
kód název

4 Úředníci

41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

411 Všeobecní administrativní pracovníci

4110 Všeobecní administrativní pracovníci

41100 Všeobecní administrativní pracovníci

412 Sekretáři (všeobecní)

4120 Sekretáři (všeobecní)

41200 Sekretáři (všeobecní)

413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři

41311 Pracovníci pro zpracování textů

41312 Písaři

4132 Pracovníci pro zadávání dat

41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat

41322 Operátoři počítačů pro kontrolu dat

41323 Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat

42 Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech

421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných 

4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech

42111 Pokladníci ve finančních institucích 

42112 Pokladníci na poštách

42113 Přepážkoví pracovníci na poštách

42114 Směnárníci

42119 Ostatní pracovníci příbuzní pokladníkům ve finančních institucích 

4212 Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech

42121 Bookmakeři

42122 Úředníci sázkových kanceláří

42123 Krupiéři

42124 Pracovníci heren (kromě krupiérů)

4213 Zastavárníci a půjčovatelé peněz

42130 Zastavárníci a půjčovatelé peněz

4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci

42140 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci

422 Pracovníci informačních služeb

4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

42211 Konzultanti a organizátoři zájezdů

42212 Úředníci cestovních kanceláří a agentur

42219 Ostatní pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

42220 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

4223 Operátoři telefonních panelů

42230 Operátoři telefonních panelů

4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

42240 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

4225 Pracovníci v informačních kancelářích

42250 Pracovníci v informačních kancelářích

4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

42260 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

4227 Tazatelé průzkumů

42270 Tazatelé průzkumů

4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

42290 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

43 Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice

431 Úředníci pro zpracování číselných údajů 

4311 Úředníci v oblasti účetnictví

43111 Účetní všeobecní

43112 Účetní finanční a investiční

43113 Účetní materiáloví
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43114 Pracovníci kalkulací, cen a nákladů

43115 Fakturanti 

43119 Ostatní úředníci v oblasti účetnictví

4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví

43121 Úředníci v oblasti statistiky

43122 Úředníci v oblasti financí 

43123 Úředníci v oblasti daní

43124 Úředníci v oblasti peněžnictví

43125 Úředníci v oblasti pojišťovnictví

43129 Ostatní úředníci v oblasti finančnictví

4313 Mzdoví účetní

43130 Mzdoví účetní

432 Úředníci v logistice

4321 Úředníci ve skladech

43210 Úředníci ve skladech

4322 Úředníci ve výrobě

43220 Úředníci ve výrobě

4323 Pracovníci v dopravě a přepravě

43231 Mistři v dopravě 

43232 Dopravní dispečeři

43233 Provozní technici v dopravě

43234 Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti

43235 Výpravčí

43236 Dozorčí přepravy a depa

43237 Komandující

43238 Nádražní

43239 Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě

44 Ostatní úředníci

441 Ostatní úředníci

4411 Knihovníci

44110 Knihovníci

4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby

44122 Kontroloři poštovního provozu

44123 Pracovníci poštovní přepravy

44124 Třídiči poštovních zásilek

44125 Doručovatelé listovních poštovních zásilek

44126 Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek

44129 Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

4413 Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci

44130 Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci 

4415 Pracovníci evidence dat a archivů

44150 Pracovníci evidence dat a archivů

4416 Personální referenti

44160 Personální referenti

4419 Úředníci jinde neuvedení

44191 Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu

44192 Úředníci zahraničních vztahů

44193 Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

44194 Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy

44199 Ostatní úředníci jinde neuvedení

5 Pracovníci ve službách a prodeji

51 Pracovníci v oblasti osobních služeb

511 Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu

5111 Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě

51111 Stevardi a letušky

51112 Obslužní pracovníci v dopravě (kromě stevardů a letušek)

5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě

51121 Vlakvedoucí v osobní dopravě

51122 Průvodčí vlaků v osobní dopravě

51123 Revizoři v osobní dopravě



51129 Ostatní průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě

5113 Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

51131 Průvodci a delegáti v cestovním ruchu

51132 Průvodci v kulturních zařízeních

51133 Horští průvodci

51139 Ostatní průvodci

512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

51202 Kuchaři speciálních diet

51203 Pomocní kuchaři

513 Číšníci, servírky a barmani

5131 Číšníci a servírky

51310 Číšníci a servírky

5132 Barmani

51320 Barmani 

514 Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

5141 Kadeřníci

51410 Kadeřníci

5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

51421 Kosmetici a maskéři

51422 Manikéři a pedikéři

51423 Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)

