)
terrain (levés de -)
zkoušky materiálů
Testing (Material -)
matériaux (essai de -)

43
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automaty (rychlé
občerstvení)
bary (služby -)
bufety

Seznam služeb podle tříd

restaurants à service rapide
et permanent [snack-bars]
Bar services
bars (services de -)
Snack-bars
restaurants à service rapide
et permanent [snack-bars]
dětské jesle
Day-nurseries [créches]
services de crèches d'enfants
domovy důchodců
retirement homes
services de maisons de
retraite pour personnes
âgées
hotelové služby
Hotels
hôteliers (services -)
hotely (rezervace -)
Hotel reservations
réservation d'hôtels
jídelny
Cafeterias
services de cafétérias
jídelny (závodní -)
Canteens
services de cantines
kavárny
Cafés
services de cafés-restaurants
kempy (provozování -)
Campground facilities
mise à disposition de terrains
(Providing -)
de camping
kuchyňské přístroje
rental of cooking apparatus location d'appareils de
(pronájem -)
cuisson
modelování potravin
Food sculpting
sculpture culinaire
motely (služby -)
Motels
motels (services de -)
noclehárny (turistické -)
Tourist homes
services de maisons de
vacances
penzióny
Boarding houses
services de pensions
penzióny (rezervace -)
Boarding house bookings
réservation de pensions
penzióny pro zvířata
Boarding for animals
services de pensions pour
animaux
poskytování přechodného
Accommodation (Rental of
logements temporaires
ubytování
temporary -)
(location de -)
prázdninové tábory
Camp services (Holiday -)
vacances (services de
(ubytovací služby -)
[lodging]
camps de -)
[hébergement]
pronájem kuchyňských
Rental of cooking apparatus / location d´appareils de
přístrojů
Cooking apparatus
cuisson /
(Rental of -)
cuisson (location
d´appareils de -)
pronájem osvětlovacích
rental of lighting apparatus* location d'appareils
zařízení*
d'éclairage*
pronájem přenosných
Buildings (Rental of
constructions transportables
staveb*
transportable -)*
(location de -)*
pronájem zásobníků pitné
Rental of drinking water
location de fontaines
vody
dispensers
[distributeurs] a eau potable
pronajímání jednacích
Rental of meeting rooms
location de salles
místností
de réunions
provoz hotelového
Accommodation bureaux
services d'agences de
ubytování
[hotels, boarding houses]
logement [hôtels, pensions]
provozování kempů
Providing campground
mise à disposition de terrains
facilities
de camping
přechodné ubytování
Reservations (Temporary
réservation de logements
(rezervace)
accommodation -)
temporaires
přenosné stavby
Rental of transportable
location de constructions
(pronájem)*
buildings*
transportables*
půjčování stanů
Rental of tents
location de tentes
půjčování židlí, stolů,
Rental of chairs, tables,
location de chaises, tables,
prostírání, nápojového skla
table linen, glassware
linge de table et verrerie
restaurace
Restaurants
services de restauration
restaurace (samoobslužné -) Self-service restaurants
services de restaurants en
libre-service
rezervace hotelů
Hotel reservations
hôtels (réservation d' -)
rezervace penziónů
Boarding house bookings
pensions (réservation de -)
rezervace přechodného
Accommodation reservations logements temporaires
ubytování
(Temporary -)
(réservation de -)

44

Snack-bars

430108

43

430138
430108

43
43

430098
430013

43
43

430073
430105
430025
430027
430024
430026

43
43
43
43
43
43

430190

43

430193
430183
430071

43
43
43

430066
430104
430134

43
43
43

430028

43

430145

43

430190

43

430192

43

430160

43

430191

43

430187

43

430004

43

430026

43

430162

43

430160

43

430189
430186

43
43

430102
430107

43
43

430105
430104
430162

43
43
43

Seznam služeb podle tříd
tábory prázdninové
(ubytovací služby -)
ubytovací služby (hotely,
penzióny)
ubytování (pronajímání
a přechodné -)
zásobování (catering)

TŘÍDA 43
Holiday camp services
[lodging]
Accommodation bureaux
[hotels, boarding houses]
Rental of temporary
accommodation
Catering

camps de vacances (services
de -) [hébergement]
services d'agences de
logement [hôtels, pensions]
location de logements
temporaires
traiteurs (services de -)

