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I. VYSVĚTLIVKY K SEKCÍM A AŽ M TÝKAJÍCÍM SE PRODUKTŮ 
A STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
Doplňkový slovník se skládá z 19 sekcí (a 42 skupin). Některé sekce se používají více k připojení popisů 
produktů a stavebnictví/prací jako sekce A až M a služeb jako sekce P až U. 
 
Sekci jako sekce M „Zbývající atributy pro dopravu“ lze použít k uvedení dodatečného popisu pro kódy 
produktů nebo služeb. 
 
Doplňkové kódy jsou všeobecné a nemají odpovídat konkrétnímu kódu v hlavním slovníku. Uživatelům se 
doporučuje použít co nejbližší atribut v doplňkovém slovníku, který odpovídá jejich potřebě, za 
předpokladu, že patří do sekce související s významem kódu v hlavním slovníku. 
 
SEKCE A — MATERIÁLY 
 
Skupina A – Kovy a slitiny 

Tato skupina zahrnuje: 
- obecné kovy, například hliník, nikl a zlato 
- slitiny kovů, například ocel, mosaz 

 
Skupina B - Nekovy 

Tato skupina zahrnuje atributy pro nekovové materiály, například: 
- plasty, například polyester, polyethylen a PVC 
- kámen, například mramor, břidlici 
- dřevo, například bambus, korek a jehličnaté dřevo 
- přírodní vlákna, například hedvábí a vlnu 

 
Dodatečné definice: 

- Skleněné vložky: malé kousky skla, často kulaté, které jsou vhodné k izolaci do jakéhokoli přístroje, 
například pro vakuové nádoby nebo příslušenství pro elektrické vedení. 

 
SEKCE B — FORMA, TVAR, BALENÍ A ÚPRAVA 
 
Skupina A - Forma 

Tato skupina zahrnuje: 
- stav a fyzikální vlastnosti, například horká, chladná/studená, kapalná, pevná, tvrdá a měkká; 
- formu, například prach/prášek, ingoty a tyče (pruty); 
- zvláštní úpravu základního materiálu, například pokrytá, neopracovaná a vulkanizovaná. 
 

Dodatečné definice: 
- neopracovaná: produkt nebo materiál, který prošel první fází (fázemi) procesu přeměny 
- zpracovaná: produkt nebo materiál, který prošel procesem přeměny 
- rafinovaná: produkt nebo materiál, který prošel úplným procesem přeměny s cílem zbavit jej nečistot 

 
Skupina B - Tvar 

Tato skupina zahrnuje všechny geometrické tvary, například kruhový a čtvercový. 
 
Skupina C — Balení a úprava 

Tato skupina zahrnuje: 
- balení, např. v pytlích / ve vacích, v kartonech, lahvové. Tyto atributy popisují způsob, jak konečný 

uživatel produkt obdrží; 
- úprava, např. ve slaném nálevu, volně ložené. Tyto atributy popisují úpravu, v jaké konečný uživatel 

produkt nalezne v balení. 
 

Tato skupina nezahrnuje: 
- zbývající atributy pro potraviny, nápoje a jídla, které se nacházejí v sekci H. 
 

SEKCE C — MATERIÁLY/PRODUKTY SE SPECIÁLNÍMI VLASTNOSTMI A ZPŮSOBEM 
POUŽITÍ 

Tato sekce nezahrnuje: 
- environmentální atributy, například recyklaci a zpracování, které jsou zařazeny v sekci D. 
 
Skupina A — Materiály/produkty se speciálními vlastnostmi 
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Tato skupina zahrnuje atributy související s: 
- odolností, například vodotěsné, zpomalující hoření, drátěné a vyztužené/posílené 
- pohodlím/zdravím, například ergonomické, bez azbestu a sterilní 
- zvláštním použitím, například ponorné a přenosné/mobilní 
- zemědělstvím, například bio, chované a pěstované 

 
Dodatečné definice: 

- na jedno použití: produkt, který má být použit jednou a poté odložen, lze jej však použít znovu 
- na jedno použití (užitím zničeno): produkt, který má být použit pouze jednou a jehož první použití jej 

poškodí natolik, že ho nelze použít znovu 
- k opětovnému použití: produkt určený k opětovnému použití 

 
Skupina B — Způsob použití 

Tato skupina zahrnuje: 
- atributy tlaku a napětí 
- druh energie používaný pro motorová vozidla, stroje a jiné přístroje 
- ostatní vlastnosti motorových vozidel, motorů, strojů a přístrojů, např. s pohonem všech čtyř kol, 

automatické, jednofázové 
 
SEKCE D — OBECNÉ, ADMINISTRATIVNÍ 
 
Skupina A — Obecné a administrativní atributy 

Tato skupina zahrnuje: 
- zvláštní stav, zejména u služeb, například vnitrostátní/národní/celostátní a mezinárodní, 

veřejné/soukromé atd. 
- správu, administrativní atd. 
- sociální atributy, například sociální péče, pomocné služby atd. 
- environmentální atributy, například recyklaci, zpracování atd. 