51429 Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice

515 Provozní pracovníci

5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

51511 Vedoucí provozu školních jídelen a menz

51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)

51513 Vedoucí provozu sportovních zařízení 

51519 Vedoucí provozu v ostatních zařízeních

5152 Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů

51521 Hospodyně v domácnostech 

51522 Provozovatelé malých penzionů

5153 Správci objektů

51530 Správci objektů

516 Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb

5161 Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

51610 Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

5162 Osobní sluhové a příbuzní pracovníci

51620 Osobní sluhové a příbuzní pracovníci

5163 Pracovníci v pohřebnictví 

51630 Pracovníci v pohřebnictví

5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

51641 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo

51642 Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat

51643 Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat

51644 Instruktoři výcviku služebních zvířat

51645 Cvičitelé zvířat jiných než služebních

51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

5165 Instruktoři autoškoly

51650 Instruktoři autoškoly

5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

51690 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

52 Pracovníci v oblasti prodeje

521 Stánkoví a pouliční prodavači potravin

5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

52110 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení

52120 Pouliční prodavači rychlého občerstvení

522 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách

5221 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen



52210 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

52220 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

5223 Prodavači v prodejnách

52231 Prodavači smíšeného zboží

52232 Prodavači potravinářského zboží

52233 Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků

52234 Prodavači drogistického zboží, kosmetiky

52235 Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie

52236 Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb

52237 Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu

52238 Prodavači sportovních potřeb

52239 Prodavači ostatního zboží v prodejnách

523 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

52301 Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních

52302 Pokladníci v organizacích

52303 Pokladníci v prodejnách

52304 Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních

52305 Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě

52309 Ostatní pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

5241 Modelky a manekýni

52410 Modelky a manekýni

5242 Předváděči zboží

52420 Předváděči zboží

5243 Podomní prodejci

52430 Podomní prodejci

5244 Prodejci po telefonu

52440 Prodejci po telefonu

5245 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

52450 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

52460 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

5249 Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení

52491 Pracovníci v půjčovnách

52499 Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení

53 Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech

531 Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů

5311 Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

53111 Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních

53112 Pracovníci péče o děti v domácnostech

53113 Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních

53119 Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních

5312 Asistenti pedagogů

53121 Asistenti učitelů

53122 Asistenti vychovatelů

53123 Asistenti pedagogů v poradenských zařízeních

532 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti

5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

53219 Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče

5322 Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče 

53221 Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče 

53222 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče

53229 Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče

5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

53291 Laboratorní pracovníci

53292 Dezinfektoři

53293 Autoptičtí laboranti



53294 Zubní instrumentáři

53295 Sanitáři

53296 Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby

53299 Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

54 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

541 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

5411 Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany

54111 Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR

54112 Příslušníci operačních středisek HZS ČR

54113 Zaměstnanci ve vojenských hasičských jednotkách

54114 Hasiči podnikových sborů

54115 Hasiči dobrovolných sborů obcí

54116 Hasiči dobrovolných sborů podniků

54119 Ostatní příslušníci HZS ČR

5412 Policisté

54121 Referenti Policie ČR

54122 Vrchní referenti Policie ČR

54123 Asistenti Policie ČR

54124 Vrchní asistenti Policie ČR

54125 Strážníci

5413 Pracovníci vězeňské služby

54131 Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR

54132 Asistenti Vězeňské služby ČR

54133 Vrchní asistenti Vězeňské služby ČR

54134 Inspektoři Vězeňské služby ČR

54135 Vrchní inspektoři Vězeňské služby ČR

54136 Komisaři Vězeňské služby ČR

54137 Vrchní komisaři Vězeňské služby ČR

54138 Radové Vězeňské služby ČR

54139 Ostatní pracovníci vězeňské služby

5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

54141 Vrátní

54142 Pracovníci ostrahy, strážní

54143 Osobní, tělesní strážci

54144 Operátoři bezpečnostních služeb

54149 Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

5419 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení

54191 Plavčíci, strážci pláží

54192 Pracovníci horské záchranné služby

54193 Vodní záchranáři

54194 Strážci přírody

54199 Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství

611 Zahradníci a pěstitelé

6111 Pěstitelé zemědělských plodin 

61110 Pěstitelé zemědělských plodin 

6112 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

61120 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

61131 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin

61132 Zahradníci krajináři

61133 Zahradníci floristé a květináři

61134 Zahradníci sadovníci a školkaři

61135 Zahradníci zelináři

61136 Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři

61139 Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

6114 Pěstitelé smíšených plodin

61140 Pěstitelé smíšených plodin

612 Chovatelé zvířat pro trh

6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)