430145

43

430004

43

430028

43

430010

43

45
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Seznam služeb podle tříd

akvakultura
(obhospodařování vodních
ploch) (služby)
aranžování květin
architektura zahradní
(služby v oblasti -)
aromaterapeutické služby

Aquaculture services

aquaculture (services d´-)

440207

44

Flower arranging
Landscape gardening

composition florale
jardiniers-paysagistes
(services de –)
aromathérapie
(services d' -)
epilation à la cire
services de maisons de repos
consultation en matière de
pharmacie
pharmacie (consultation en
matière de –)
physiothérapie
physiothérapie
épandage, aérien ou non,
d'engrais et autres produits
chimiques destinés
à l'agriculture
services d´hospices maisons
d´assistance
chirurgie esthétique

440143
440012

44
44

Aromatherapy services

440193

44

depilace voskem
domy oddechu
farmaceutické poradenství

Depilatory waxing
Rest home services
Pharmacy advice

440213
440219
440154

44
44
44

farmacie (poradenství -)

Pharmacy advice

440154

44

fyzikální terapie
fyzioterapie
hnojiva a jiné chemikálie pro
zemědělství (letecké
a povrchové
rozmetávání -)
hospice

Physiotherapy
Physical therapy
Fertilizers and other
agricultural chemicals
(Aerial and surface
spreading of -)
Hospices

440097
440097
440115

44
44
44

440147

44

chirurgie (plastická -)

Plastic surgery

chov zvířat
chov zvířat
implantace vlasů
kadeřnické salóny

Animal breeding
Animal breeding
Hair implantation
Hairdressing salons

élevage d'animaux
animaux (élevage d'–)
implantation de cheveux
services de salons
de coiffure
kliniky a sanatoria
Nursing homes
services de maisons
médicalisées
krevní banky (služby -)
Blood bank services
banques de sang (services
de -)
lázeňské služby
Health spa services
stations thermales (services
de -)
lázně (veřejné -) pro
Public baths for hygiene
services de bains publics
hygienické účely
purposes
àides fins d´hygiene
léčba toxikomanů
Rehabilitation for substance désintoxication de
abuse patients
toxicomanes
léčení stromů
Surgery (Tree -)
chirurgie des arbres
lékařské poradenství pro
Medical advice for individuals conseils médicaux auprès
osoby se zdravotním
with disabilities
d´individus présentant un
postižením
handicap
lékařské služby
Medical assistance
assistance médicale
lékařské zařízení (pronájem) Medical equipment rental
equipements médicaux
(location d´-) /
location d´équipements
médicaux
letecké a pozemní
Aerial and surface spreading engrais et autres produits
rozprašování hnojiv a jiných of fertilizers and other
chimiques destinés à
zemědělských chemických
agricultural chemicals
l'agriculture (épandage,
látek
aérien ou non, d'–)
manikúra
Manicuring
manucure (services de -)
masáže
Massage
massage
návrhy (pro tvorbu krajiny)
Design (Landscape -)
conception d’aménagements
paysagers
návrhy pro tvorbu krajiny
Landscape design
conception d’aménagements
paysagers
nemocnice (služby -)
Hospitals
hospitaliers (services -)
neurologie (chiropraktika)
Chiropractics
chiropractie [chiropraxie]
ničení plevele
Weed killing
destruction des mauvaises
herbes

46

440156

44

440009
440009
440180
440034

44
44
44
44

440114

44

440133

44

440202

44

440018

44

440195

44

440166
440215

44
44

440087
440208

44
44

440115

44

440151
440086
440199

44
44
44

440199

44

440059
440032
440171

44
44
44

Seznam služeb podle tříd
ničení škůdců
v zemědělství
oplodňování in vitro
optici (služby -)
ortodontické služby
ošetřovatelské služby
paliativní péče
péče o vzhled domácích
mazlíčků
pěstování stromů pro účely
uhlíkových kompenzací

TŘÍDA 44
Exterminating (Vermin –)
destruction des animaux
[for agriculture, horticulture
nuisibles [dans l'agriculture,
and forestry]
l'horticulture et la
sylviculture]
In vitro fertilization services
fécondation in vitro
(services de -)
Opticians' services
opticiens (services d' -)
Orthodontic services
services d´orhodontie
Nursing [medical]
gardes-malades (services de -)
Palliative care
services de soins palliatifs
Grooming (Pet -)
animaux (toilettage d'–)
Tree planting for carbon
offsetting purposes

plastická chirurgie
porodní asistentky (služby -)
porodní asistentky (služby -)
pronájem lékařského
zařízení