 
SEKCE E — UŽIVATELÉ/PŘÍJEMCI 
 
Skupina A — Uživatelé nebo příjemci 

 Tato skupina zahrnuje: 
- jakýkoli druh uživatelů nebo příjemců s uvedením věkového rozmezí (kojenci, děti, mládež …), 

pohlaví, zvláštních uživatelů (nezaměstnaní, uživatelé drog, cestující atd.) 
- seznam zdravotních postižení, pro zdravotně postižené uživatele nebo příjemce 

 
SEKCE G — MĚŘÍTKO A ROZMĚRY 
 
Skupina A — Označení rozměrů a síly 

Tato skupina zahrnuje atributy, které udávají, že je nutná specifická hmotnost, rozměr/velikost, objem, výkon 
nebo tlak. K uvedení specifické hmotnosti, rozměru/velikosti, objemu, výkonu nebo tlaku jsou další atributy 
k dispozici v sekci G skupině C. 

 
Skupina B — Frekvence 

Tato skupina zahrnuje: 
- denně, týdně atd. 

 
Skupina C — Jiné označení 

Tato skupina zahrnuje dodatečné atributy pro uvedení specifické hmotnosti, rozměru/velikosti, objemu, 
výkonu nebo tlaku, specifických nebo referenčních údajů a množství. 

 
SEKCE H — ZBÝVAJÍCÍ ATRIBUTY PRO POTRAVINY, NÁPOJE A JÍDLA 
 
Skupina A – Atributy pro potraviny, nápoje a jídla 
 

Tato skupina zahrnuje: 
- zbývající atributy pro popis specifické přípravy potravin; 
- atributy pro popis potravin pro spotřebitele se specifickými požadavky (bez vepřového masa, 

vegetariánské jídlo, neobsahuje lepek). 
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SEKCE I — ZBÝVAJÍCÍ ATRIBUTY PRO STAVEBNICTVÍ/PRÁCE 
 
Tento oddíl nezahrnuje: 
- použití pro všeobecné účely, které je zařazeno v sekci F. 
 
Skupina A — Atributy pro stavebnictví/práce 

Tato skupina zahrnuje: 
- atributy pro popis druhu prací nebo zvláštních vlastností prací 
- atributy pro popis určeného účelu prací 

 
SEKCE J - ZBÝVAJÍCÍ ATRIBUTY PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU, INFORMAČNÍ 

TECHNOLOGIE A KOMUNIKACE 
 
Tento oddíl nezahrnuje: 
- použití pro všeobecné účely, které je zařazeno v sekci F. 
 
Skupina A — Atributy pro výpočetní techniku, informační technologie a komunikace 

Tato skupina zahrnuje: 
- atributy pro popis sítě pro zvláštní účely (internet, intranet atd.) 
- zbývající atributy pro stanovení určitých vlastností technického a programového vybavení 

 
SEKCE K — ZBÝVAJÍCÍ ATRIBUTY PRO ROZVOD ENERGIE A VODY 
 
Tento oddíl nezahrnuje: 
- použití pro všeobecné účely, které je zařazeno v sekci F. 
 
Skupina A – Atributy pro rozvod energie a vody 

Tato skupina zahrnuje: 
- atributy v oblasti vytápění, rozvodu vody, elektrické energie, ropy a zemného plynu 
- zbývající atributy popisující zvláštní uživatele v oblasti rozvodu energie a vody 

 
SEKCE L — ZBÝVAJÍCÍ LÉKAŘSKÉ A LABORATORNÍ ATRIBUTY 
 
Tento oddíl nezahrnuje: 
- použití pro všeobecné účely, které je zařazeno v sekci F. 
 
Skupina  A — Atributy pro lékařskou a laboratorní oblast 

Tato skupina zahrnuje použití k zvláštnímu účelu v oblasti: 
- chirurgie 
- ošetření 
- lékařského vyšetření a léčby 
- nemocničního nebo laboratorního použití 
- zdravotnických potřeb 
- forenzního zařízení 
- veterinárního použití 

 
 
 