61211 Chovatelé a ošetřovatelé koní

61212 Chovatelé a ošetřovatelé prasat

61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí

61214 Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat

61219 Chovatelé ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

6122 Chovatelé drůbeže

61220 Chovatelé drůbeže

6123 Včelaři a chovatelé bource morušového

61230 Včelaři a chovatelé bource morušového

6129 Chovatelé zvířat jinde neuvedení

61290 Chovatelé zvířat jinde neuvedení

613 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

6130 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

61300 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

62 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti

621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 

6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

62101 Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa

62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva

62109 Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

622 Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti 

6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

62210 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

6222 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

62220 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

6223 Rybáři na moři

62230 Rybáři na moři

6224 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti

62240 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti

63 Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé 

631 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

6310 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

63100 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

632 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

6320 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

63200 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

633 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství 

6330 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství 

63300 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství 

634 Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

6340 Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

63400 Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

7 Řemeslníci a opraváři

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 

7111 Pracovníci montovaných staveb

71110 Pracovníci montovaných staveb

7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

71121 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)

71122 Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva 

71123 Dlaždiči 

71124 Montéři suchých staveb

7113 Kameníci, řezači a brusiči kamene 

71130 Kameníci, řezači a brusiči kamene

7114 Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

71140 Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

7115 Tesaři a stavební truhláři

71151 Tesaři

71152 Stavební truhláři

7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

71191 Stavební údržbáři budov



71192 Kvalifikovaní pracovníci demoličních prací

71193 Lešenáři

71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)

71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby

71199 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení

712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

7121 Pokrývači

71210 Pokrývači

7122 Podlaháři a obkladači

71221 Podlaháři (kromě parketářů)

71222 Parketáři

71223 Obkladači

7123 Štukatéři a omítkáři

71231 Štukatéři

71232 Omítkáři

7124 Izolatéři

71240 Izolatéři

7125 Sklenáři

71250 Sklenáři

7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

71261 Stavební instalatéři

71262 Instalatéři plynovodů

71263 Instalatéři vodovodů

71264 Instalatéři ústředního topení

71265 Potrubáři

71266 Stavební zámečníci

71267 Stavební klempíři

7127 Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

71270 Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

713 Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov

7131 Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři

71311 Malíři interiérů

71312 Stavební lakýrníci a natěrači

71313 Tapetáři

7132 Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

71321 Lakýrníci automobilů a jiných vozidel

71322 Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků

71323 Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

71324 Lakýrníci a natěrači plastových výrobků

71329 Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

7133 Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci

71331 Čističi vnějších plášťů budov

71332 Kominíci

71339 Ostatní pracovníci povrchového čištění budov

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 

7211 Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 

72111 Modeláři slévárenští

72112 Formíři a jádraři ve slévárnách

72113 Slévači

7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi

72121 Svářeči

72122 Řezači plamenem

72123 Páječi

7213 Pracovníci na zpracování plechu 

72131 Klempíři (kromě stavebních)

72132 Karosáři a autoklempíři

72133 Montéři kotláři (včetně opravářů)

72139 Ostatní pracovníci na zpracování plechu

7214 Montéři kovových konstrukcí

72140 Montéři kovových konstrukcí



7215 Montéři lan a zdvihacích zařízení

72150 Montéři lan a zdvihacích zařízení

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

7221 Kováři

72210 Kováři

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

72221 Nástrojaři

72222 Zámečníci strojů

72223 Provozní zámečníci, údržbáři

72224 Strojírenští kovodělníci

72225 Rytci kovů

72226 Puškaři

72229 Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům

7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

72231 Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů

72232 Seřizovači a obsluha konvenčních fréz

72233 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení

72234 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání

72235 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování

72236 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání

72237 Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů

72239 Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

72241 Brusiči nástrojů a kovů

72242 Leštiči nástrojů a kovů

72243 Ostřiči nástrojů a kovů

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel

72311 Mechanici a opraváři osobních automobilů

72312 Mechanici a opraváři nákladních automobilů

72313 Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů

72314 Mechanici a opraváři motorek

72319 Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel

7232 Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení

72320 Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení

7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

72331 Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení

72332 Mechanici a opraváři kolejových vozidel

72333 Mechanici a opraváři obráběcích strojů

72334 Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení

72335 Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení

72336 Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení

72337 Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů

72339 Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)