Surgery (Plastic -)
Midwife services
Midwife services
Medical equipment rental

pronájem zemědělských
nástrojů a zařízení
pronájem zemědělských
nástrojů a zařízení
pronajímání zdravotních
(zdravotnických ) zařízení
psycholog (služby -)

Farming equipment rental

rostlinné školky
salóny (kadeřnické -)
salóny krásy
sanatoria
služby lékárníků při přípravě
receptů
služby solárií
služby v oblasti alternativní
medicíny
služby v oblasti logopedie
služby v oblasti sauny
služby vizážistů
stomatologie
stromy (léčení -)
střediska (zdravotnická -)
škůdci (- ničení
v zemědělství )
telemedicínské služby
tělový piercing
terapeutické služby
tetování
trávníky (údržba -)
turecké lázně
údržba trávníků

Farming equipment rental
Rental of sanitation facilities
Psychologist (Services
of a -)
Plant nurseries
Hairdressing salons
Beauty salons
Sanatoriums
Pharmacists’ services to
make up prescriptions

plantation d´arbres dans le
cadre de la compensation
de carbone
esthétique (chirurgie –)
aide à l'accouchement
accouchement (aide à l'–)
equipements médicaux
(location d´-) /
location d´équipements
médicaux
location de matériel pour
exploitations agricoles
exploitations agricoles
(location de matériel pour –)
location d'installations
sanitaires
psychologue (services d'un -)

pépiniéristes (services de -)
services de salons de coiffure
services de salons de beauté
services de sanatoriums
pharmaciens (services de -)
[préparation
d’ordonnances]
Solarium services
solariums (services de -)
Alternative medicine
médecine alternative
services
(services de -)
Speech therapy services
orthophonie (services d´-)
Sauna services
saunas (services de -)
Visagists’ services
visagistes (services de -)
Dentistry
art dentaire /
dentaire (art –)
Tree surgery
arbres (chirurgie des –)
Clinic (Medical -) services
cliniques médicales (services
de -)
Vermin exterminating
animaux nuisibles
[for agriculture, horticulture
(destruction des –) [dans
and forestry]
l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture]
Telemedicine services
télémédecine (services de -)
Body piercing
percage corporel
Therapy services
thérapeutiques (services -)
Tattooing
tatouage
Lawn care
pelouses (entretien de –)
Turkish baths
services de bains turcs
Lawn care
entretien de pelouses

440168

44

440196

44

440092
440214
440153
440218
440173

44
44
44
44
44

440206

44

440156
440152
440152
440208

44
44
44
44

440084

44

440084

44

440188

44

440185

44

440094
440034
440020
440106
440204

44
44
44
44
44

440201
440210

44
44

440211
440200
440203
440113

44
44
44
44

440166
440021

44
44

440168

44

440198
440216
440205
440197
440148
440019
440148

44
44
44
44
44
44
44
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umělé oplodňování
úprava (česání) zvířat
věnce (zhotovování -)

Seznam služeb podle tříd
Artificial insemination
services
Animal grooming
Wreath making

veterinární pomoc
veterinární pomoc
zahradní architektura
(služby -)
zahradnické služby
zahradnictví
zalesňování
zdravotní péče
zdravotní poradenství

Gardening
Horticulture
Reforestation services
Health care
Health counseling

zdravotnická střediska

Medical clinic services

zdravotnická střediska

Health centres /
Health centers
Farming equipment rental

zemědělské nástroje
a zařízení (půjčování -)

Veterinary assistance
Veterinary assistance
Gardening (Landscape -)

zhotovování věnců

Wreath making

zkrášlovací salóny
zotavovny, sanatoria

Beauty salons
convalescent homes /
rest homes

zvířata (upravování -)

Grooming (Animal -)

48

insémination artificielle
(services d' -)
pansage d'animaux
couronnes (confection de –)
[art floral]
art vétérinaire
vétérinaire (art –)
paysagistes (services de
jardiniers- –)
jardinage
horticulture
services de reforestation
santé (services de -)
santé (conseils en matière
de -)
cliniques médicales (services
de -)
services de dispensaires
agricoles (location
de matériel pour
exploitations –)
confection de couronnes [art
floral]
services de salons de beauté
services de maisons
de repos /
services de maisons de
convalescence
animaux (pansage d'–)