7234 Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

72340 Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

73 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie

731 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

73111 Výrobci, mechanici a opraváři hodin

73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)

73113 Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů

73119 Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení

7312 Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči

73121 Výrobci a opraváři hudebních nástrojů

73122 Ladiči hudebních nástrojů

7313 Klenotníci, zlatníci a šperkaři

73130 Klenotníci, zlatníci a šperkaři

7314 Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

73141 Umělečtí keramici

73142 Keramici (kromě uměleckých)



73149 Ostatní řemeslní pracovníci v keramice

7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

73151 Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři

73152 Skláři dutého, lisovaného a technického skla

73153 Brusiči skla

73154 Výrobci bižuterie

73155 Výrobci skleněných ozdob

7316 Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

73161 Malíři skla a keramiky

73162 Rytci a leptaři skla

73163 Umělečtí rytci a leptaři

73169 Ostatní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

7317 Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

73171 Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech

73172 Umělečtí truhláři a řezbáři

73173 Umělečtí zpracovatelé proutí

73179 Ostatní tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

7318 Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů 

73180 Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů 

7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

73191 Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů

73192 Umělečtí štukatéři, kašéři a pracovníci v příbuzných oborech

73193 Umělečtí kameníci

73199 Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

732 Pracovníci polygrafie

7321 Pracovníci přípravy tisku

73210 Pracovníci přípravy tisku

7322 Tiskaři

73220 Tiskaři

7323 Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

73230 Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

7411 Stavební a provozní elektrikáři

74110 Stavební a provozní elektrikáři

7412 Elektromechanici

74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)

74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích

74123 Provozní elektromechanici

7413 Montéři a opraváři elektrických vedení

74131 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení

74132 Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení

742 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií

7421 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

74210 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

74220 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech

751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 

75111 Řezníci a uzenáři

75112 Porážeči zvířat, bourači masa

75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 

7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek 

75121 Pekaři

75122 Cukráři (kromě šéfcukrářů)

75123 Výrobci cukrovinek

7513 Výrobci mléčných produktů

75131 Mlékaři

75132 Výrobci sýrů

75139 Ostatní výrobci mléčných produktů



7514 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

75140 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

75151 Ochutnávači, degustátoři

75152 Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti

75153 Sládci a sladovníci

75154 Vinaři

7516 Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků 

75160 Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků 

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

7521 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

75210 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

75220 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7523 Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 

75231 Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

75232 Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 

753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci

75311 Krejčí

75312 Kožešníci

75313 Kloboučníci

7532 Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci

75321 Modeláři oděvů

75322 Modeláři technické konfekce

75323 Střihači textilu, kůží a podobných materiálů 

75329 Ostatní pracovníci příbuzní modelářům oděvů a střihačům

7533 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

75330 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

7534 Čalouníci a příbuzní pracovníci

75341 Čalouníci nábytku

75342 Čalouníci dopravních prostředků

75343 Výrobci matrací

75349 Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci

7535 Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci

75350 Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci

7536 Obuvníci a příbuzní pracovníci

75361 Výrobci a opraváři obuvi

75362 Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)

75363 Sedláři

75369 Ostatní pracovníci v oborech příbuzných obuvnictví

754 Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

7541 Potápěči

75410 Potápěči

7542 Střelmistři

75420 Střelmistři

7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

75430 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

7544 Hubitelé škůdců

75440 Hubitelé škůdců

7549 Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

75491 Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby

75492 Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)

75499 Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení 

811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

81111 Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)

81112 Horníci v rudných dolech (převážně ruční)

81113 Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)



81114 Horníci hlubinné těžby strojní

81115 Horníci povrchové těžby strojní

81116 Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři

81117 Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel

81118 Strojníci báňských zařízení

81119 Obsluha ostatních důlních zařízení

8112 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

81121 Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin

81122 Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin

8113 Vrtači a příbuzní pracovníci

81131 Vrtači při ropných nebo plynových vrtech 

81132 Vrtači při stavebních činnostech

81133 Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech

81139 Ostatní vrtači a příbuzní pracovníci

8114 Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů 

81141 Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot

81142 Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene

81149 Obsluha strojů na výrobu ostatních výrobků z nerostů

812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 

81211 Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)

81212 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)

81213 Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů

81214 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů

81215 Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách

81216 Obsluha kovacích lisů a bucharů

81219 Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů

8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

81221 Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

813 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů

8131 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu

81311 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací

81312 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu

81313 Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu

81314 Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků

81315 Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu

81316 Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu

81317 Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin

81319 Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu

8132 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů

81321 Obsluha strojů a zařízení na výrobu fotografických materiálů

81322 Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů

814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

8141 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže

81410 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže

8142 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

81420 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

8143 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru

81430 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru

815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

8151 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití

81510 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití

8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů

81521 Obsluha tkacích strojů

81522 Obsluha pletacích strojů

8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů

81530 Obsluha šicích a vyšívacích strojů

8154 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin

81540 Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin

8155 Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin 



81550 Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin 

8156 Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

81561 Obsluha strojů na výrobu obuvi 

81562 Obsluha strojů na výrobu kožené galanterie

81569 Obsluha ostatních strojů v oborech příbuzných obuvnictví

8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách

81570 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách

8159 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

81591 Obsluha strojů na výrobu textilní galanterie

81592 Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)

81599 Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb

81602 Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek

81603 Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků

81604 Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)

81605 Obsluha strojů na výrobu nápojů

81606 Obsluha strojů na zpracování mouky

81607 Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa

81608 Obsluha strojů na zpracování tabáku

81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků

817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

81710 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

81720 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 

8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

81811 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla 

81812 Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)

81813 Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků

81814 Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky

8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

81821 Obsluha parních turbín

81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)

81823 Obsluha kotlů lodí a lokomotiv

81824 Obsluha tepelných motorů

81825 Obsluha zařízení spaloven

81829 Obsluha ostatních kotlů a příbuzných zařízení

8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

81830 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)

81892 Obsluha zařízení na zpracování sběrných surovin (kromě kovového odpadu)

81893 Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu

81894 Obsluha zařízení na výrobu akumulátorů, baterií

81895 Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan

81896 Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií

81897 Obsluha průmyslových robotů

81899 Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení

8211 Montážní dělníci mechanických zařízení

82110 Montážní dělníci mechanických zařízení

8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

82121 Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení

82122 Montážní dělníci elektronických zařízení

8219 Montážní dělníci ostatních výrobků

82191 Montážní dělníci výrobků z kovů

82192 Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů



82193 Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů

82194 Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru

82195 Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže

82196 Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky

82197 Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů

82199 Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů

83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

83111 Strojvedoucí důlní kolejové dopravy

83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků

83113 Strojvedoucí metra, podzemních drah

83114 Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín

83119 Ostatní strojvedoucí

8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci

83121 Vlakvedoucí v nákladní dopravě

83122 Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři

83123 Signalisti

83124 Výhybkáři, výhybkáři - točnáři

83125 Tranzitéři (dělníci)

83126 Průvodčí v nákladní dopravě

83127 Staniční dozorci (dělníci)

83128 Hradlaři - hláskaři

83129 Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích

832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

8321 Řidiči motocyklů

83210 Řidiči motocyklů

8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 

83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných)

83222 Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů

83223 Řidiči dopravy nemocných a raněných

833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 

8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

83311 Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě

83312 Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob

83313 Řidiči trolejbusů

83314 Řidiči tramvají

8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)

83322 Řidiči tahačů

83323 Řidiči popelářských vozů

83324 Řidiči silničních úklidových vozidel

83325 Řidiči cisternových vozů

83326 Řidiči hasicích vozů

83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel

834 Obsluha pojízdných zařízení

8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů

83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů

83412 Řidiči a obsluha lesnických strojů

8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení

83421 Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati 

83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů

8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

83431 Obsluha jeřábů

83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení

83433 Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení 

83434 Řidiči kontejnerových překladačů

83439 Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)

8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

83441 Řidiči vysokozdvižných vozíků

83442 Řidiči paletovacích vozíků



83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků

83449 Řidiči ostatních skladovacích vozíků

835 Pracovníci lodní posádky

8350 Pracovníci lodní posádky

83501 Lodníci

83502 Lodní strojníci

83509 Ostatní pracovníci lodní posádky