440194

44

440131
440037

44
44

440111
440111
440012

44
44
44

440077
440072
440217
440060
440212

44
44
44
44
44

440021

44

440209

44

440084

44

440037

44

440020
440043

44
44

440131

44

Seznam služeb podle tříd
adopční agentury

TŘÍDA 45
Adoption agency services

agences d'adoption
(services d' -)
arbitrážní služby
Arbitration services
arbitrage (services d' -)
autorská práva (správa -)
Copyright management
droits d'auteur
(gérance de –)
balzamování
Embalming services
services de thanatopraxie
bezpečnost (poradenství
Consultancy (Security -)
sécurité (consultation en
v oblasti -)
matière de –)
bezpečnostní schránky
Rental of safes /
location de coffres-forts /
(pronájem)
Safes (Rental of -)
coffres-forts
(location de -)
bezpečnostní účely (kontrola Safety (Inspection of factories inspection d’usines en
továren pro bezpečnostní
for -) purposes
matière de sécurité
účely)
bezpečnostní zámky
Opening of security locks
ouverture de serrures
(otevírání -)
detektivní kanceláře
Detective agencies
services d´agences de
détectives
doprovod do společnosti
Chaperoning
société (accompagnement
en –) [personnes de
compagnie]
doprovod do společnosti
Escorting in society
accompagnement
[chaperoning]
en société [personnes
de compagnie]
duchovní poradenství
Spiritual consultancy
conseils en matiere spirituelle
duševní vlastnictví
Intellectual property
propriété intellectuelle
(licence -)
(Licencing of -)
(concession de
licences de -)
duševní vlastnictví
Consultancy (Intellectual
propriété intellectuelle
(konzultační služby
property -)
(conseils en -)
v oblasti -)
genealogické výzkumy
Genealogical research
recherches généalogiques
hasicí přístroje (pronájem)
Fire extinguishers
location d’extincteurs
(Rental of -)
hašení požárů
Fire-fighting
extinction de feu
(services d' -)
hlídací noční služba
Night guards services
services d´agences de
surveillance nocturne
hlídání dětí
Baby sitting
garde d’enfants à domicile
hlídání domácích zvířat
Pet sitting
gardiennage à domicile
d’animaux de compagnie
hlídání domů
House sitting
occupation de logements en
l’absence des habitants
(services d’ -)
horoskopy (sestavování -)
Horoscope casting
horoscopes
(établissement d' -)
kontrola továren pro
Inspection of factories for
inspection d’usines en
bezpečnostní účely
safety purposes
matière de sécurité
kontrola zavazadel pro
Baggage inspection for
inspection de bagages à des
bezpečnostní účely
security purposes
fins de sécurité
konzultace v oblasti
Astrology consultancy
conseils en astrologie
astrologie
kremace, zpopelňování
Crematorium services
crémation (services de –)
licence k duševním právům Licensing of intellectual
licences de propriété
property
intellectuelle (concession
de -)
mimosoudní řešení sporů
Alternative dispute resolution résolution de différends
services
(services extrajudiciaires de -)
monitorování bezpečnostních Monitoring of burglar and
surveillance des alarmes antia poplašných zařízení
security alarms
intrusion
monitorování práv duševního Monitoring intellectual
services de surveillance
vlastnictví pro právní
property rights for legal
de drops de propriète
poradenské účely
advisory purposes
intellectuelle des fins
de conseil juridique

450193

45

450205
450207

45
45

450220
450117

45
45

450215

45

450202

45

450033

45

450003

45

450002

45

450002

45

450225
450208

45
45

450206

45

450216
450204

45
45

450179

45

450006

45

450195
450198

45
45

450197

45

450146

45

450202

45

450196

45

450224

45

450047
450208

45
45

450214

45

450194

45

450209

45
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názvy domén (registrace)
(právní služby)
obleky a večerní šaty
(půjčování -)
oděvy (půjčování -)
on-line služby sociálních sítí
organizace náboženských
setkání
osobní strážce
osobní strážce
otevírání bezpečnostních
zámků
pátrání po nezvěstných
osobách
plánování a pořádání
svatebních obřadů
počítačový software
(poskytování licencí)
(právní služby)
pohřby
pohřební služby
poradenství v oblasti
bezpečnosti
poradenství v oblasti
duševního vlastnictví
poskytování licencí na
počítačový software
(právní služby)
požární hlásiče (pronájem)
právní průzkum
právní správa licencí
právní
(komerční služby)
pronájem bezpečnostních
schránek
pronájem hasicích
přístrojů
pronájem požárních
hlásičů
psaní soukromých dopisů

Seznam služeb podle tříd
Domain names (Registration enregistrement de noms de
of -) [legal services]
domaine [services juridiques]
Evening dress rental
tenues de soirée
(location de –)
Clothing rental
vêtements (location de –)
On-line social networking
services de réseautage
services
social en ligne
Organization of religious
organisation de réunions
meetings
religieuses
Body guarding (Personal -)
protection rapprochée
[escorte]
Body guarding (Personal -)
escorte [protection
rapprochée]
Locks (Opening of security -) serrures (ouverture de –)
Missing person investigations enquêtes sur personnes
portées disparues /
recherches de personnes
portées disparues
Planning and arranging of
planification et préparation de
wedding ceremonies
cérémonies de mariage
Computer software
concession de licences de
(Licensing of -) [legal
logiciels [services
services]
juridiques]
Funerals
enterrement
Funerary undertaking
services de pompes funèbres
Security consultancy
consultation en matière de
sécurité
Intellectual property
conseils en propriété
consultancy
intellectuelle
Licensing of computer
concession de licences de
software [legal services]
logiciels [services
juridiques]
Fire alarms (Rental of -)
location d’avertisseurs
d’incendie
Legal research
recherches légales
Legal administration of
administration juridique de
licences
licences
Litigation services
contentieux (services de -)

45

450046

45

450081
450218

45
45

450184

45

450001

45

450001

45

450033

45

450053

45

450217

45

450212

45

450056
450057
450117

45
45
45

450206

45

450212

45

450203

45

450210
450223

45
45

450211

45

Rental of safes /
Safes (Rental of -)
Rental of fire extinguishers

location de coffres-forts /
coffres-forts (location de -)
location d’extincteurs

450215

45

450204

45

Rental of fire alarms

location d’avertisseurs
d’incendie
rédaction de correspondance
personnelle
location de tenues de soirée

450203

45

450228

45

450046

45

450081
450081
450213

45
45
45

450005

45

450222

45

450221

45

450207

45

Personal letter writing

půjčování obleků
a večerních šatů
půjčování oděvů
půjčovna šatů
registrace názvů domén
(právní služby)

Evening dress rental

seznamovací služby

Dating services

Clothing rental
Clothing rental
Registration of domain
names [legal services]

sledování ukradeného
Tracking of stolen property
majetku
služby vypracování právních Legal document preparation
dokumentů
services
správa autorských práv
Management (Copyright -)

50

450213

location de vêtements
location d'habits
enregistrement de noms de
domaine [services
juridiques]
services de clubs de
rencontres
services de localisation
d´objets volés
services d´élaboration de
documents juridiques
gérance de droits
d'auteur

Seznam služeb podle tříd

TŘÍDA 45

správa autorských práv
strážce (osobní -)

Copyright management
Personal body guarding

Mediation

gérance de droits d'auteur
protection rapprochée
[escorte]
services de protection civile
conseils en stylisation
vestimentaire pour
particuliers
habits (location d'–)
tenues de soirée (location
de –)
conduite de cérémonies
funéraires
investigations sur les
antécédents de
investigations sur les
antécédents
de personnes
services de cartomancie
services de lacher de
colombes lors
d´événements particuliers
services d´agences
matrimoniales
médiation

strážní služby
stylingové služby v oblasti
osobního šatníku

Guard sservices
Personal wardrobe styling
consultancy

šaty (půjčování -)
večerní šaty a obleky
(půjčování -)
vedení pohřebních obřadů

Clothing rental
Evening dress rental

Lost property return

retour des objets trouvés

vyhledávání informací
(o předcích osob)
vyhledávání informací
o předcích osob

Conducting funeral
ceremonies
Investigations (Personal
background -)
Personal background
investigations

výklady karet
vypouštění holubic pro
zvláštní příležitosti

Cartomancy services
Releasing doves for special
occasions

zprostředkování sňatků
(seznamovací agentury)
zprostředkovatelství
(mediace)
ztráty a nálezy

Marriage agencies

450207
450001

45
45

450099
450227

45
45

450081
450046

45
45

450229

45

450199

45

450199

45

450226
450219

45
45

450112

45

450201

45

450200

45
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